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Akut Lösemiler

Bildiri: 49 Poster No: P001

YAŞLI (60 YAŞ ÜZERİ) AKUT MİYELOBLASTİK LÖSE-
MİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ SİTOZİN ARABİNO-
ZİD İLE İDAME TEDAVİSİ 1Zahit Bolaman, 1Gürhan 
Kadıköylü, 1Mustafa Ünübol, 1Irfan Yavaşoğlu. 1Adnan 
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabi-
lim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Aydın. 

60 yaş üzerindeki yaşlı akut miyeloblastik lösemili 
(AML) hastalarda indüksiyon tedavisine yanıt oranlarında 
düşüklük yanı sıra remisyonda kalma ve toplam sağka-
lım süreleri daha kısadır. Çeşitli çalışmalarda idame ola-
rak bir yıl süre ile verilen yüksek doz sitozin arabinozid 
(YDSA) ile sağkalım avantajı ortaya konulmuşsa da idame 
tedavisinin süresi ve dozu bakımından görüş birliği 
yoktur. Bu çalışmada 7 AML (5 erkek, 2 kadın, yaş orta-
laması 69±4 yıl) hastasında olarak YDSA’in idame teda-
visinde etkinliği retrospektif olarak değerlendirildi. FAB 
sınıflamasına göre 4’ü M1 ve 3’ü M2 AML idi. Hastaların 
2’sinde sitogenetik anomali (t(8,21) ve inv16) varken bir 
hastada miyelodisplastik sendromdan lösemik dönüşüm 
mevcuttu. Hastalara indüksiyon tedavisi olarak sitozin 
arabinozid (100 mg/m2 günde 2 kez, 7 gün) ile 3 gün süre 
ile ya idarubisin 12 mg/m2 ya da mitoksantron 10 mg/m2 
verildi. Tüm hastalarda tam remisyon elde edildi ve bir 
ay sonra YDSA 3 ay aralıklar ile 1-3 g/m2 1., 3. ve 5.ci 
günlerde verildi. YDSA kürü ortanca 8 kür ve toplam 96 g 
idi. Ortanca izlem süresi 26 ay (19-72 ay), ortanca remis-
yonda kalma süresi 26 ay (18-72 ay) idi. Hastalardan 
birisinde 18.ci, diğerinde 64.cü aylarda relaps görüldü. 
Bu hastalardan ilki bir, diğeri beş ay sonra öldü. Diğer 
5 hasta ise tam remisyonda yaşamlarını sürdürmekte-
dir. Sonuç olarak YDSA idame tedavisi olarak yaşlı AML 
hastalarının remisyonda kalma ve sağkalım sürelerini 
uzatabilir. Daha geniş hasta serilerini içeren randomize 
çalışmalar bu konuyu aydınlatabilir. 

Bildiri: 50 Poster No: P002

AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ HASTALARIN KONSO-
LİDASYON TEDAVİLERİNDE BÜYÜME FAKTÖRÜ (G 
– CSF) KULLANIMININ ETKİNLİĞİ VE HEMATOLO-
JİK DÜZELMEYE KATKISI 1Pınar Tarkun, 1Abdullah 
Hacıhanefioğlu, 1Emel Gönüllü. 1Kocaeli Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. 

Akut myeloid lösemi hematopoetik sistemin malign, 
klonal bir hastalığıdır. Sıklığı yaşla birlikte artar. Tedavi-
sinde amaç hastalığın remisyona girmesini sağlamaktır. 
Remisyonu sağlamak için remisyon indüksiyon ve ardın-
dan pekiştirme tedavileri yapılır. Pekiştirme tedavi seçe-
neklerinden birisi de yüksek doz ARA-C protokolüdür. 
AML tedavisinde kullanılan protokollerin hepsinde ciddi 
nötropeni ve enfeksiyonlar gelişmekte ve mortalitenin 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu çalışma kon-
solidasyon tedavisi olarak yüksek doz ARA-C protokolü 
uygulanan hastalarda G-CSF kullanımının nötropeni, 
enfeksiyon parametreleri ve maliyet üzerine olan etkile-
rini değerlendirmek amacıyla planlandı. Çalışma grubu 
40 hastadan oluşmaktadır. Hastalar iki gruba ayrıldı. 
Yaş ortalaması 42,42±12,13’dür. G-CSF kullanılma-
yan grup yüksek doz ARA-C protokolünün uygulandığı 
hastaların arşiv dosyalarının taranması ile oluşturuldu. 
G-CSF kullanılan grup konsolidasyon amacı ile yatırılan 

AML hastalarından oluşturuldu. Kemoterapi protoko-
lünün bitiminden sonra hastalara G-CSF (filgrastim 
0,5milyonÜ/kg 1x1, cilt altına) uygulanmaya başlandı. 
Nötrofil sayısının 1500/ μL’nin üzerinde olduğu üçüncü 
gün G-CSF uygulaması durduruldu. G-CSF kullanılan 
ve kullanılmayan gruplar birbirleri ile nötropeni gelişme 
zamanı, nötropeniden çıkış süresi, ateş yükselme zama-
nı, ateşli gün sayısı, kültürlerde üreme varlığı, ortalama 
eritrosit sedimentasyon hızı ve C reaktif protein seviyele-
ri, antibiyotik ve antifungal kullanım süreleri, hastanede 
kalış süresi, antibiyoterapi maliyeti ve toplam maliyetler 
açısından kıyaslandı. Çalışmada G-CSF kullanılan grup-
ta; nötropeniden çıkış süresi, ateş yükselme zamanı ve 
hastanede kalış süresi istatistiksel olarak anlamlı şekilde 
kısa bulundu (p<0,005). Yine G-CSF kullanılan grupta; 
ateşli gün sayısı, antibiyotik ve antifungal kullanım süre-
si kısa, antibiyoterapi maliyetinin az olduğu bulundu. 
Kültürde üreme olması %50 oranında az bulundu fakat 
tüm bu parametreler istatistiksel açıdan anlamlı değildi 
(p>0,005)(Tablo 1). Toplam maliyet G-CSF kullanma-
yanlarda istatistiksel olarak anlamlı şekilde az bulundu 
(p:0,001)(Tablo 2). G-CSF kullanımının nötropeniden 
çıkış süresinde ve hastanede kalış süresindeki kısalmaya 
rağmen enfeksiyon parametreleri ve antibiyoterapi kulla-
nımında fark yaratmadığı ve ek ekonomik yükü istatistik-
sel açıdan anlamlı olarak fazla olduğu için konsolidasyon 
tedavisi alacak AML hastalarında destek tedavi olarak 
kullanılması ekonomik değildir fakat hasta yatış döngü-
sünü hızlandırmak amacı ile kullanılabilir.

Tablo 1.

 G-CSF kullanılmayan G-CSF kullanılan P* değeri

Nötropeni gelişme zamanı1 (gün) 8,85 ± 3,46 8,30 ± 2,25 0,555

Nötropeniden çıkış süresi2 (gün) 28,05 ± 3,87 18,95 ± 2,79 0,000*

Ateş yükselme zamanı3 (gün) 15,90 ± 3,49 11,25 ± 3,66 0,000*

Ateşli gün sayısı (gün) 4,80 ± 4,46 3,30 ± 2,51 0,297

Kültürde üreme varlığı 6 3 0,451

ESH ortalaması (mm/h) 37,70 ± 16,27 38,66 ± 18,36 0,863

CRP ortalaması (mg/dl) 4,74 ± 3,74 6,05 ± 5,48 0,626

Antibiyotik kullanım süresi (gün) 12,05 ± 6,05 10,40 ± 4,84 0,348

Antifungal kullanım süresi (gün) 5,45 ± 10.86 1,20 ± 3,28 0,323

Tablo 2.

 G G -CSF kullanılmayan G-CSF kullanılan P değeri

Hastanede kalış süresi (gün) 33 ± 11 27 ± 3 0,004*

Antibiyoterapi maliyeti (YTL) 3148,58 ± 4177,40 2009,65 ± 2286,53 0,674

Toplam maliyet (YTL) 3148,58 ± 4177,40 4080,57 ± 2244,33 0,001*
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BİR OLGU NEDENİ İLE KRANİAL RADYOTERAPİ 
SONRASI AKUT PAROTİT 1Funda Erkasar Çıtak, 1Bekir 
Koşan, 1Emel Akkaya, 1Fatih Demircioğlu, 1Bingül Bağdat, 
1Üstün Ezer. 1Özel Lösante Lösemili Çocuklar Hastanesi 
Ankara, Türkiye, 2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyas-
yon Onkoljisi Anabilim Dalı, Ankara. 

Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tedavisinde; protokol-
lere ve hastalığın tipine göre farklılık göstermekle birlikte 
kranial radyoterapi, santral sinir sistemi profilaksisinde 
geçerli bir tedavi seçeneği olarak yerini korumaktadır. 
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Radyoterapinin normal dokular üzerinde gösterdiği yan 
etkiler erken ve geç dönem yan etkiler olarak ikiye ayrıl-
maktadır. Erken dönem yan etkiler sıklıkla mukoza ve 
deri gibi hızlı çoğalan dokularda ve radyoterapi uygula-
ması sırasında ya da hemen sonrasında görülürken, geç 
yan etkiler genellikle yavaş çoğalan hücrelerde ve radyote-
rapiden aylar hatta yıllar sonra görülebilmektedir. Erken 
dönem yan etkilerin çoğu, çok yüksek dozlara çıkılmadığı 
sürece geçici ve sınırlıdır. Geç dönem yan etkiler ise kro-
nik, kalıcı, hatta ilerleyici olabilmektedir. Biz burada pro-
filaktik kranial radyoterapiye bağlı gelişen bir akut paro-
tit olgusunu sunuyoruz. Olgu: T hücreli ALL tanısı ile 
BFM 95 tedavi protokolü almakta olan on yaşında erkek 
hastaya Kobalt 60 cihazı ile, 180 cGy/gün olacak şekilde 
7 fraksiyonda toplam 1260 cGy profilaktik kranial radyo-
terapi başlandı. İlk radyoterapi dozundan 20 saat sonra 
her iki kulak önünde ağrı tarifleyen hastanın parotis loju-
na uyan bölgesinde, palpasyon ile hassas lokalize bir şiş-
lik saptandı. İkinci gün bakılan serum amilazı 1702 U/L 
(Normal: 10-100 U/L) ve tükrük bezi amilazı 1643 U/L 
(Normal: 9-86 U/L) bulundu. Parotite neden olabilecek 
enfeksiyonların dışlanması amacıyla bakılan kabakulak, 
EBV, CMV ve toxoplazma serolojileri negatif saptandı. 
Hastanın 1 gün sonra ağrısı tedavisiz olarak düzeldi. 
Olgumuz yakınmalarının tipik olarak ilk dozdan sonra 
başlaması ve 2. gün tükrük amilazının yüksek bulunma-
sı ile radyoterapiye bağlı gelişen akut parotit tanısı aldı. 
Ağrısı rahatsızlık verecek boyutta olmadığından analjezik 
verilmedi. Bir gün içinde yakınmaları geçen ve şişliği kay-
bolan hastanın sonraki radyoterapi dozlarında herhangi 
bir sorunla karşılaşılmadı Tartışma: Radyoterapiye bağlı 
gelişen akut parotite; asiner hücrelerin apopitoz ile hızlı 
yıkımı neden olmaktadır. Bu yıkım, en erken 2 saat için-
de gelişebilmektedir. Asiner hücreler tarafından üretilen 
amilaz, 0.5 Gy üzerindeki radyoterapilerde doza bağımlı 
yükselmekte ve pik (normalin 50 katı) düzeyine 1-2 gün 
içinde ulaşmaktadır. Amilaz yükselmesi parotis bezindeki 
şişlik, ağrı, ağız içinde kuruluk, tat duyusundaki deği-
şiklikler ile korelasyon göstermekte ve normal seviyesine 
5-6 günde inmektedir. Tedavisinde aspirin ya da NSAI ler 
kullanılabilmekte ve 48 saat içinde semptomlar tamamen 
kaybolmaktadır. Radyoterapiye bağlı gelişen akut parotit, 
genellikle total vücut ışınlaması sonrası bildirilmiş olgu-
lardır. Literatürde çocuk yaş grubunda kranial ışınlama 
sonrası parotit görülen olgu olmayıp, erişkin hastaların 
ise almış olduğu doz 500 cGy gibi oldukça yüksek dozlar-
dır. Biz bu olguyu çocuk yaş grubunda olması ve düşük 
doz (180 cGy) kranial radyoterapi ile parotit geliştirmesi 
sebebi ile sunmak istedik
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YQH(+), DERİDE PİGMENT DEĞİŞİKLİĞİ:LÖSEMİ 
GELİŞİMİ İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ YA DA BİR SEND-
ROM MU? 1Saadet Akarsu, 2Murat Kara, 3Necati Arslan, 
4Dilara Turgut, 2Hüseyin Yüce. 1Fırat Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Anabilim Dalı, 
Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, 2Fırat Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, 3Fırat Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, 
Elazığ. 

Amaç. Soliter infiltre eritematöz ya da violesan plaklar 
ya da nodüller ve multipl lokalize ya da jenaralize papülleri 
içeren lösemik deri kliniği sıktır. Fanconi anemisi ve por-
firiya kutanea tarda sonrası gelişen malignensili olgular 
yanısıra; deri hiperpigmentasyonu diğer malignensilerde 

kemoterapi, lösemik derinin ilk işareti, ektopik hormon 
üretimi, demir yüklenmesi, graft versus host hastalığı ve 
güneşe maruziyetle gelişebilir. Paraneoplastik dermatoz-
lar yaygın olmayan ve internal malignensilerin belirtileri-
dir. Kanser teşhisinden önce, bu esnada veya sonra tanı-
lar konulmuştur. Çoğu paraneoplastik dermatoz primer 
tümör uzaklaştırıldığı zaman gözden kaybolur. Kanserin 
metastaz ya da rekürrensinde yeniden görülür. Yqh(+)’liği 
seks kromozomunda görülen en sık kromozom varyan-
tıdır. Yqh(+)’liği ve deri pigment değişimlerinin, lösemi 
gelişimi için bir risk faktörü mü; yoksa bu üç birlikteli-
ğin bir sendrom mu olduğunu, olgumuz ile sorgulamak 
istedik. Olgu Sunumu. 3.5 yaşında erkek hasta CALLA 
(+) akut lenfoblastik lösemi tanısı ile yatırıldı. Fizik mua-
yenede doğuştan olduğu belirtilen her iki kolda, göğüs ön 
yüzden inguinal bölgeye ve sırttan gluteal bölgeye kadar 
uzanan baskın hiperpigmente yer yer hipopigmente leke-
ler ve birkaç maküler döküntü mevcuttu (Şekil 1). Alınan 
cilt biyopsisinde retiküler dermiste lenfosit infiltrasyonu 
saptandı. Periferik kandan yapılan genetik incelemesinde 
46 XY, Yqh(+)saptandı (Şekil 2). CCG-1961 yüksek risk 
tedavi protokolü uygulandı. Tedaviyle maküler cilt lez-
yonlarında dramatik bir düzelme olup, hiperpigmente ve 
hipopigmente lekeler direngen kaldı. Kemoterapi tamam-
landıktan sonra deri biyopsisi tekrarlandı. Sonuç. İnsan 
Y kromozomu bazı ilginç ozelliklere sahiptir. Az sayıda 
fonksiyonel genleri olmasına rağmen çok sayıda tekrar 
bölgesine sahiptir. Y kromozundaki heterokromatin Yq12 
bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölge inaktif olarak kabul 
edilir ve normal populasyonda oldukca değişken varyas-
yonlara sahiptir. Y kromozomu ile insan kanser oluşumu 
arasındaki ilişki dikkat çekici olmasına rağmen aksi 
yöndeki bazı görüşlerde bulunmaktadır. Solid tümörler-
de, lenfoma ve lösemilerde Y kromozomundaki artış ve 
kayıplar da rapor edilmiştir. 

Şekil 1. Deride hiperpigmente ve yer yer hipopigmente 
lekeler 
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SAG KALAN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUK 
VE ADÖLESANLARDA METABOLİK SENDROM KRİ-
TERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1Şefika Elmas 
Bozdemir, 1Ümran Çalışkan, 1Canan Uçar Albayrak. 
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı 2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Bilim 
Dalı. 

Amaç: Klinigimizde tanı alan ve tedavi görerek sag 
kalan akut lenfoblastik lösemi hastalarının, tedavi biti-
minden sonraki yıllarda metabolik sendrom kriterleri 
ve karotis arter intima media kalınlıgı açısından saglıklı 
çocuk ve adölesanlarla karsılastırılarak degerlendirilmesi 
amaçlandı. Hastalar ve Yöntem: Bu çalısmaya 1995–2007 
yılları arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Çocuk Hematoloji Bilim Dalında akut lenfoblastik lösemi 
tedavisi gördükten sonra iyilesen 32 hasta ile, fiziksel 
herhangi bir sikayeti ve sistemik hastalıgı olmayan 15 
saglıklı çocuk ve adölesan alındı. Hastaların ve kontrol 
grubundaki çocuk ve adölesanların vücut kitle indeksi, 
kan glikoz, trigliserid, HDL-C degerleri, karotis arter 
intima media kalınlıgı, sistolik ve diyastolik kan basıncı 
ölçümleri yapılarak iki grubun degerleri karsılastırıldı. 
Bulgular: Hasta ve kontrol grubu arasında vücut kitle 
indeksi, kan trigliserid ve HDL-C degerleri, karotis arter 
intima media kalınlıgı ölçümleri arasında fark saptan-
mazken; kan glikoz degerleri, sistolik ve diyastolik kan 
basıncı ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark tesbit edildi. Sonuç: Sag kalan akut lenfoblastik 
lösemi tedavisi görmüs çocuk ve adölesan hastalarda 
saglıklı çocuklarla karsılastırıldıgında, kan glikoz degerle-
rinin ve sistolik ve diyastolik kan basıncı persantillerinin 
anlamlı yüksek oldugu görüldü. Akut lenfoblastik lösemi 
tedavisi görerek iyilesen hastalar metabolik sendrom 
kriterleri açısından izlenmeli, ileri yaslarda gelisebilecek 
kardiyovasküler hastalıklara karsı erken teshis ve tedavi 
uygulanmalıdır.
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DİRENÇLİ AKUT MİYELOİD LÖSEMİ OLGUSUNUN 
AMİFOSTİN İLE TEDAVİSİ 1Emre Tekgündüz, 1Alev 
Akyol Erikçi, 1Ahmet Öztürk. 1Gata Haydarpaşa Eğitim 
Hastanesi Hematoloji Kliniği. 

Amifostin dokuları iyonizan radyasyon ve sisplatin, 
siklofosfamid gibi kemoterapötiklerin toksik yan etki-
lerinden korumak amacı ile geliştirilmiş bir bileşiktir. 
Amifostin kemoterapinin etkinliği azaltmaksızın normal 
dokularda sitoprotektif etki gösterir. Böylece amifostin 
desteği altında kemoterapi ve radyoterapinin tolere edile-
bilen azami dozlarının arttırılması mümkün olmaktadır. 
Amifostin in vitro koşullarda hematopoetik progeni-
tor hücrelerin çoğalmasını ve myelodisplastik sendrom 
(MDS) olgularında hematopoezi uyarır. Ayrıca AML olgu-
larında TNF-α ve IL-6 transkripsiyonunu azaltır ve malign 
hücrelerde telomeraz ekspresyonunu azaltarak apopitoza 
neden olur. Amifostinin MDS ve AML olgularında tek 
başına ve kombinasyon kemoterapisi ile birlikte etkili 
olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu yazımızda 
amifostin ile başarıyla tedavi edilen bir refrakter AML 
olgusunu sunuyoruz. Ocak 2005’de AML-M1 tanısı alan 
43 yaşında bir erkek hastanın kemik iliğinin karyotip 
analizinde normal sitogenetik saptandı. 8 kardeşine HLA 
doku tiplemesi yapıldığında tam uyumlu akraba veri-
cisi olmadığı görüldü. Konvansiyonel indüksiyon teda-
visi (3+7) sonrası birinci hematolojik tam yanıt (HTY1) 

sağlandıktan sonra hastaya 100 mg/m2 D1-7 sitozin 
arabinozid (ARA-C) ile 3 kurs konsolidasyon tedavisi 
uygulandı. Son konsolidasyon tedavisinden 6 ay sonra 
relaps gelişti. FLAG kurtarma tedavisi sonrası ikinci HTY 
elde edilen hastaya sonrasında 4 kurs yüksek doz ARA-C 
(HiDAC) (6 g/m2 D1-3) uygulandı. HiDAC konsolidasyon 
kurslarının tamamlanmasından 9 ay sonra ikinci relaps 
saptanan hasta bu aşamada uygulanan 3+7 indüksiyon 
tedavisine yanıt vermedi, kemoterapi seyrinde pnömoni 
ve septik şok gelişti. Terminal dönemde olan ve daha 
fazla sitotoksik tedavi almayı reddeden hastaya IV 200 
mg/m2 amifostin haftada 3 gün ile po günlük 500 mg 
siprofloksasin, 4 mg dekzametazon ve 1200 mg pentok-
sifilin tedavisi başlandı. Tedavinin ikinci haftası tamam-
landığında üçüncü kez HTY elde edildi. Amifostin bazlı 
tedavi kesintisiz olarak 8 hafta süreyle uygulandıktan 
sonra konsolidasyon amaçlı tedavi uygulanmadı. Yazı 
hazırlandığında hastanın HTY süresi 7. ayını doldurmuş-
tu. Olgumuz kliniğimizin amifostin bazlı sitotoksik ajan 
içermeyen kombinasyon tedavisinin başarı ile uygulandı-
ğı ikinci AML hastasıdır. Amifostin telomeraz inhibisyonu 
yoluyla malign hücrelerin çoğalmasını dizginlemekte ve 
hücrelerde apopitoza neden olmaktadır. Günümüzde ref-
rakter akut myeloid lösemi (AML) hastaları için allojeneik 
hematopoetik kök hücre nakli (allo-HKN) dışında etkinliği 
kanıtlanmış küratif tedavi seçeneği bulunmamaktadır. 
Amifostin ile elde edilen yanıtlar kalıcı olmasa da, refrak-
ter AML hastalarında standart bir kurtarma kemoterapisi 
olmadığından; ilaç allo-HKN adayı olan bazı hastalar için 
güvenilir bir seçenek oluşturabilir ve küratif tedavi için 
köprü rolü oynayabilir. 

Bildiri: 55  Poster No: P007

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA EBE-
VEYNLERLE İLİŞKİLİ ETİYOLOJİK ÖZELLİKLERİN 
ARAŞTIRILMASI 1Öznur Yılmaz, 1Çetin Timur, 1Asım 
Yörük, 1Müferet Ergüven. 1SB Istanbul Göztepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi. 

Amaç: Çalışmamızda Kliniğimizde takip ettiğimiz Akut 
Lenfoblastik Lösemi (ALL)’li hastaları anne- babayla iliş-
kili etiyolojik özellikleri bakımından değerlendirerek löse-
mi riskini etkileyebilecek faktörlere ışık tutmaya ve ilerde 
bu konuda daha ayrıntılı olarak yürütülmesi gereken 
araştırmalara yol göstermeye çalıştık. Gereç ve Yöntem: 
1997–2007 yılları arasında Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk 
Hematoloji-Onkoloji Servisinde tedavi gören 105 ALL’ li 
çocuk, ebeveynlerle ilgili etiyolojik faktörler açısından 
ebeveynler sorgulanarak değerlendirildi. Sonuçlar, yaş 
ve cinsiyeti uyumlu 102 sağlıklı çocuktan oluşan kontrol 
grubuyla karşılaştırıldı. Bulgular: Gruplar arasında anne 
ve baba yaşları açısından farklılık bulunmadı. Ailede löse-
mi ve diğer kanser türleri varlığı hasta grubunda daha 
yüksek bulunmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık saptanmadı. Ailede genetik hastalık varlığı hasta 
grubunda anlamlı derecede yüksekti ve ALL görülme ris-
kini 8,3 kat artırdığı saptandı. Annede düşük anamnezi 
hasta grubunda daha yüksek olmasına rağmen, istatis-
tiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. Gebelik sırasındaki 
besin tüketimi açısından gruplar arasında farklılık sap-
tanmadı. Gebelikte annede vitamin ve demir tüketiminin 
hasta grubunda anlamlı derecede düşük olduğu görüldü. 
Gebelikte folik asit ve balık yağı tüketimi kontrol gru-
bunda daha yüksek olmasında rağmen anlamlı farklılığa 
rastlanmadı. Gebelik öncesi oral kontraseptif alımı ve 
X-ışını maruziyeti açısından gruplar arası farklılık yoktu. 
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Annenin gebelik sırasında enfeksiyon geçirme oranları, 
hipertansiyon veya diğer hastalıkların varlığı açısından 
gruplar arası farklılık yoktu. Annede gebelik sırasında 
ilaç kullanımı hasta grubunda anlamlı derecede yüksek 
bulundu. Annenin sigara tüketimi değerlendirildiğin-
de gruplar arasında farklılık saptanmadı. Annenin saç 
boyası kullanımı ve kömür gazına maruziyeti açısından 
gruplar arasında farklılık yoktu. Gruplar arasında genel 
olarak değerlendirildiğinde babaların sigara içme oran-
ları açısından anlamlı farklılık bulunmamasına rağmen 
günde 1 paket ve üzerinde sigara içme oranı ve 20 paket/
yıl ve üzeri sigara içme oranı hasta grubunda anlamlı 
derecede yüksek saptandı. Babada düzenli alkol tüketimi 
varlığı hasta grubunda anlamlı derecede yüksekti. Baba-
da prenatal X-ışını maruziyeti ve ilaç kullanımı açısından 
gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Sonuç: 
Lösemi, birçok kanser çeşidinde olduğu gibi gen-çevre 
etkileşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülen, multifaktöri-
yel etiyolojiye sahip bir hastalıktır. Özellikle genetik yat-
kınlığı olan çocuklarda, sigara, alkol, ilaç kullanımı gibi 
kromozomal hasar ve anomalilere yol açabilen etmenlerin 
varlığı lösemi riskini artırabilir. 

Bildiri: 56  Poster No: P008

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA 
ÇOCUKLA İLGİLİ ETİYOLOJİK ÖZELLİKLERİN ARAŞ-
TIRILMASI 1Öznur Yılmaz, 1Çetin Timur, 1Asım Yörük, 
1Müferet Ergüven. 1S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi. 

Amaç: Çalışmamızda Kliniğimizde takip ettiğimiz Akut 
Lenfoblastik Lösemi (ALL)’li hastalarımızı etiyolojik özel-
likleri bakımından değerlendirerek lösemi riskini etkileye-
bilecek faktörlere ışık tutmaya ve ilerde bu konuda daha 
ayrıntılı olarak yürütülmesi gereken araştırmalara yol 
göstermeye çalıştık. Gereç ve Yöntem: 1997–2007 yılları 
arasında Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Hematoloji-Onkoloji 
Servisinde tedavi gören 105 ALL’ li çocuk, etiyolojik fak-
törler açısından ebeveynler sorgulanarak değerlendirildi. 
Sonuçlar, yaş ve cinsiyeti uyumlu 102 sağlıklı çocuktan 
oluşan kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Bulgular: Hasta-
larımızın yaş ortalaması 8.57 ± 3.95 yıl olarak saptandı. 
Hastaların tanı yaşı ortalaması ise 5.87 ± 3.73 yıldı. 
Gruplar arasında doğum şekli, doğum kilosu, doğumda 
asfiksi, yüksek konsantrasyonlu oksijen ile resüsitasyon 
veya ventilatörde izlem açısından farklılık bulunmadı. 
Anne sütü alma süreleri açısından gruplar arasında 
farklılık yoktu. Daha önce hiç enfeksiyon geçirmeyenlerin 
oranı hasta grubunda anlamlı düzeyde yüksekti ve riski 
3.4 kat artırdığı saptandı. Yuvaya gitme oranları kontrol 
grubunda anlamlı derecede yüksek bulundu. Postnatal 
X-ışını maruziyeti açısından gruplar arası farklılık yoktu.
Sonuç: Süt çocukluğu döneminde enfeksiyöz ajanlardan 
fazlaca korunma ve bu nedenlerle bazı spesifik ajanlar-
la ilk karşılaşmadaki gecikme, çocukluk çağı lösemisi 
(özellikle c-ALL) riskini artırmaktadır. Erken çocukluk 
döneminde geçirilen enfeksiyonların ise lösemiye karşı 
koruyucu olabileceği bildirilmiştir. Bu konuda kapsamlı 
çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Bildiri: 57  Poster No: P009

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA ÇEV-
RESEL VE SOSYOEKONOMİK ÖZELLİKLERİN ARAŞ-
TIRILMASI 1Çetin Timur, 1Öznur Yılmaz, 1Asım Yörük, 
1Müferet Ergüven. 1S.B. İstanbul Göztepe Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi. 

Amaç: Çalışmamızda Kliniğimizde takip ettiğimiz 
Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)’li hastalarımızda çevre-
sel ve sosyo-ekonomik koşulları değerlendirerek lösemi 
riskini etkileyebilecek faktörlere dikkat çekmeye ve ilerde 
bu konuda daha ayrıntılı olarak yürütülmesi gereken 
araştırmalara yol göstermeye çalıştık. Gereç ve Yöntem: 
1997–2007 yılları arasında Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk 
Hematoloji-Onkoloji Servisinde tedavi gören 105 ALL’li 
çocuk, çevresel ve sosyo-ekonomik koşullar açısından 
ebeveynler sorgulanarak değerlendirildi. Sonuçlar, yaş 
ve cinsiyeti uyumlu 102 sağlıklı çocuktan oluşan kon-
trol grubuyla karşılaştırıldı. Bulgular: Anne ve babala-
rın öğrenim seviyeleri ve aylık gelir dağılımları gruplar 
arasında benzer özellikler göstermekteydi. Babaların 
mesleksel toz veya kimyasallara maruziyeti hasta gru-
bunda anlamlı derecede yüksek bulundu ve ALL riskini 
2 kat artırdığı saptandı. Yüksek gerilim hattı ve trafoya 
yakın oturma hasta grubunda anlamlı derecede yüksek 
bulundu. Yüksek gerilim hattına yakınlığın riski 2.43 
kat, trafoya yakın oturmanın da 4.08 kat artırdığı sap-
tandı. Baz istasyonuna yakın oturma açısından gruplar 
arasında anlamlı farklılık görülmedi. Endüstriyel hava 
kirliliğine maruziyet hasta grubunda anlamlı düzeyde 
yüksek bulundu ve ALL riskini 26,7 kat artırdığı saptan-
dı. Pestisit ve insektisitlere maruziyet açısından gruplar 
arasında anlamlı farklılık saptanmadı.Sonuç: Lösemi, 
birçok kanser çeşidinde olduğu gibi gen-çevre etkileşimi 
sonucu ortaya çıktığı düşünülen, multifaktöriyel etiyo-
lojiye sahip bir hastalıktır. Gelişen teknoloji ve çevresel 
kirlenmeyle beraber, şüpheli kimyasal, fiziksel ve biyolo-
jik ajanların listesi giderek artmaktadır. Bununla beraber 
şüpheli ajanlarla ilgili deliller çok sınırlı ve çelişkilidir ve 
lösemi etiyolojisinin aydınlatılması için daha kapsamlı 
çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Bildiri: 58  Poster No: P010

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) PATOGENEZİN-
DE DKK-1 GEN METİLLENMESİ 1Sinem Özdemirli, 
1Müge Sayitoğlu, 1Özden Hatırnaz, 1Uğur Özbek. 1Istanbul 
Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik 
Anabilim Dalı. 

DKK-1, WNT sinyal ileti yolu modulatörü olarak görev 
yapan, hücre proliferasyonu ve programlanmış hücre 
ölümünün regülasyonu ile ilişkili bir proteindir. DKK-1 
geninin promotor metillenmesi, beta katenin aracılı WNT 
yolağının anormal aktivasyonuna neden olur. Bu aktivas-
yon beta katenin geninin hedefindeki proteinler aracılığı 
ile normal ve lösemik hücrelerin kaderlerinin belirlen-
mesine yol açar. DKK-1 geni aynı zamanda Beta-katenin 
hedef genlerinden biri olarak görev yapar. DKK–1 prote-
ininin modulatör görevi, kodlayan gendeki genetik veya 
epigenetik mekanizmaların bozulması ile aksayarak löse-
mi patogenezine katılabilir. Bu amaçla Akut Lenfoblastik 
Lösemi (ALL) hastalarında (n=86) ve sağlıklı kontrollere 
ait kemik iliği örneklerinde (n=16) DKK–1 geni metilas-
yonu ve DKK-1 geni ile özgün reseptörleri olan LRP5 ve 
LRP6 genlerinin ekspresyon düzeyleri araştırıldı. Hasta ve 
kontrollerden alınan kan/kemik iliği örneklerinde DKK-
1 gen metilasyonları metilasyon spesifik PZR (MS-PZR) 
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PZR yöntemi ile belirlendi. ALL hastalarının %36’sında 
DKK–1 geni metillenmiş olarak bulunurken kontrol gru-
buna ait örneklerde metilasyon saptanmadı (p=0,005). 
Tanıda lökosit değerleri, cinsiyet, yaş, hücre tipi (T ya da 
B-hücre) vb. klinik özelliklerle metilasyon profilleri ara-
sında anlamlı bir farklılık bulunmadı. T-ALL hastalarında 
DKK-1 mRNA düzeyleri normal timus düzeyleri ile karşı-
laştırıldığında, anlamlı fark bulunmadı (p=0,91). Ancak 
B-ALL hastalarındaki DKK-1 mRNA düzeyleri CD19+ 
hücreler ve normal kemik iliği kontrolleri ile karşılaştırıl-
dığında anlamlı olarak artmış (p=0,003) bulundu. LRP5 
ve LRP6 ekspresyonlarında ise istatistiksel olarak anlamlı 
olmamakla beraber artmış olarak gözlendi. Bu bulgular 
ışığında DKK-1 geninin promotor metilasyonu ile sessiz-
leşmesinin ALL hastalarında çok da nadir görülmeyen 
bir mekanizma olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, aynı 
zamanda bu geni eksprese eden hastalarda DKK-1 mRNA 
düzeylerinin yüksek olması, genin pozitif “feed back” 
mekanizma ile görev yaptığını düşündürebilir. Hastalarda 
saptanan DKK-1, LRP5 ve 6 artmış ekspresyon düzeyleri, 
WNT sinyal ileti yolu aktivasyonunun inhibisyonundan 
başka onkogenik etkilerinin olabileceğine işarettir.Bu 
çalışma Anabilim Dalımıza moleküler genetik tanı amacı 
ile gelen hasta örneklerinden bilgi onam formu dolduru-
larak alınan materyallerde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 
katılan birimler alfabetik sıra ile şöyledir: 1Lebriz Yüksel, 
2İnci Yıldız, 3Leyla Ağaoğlu, 3Sema Anak, 4Zafer Şalcıoğlu, 
4Gönül Aydoğan, 5Çetin Timur, 2Tiraje Celkan, 3Ayşegül 
Ünüvar, 3Ömer Devecioğlu, 3Zeynep Karakaş,1İstanbul 
Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü 2İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 3İstanbul Üniver-
sitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 4Bakırköy SSK, 5Göztepe 
SSK

Bildiri: 59  Poster No: P011

BİR ALL OLGUSUNDA POSTERİOR REVERSİBL LÖKO-
ENSEFALOPATİ SENDROMU EŞLİĞİNDE PERİFERİK 
NÖROPATİ 1Seda Öztürkmen, 2Dilek Yalnızoğlu, 3Kubilay 
Varlı, 4Ayşenur Cila, 5Umran Çalışkan, 1Vehbi Doğan, 
1Arzu Akyay, 1Zafer Bıçakçı, 1Betül Tavil, 1Lale Olcay. 
1S.b.dr.a.y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastane-
si, Pediatrik Hematoloji Kliniği, Ankara, 2Hacettepe Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Çocuk Nörolojisi Bölümü, Ankara, 3Hacettepe Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, 4Hacet-
tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, 
Ankara, 5Selçuk Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Çocuk Hematolojisi Bölümü, Konya. 

Kemoterapi alan bazı hastalarda gelişebilen posterior 
reversibl lökoensefalopati sendromu (PRES) genellikle 
ilaçların kesilmesi ile geri dönmektedir. Ancak beraberin-
de periferik nöropati görülmesi olağan değildir. Aşağıdaki 
olgu PRES ve periferik nöropati birlikteliğine dikkat çek-
mek için sunulmaktadır. On altı yaşındaki erkek hastaya, 
pre B ALL ve kronik aktif hepatit B tanıları ile modifiye St 
Jude TXIII protokolü ve Lamuvidin başlandı. Remisyon 
indüksiyon tedavisinin 42. gününe kadar iki kez intra-
tekal tedavi [Methotreksat 12 mg, sitozin arabinozid 36 
mg, prednizolon 24 mg’ dan oluşan intratekal tedavi (1. 
ve 22. günler)], iki kez vinkristin 1.5 mg/m2 (maks 2 mg) 
(1. ve 8. günler) ve kortikosteroid alan hastada, 42. gün 
her iki ayak tabanında hakim olan hiperestezi başladı. 
Daha sonra, 44. ve 51. günlerde intratekal tedavi, 45. 
ve 52. günlerde de methotreksat (2 g/m2) aldı. Teda-
vinin 60. günü jeneralize tonik nöbet geçiren ve görme 
mesafesinde bilateral azalma saptanan hastanın kranial 

magnetik rezonans görüntülemesinde (MRG) temporal, 
parietal loblarda ve oksipital lobun postero-superior 
bölgelerinde kortikal ve subkortikal alanlarda bilateral, 
asimetrik, hiperintens sinyal değişiklikleri saptandı. Bu 
bulgular PRES ile uyumlu bulundu. Kemoterapiye ara 
verildi. Fenitoin, Tramadol, Parasetamol ve Gabapentin 
başlanan hastaya, bu arada gelişen febril nötropenisi için 
antibiyoterapi uygulandı. Hastanın serum ve beyin omu-
rilik sıvısında çalışılan tüm viral seroloji sonuçları negatif 
geldi. Elektoensefalografide (EEG) yaygın zemin aktivitesi 
bozukluğu ve şüpheli epileptiform bozukluk; elektro-
miyelografide (EMG) ise altta motor ve duyu liflerinde 
aksonal kayıpla belirli polinöropatik tutuluş saptandı. 
Şikayetleri düzelen, tekrarlanan kranial MRG ve EEG’ si 
normal bulunan hastanın kemoterapisine, üç hafta ara-
dan sonra, kaldığı yerden devam edildi; ancak vinkristin, 
metotreksat ve intratekal tedaviler protokolden çıkarıldı. 
Kemoterapi boyunca Gabapentin ve Lamivudin aralıksız 
uygulandı. Nörolojik yakınmaların üçüncü ayında çekilen 
EMG’ de daha çok aksonal dejenerasyon ve reinnervas-
yonla karakterize, hafif sekonder demiyelinizasyonun 
da yer aldığı, altta hakim motor ve duyu liflerini tutan 
polinöropati bulgularının azalmakla beraber sürdüğü 
saptandı. Hastanın ALL tedavisindeki kısıtlama, sadece 
vincristin ile sınırlandırıldı. Nörolojik bulguların yedinci 
ayında el ve ayaklarında kramp şikayetleri başladı. EMG’ 
sinde altta hafif şiddette aksonal kayıpla belirli motor-
duyusal nöropatiye ek olarak bilateral üst ekstremiteler-
de de polinöropati aktivasyonu saptandı; ancak kranial 
MRG’ sinde belirgin patoloji izlenmedi. Hastada kramplar 
Gabapentin’ de doz artışı ve Tramadol ile kontrol altı-
na alındı. İzleminde ağrıları azalan hastanın nörolojik 
bulguların 16. ayında çekilen EMG’ si normal bulundu. 
Halen kemoterapi ile birlikte Gabapentin ve Lamivudin 
uygulanmakta olan hasta hematolojik remisyonda ve 
izlemdedir. 

Bildiri: 60  Poster No: P012

AKUT MYELOBLASTİK VE AKUT LENFOBLASTİK LÖSE-
MİLİ HASTALARDA SERUM ENDOSTATİN DÜZEYLE-
RİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1Simten Dağdaş, 1Gülsüm 
Özet, 1Mesude Yılmaz, 1Funda Ceran, 1Murat Albayrak, 
1Sema Güler, 1Özlem Balçık. 1Ankara Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği. 

Çeşitli çalışmalarda anjiogenetik faktörlerin özellikle 
solid tümörlerdeki rolü gösterilmiştir. Ancak hematolojik 
malignitelerde yapılmış sınırlı sayıda çalışma nedeniyle 
bu konudaki bilgilerimiz yetersizdir. Bir çok anjiogene-
tik faktör tanımlanmıştır (vasküler endotelyal growth 
faktör, fibroblast growth faktör gibi). Anjiogenetik fak-
törlerin yanında anjiogenezin endojen inhibitörleri de 
mevcuttur. Endostatin en potent endojen anjiogenez 
inhibitörüdür. Endostatinin hematolojik malignensiler-
deki rolünü araştıran çok az sayıda çalışma vardır. Bu 
çalışmanın amacı yeni tanı konmuş akut myeloblastk 
lösemi (AML) ve akut lenfoblastik lösemili (ALL) hastala-
rın kemoterapi öncesi ve komplet remisyon sırasındaki 
serum endostatin düzeylerinin ve prognostik anlamının 
değerlendirilmesidir. Bu amaçla yeni tanı konmuş 19 
ALL (8’i kadın, 11’i erkek) ve 33 AML (15’i kadın, 18’i 
erkek) hastasının tedavi öncesi serumları değerlendiril-
di. Ayrıca remisyona giren 9 ALL ve 9 AML hastasının 
ve 13 sağlıklı kan vericisinin (7’i kadın, 6’ı erkek) kan 
örneklerinde serum endostatin düzeyleri değerlendirildi. 
Toplanan kanlar çalışılmadan önce – 80 derecede don-
duruldu. Kontrol grubunun endostatin düzeyi hem ALL 
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hem de AML hastalarına göre istatistiksel olarak anlamlı 
oranda daha düşüktü (p=0,007 ve p < 0,001). ALL ve 
AML’li hastalar arasında anlamlı fark yoktu. AML’li has-
talarda tanı anına göre remisyon sırasındaki endostatin 
düzeyi anlamlı olarak daha yüksekken bu açıdan ALL’li 
hastalarda istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 
Daha önce AML’li hastalarda yapılan az sayıda çalışmada 
birbiriyle uyumsuz sonuçlar bildirilmiştir. ALL’li hasta-
larda ise literatür araştırmasında bu konuda yapılmış bir 
çalışma bulunamamıştır. AML olgularında remisyon sıra-
sında endostatin düzeylerinin yüksek olması anjiogenez 
inhibisyonunun yoğunluğunu gösterebilir. Bu nedenle 
AML’de anjiogenez inhibisyonunun tedavide yer alma-
sının yararlı olabileceği kanaatindeyiz. ALL’li olgularda 
remisyon sırasında endostatin düzeyinde artış olmaması 
anjiogenez inhibisyonunun ALL tedavisinde daha az etkili 
olabileceğini akla getirmiştir. 
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PEDİATRİK T- HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSE-
Mİ (T-ALL) HASTALARINDA GEN ANLATIM PROFİL-
LERİ: İLK VERİLER 1Özden Hatırnaz, 1Müge Sayitoğlu, 
1Yücel Erbilgin, 2Inci Yıldız, 3Gönül Aydoğan, 2Ömer 
Doğru, 4Frank J.t Staal, 1Uğur Özbek. 1Istanbul Üniversi-
tesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim 
Dalı, 2Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji 
Bilim Dalı, 3Sağlık Bakanlığı Bakırköy Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi, 4Erasmus Medical Center, Department Of 
İmmunology. 

T-hücreli akut lenfoblastik lösemi (T-ALL) çok sayıda 
farklı özellikler gösterebilmektedir ve B-hücreli ALL ile 
karşılaştırıldığında oldukça düşük bir prognoza sahiptir. 
Bildirilen sıklığı %10-15 arasında olup vakaların %30’u 
ilk bir yıl içinde nüks etmektedir. Diğer lösemi türleri gibi 
T-ALL gelişiminin altında yatan mekanizma tam olarak 
bilinmemektedir. Çeşitli hücre içi sinyalizasyon yolakları 
ve T-hücre gelişiminde rol oynayan anlatım genlerinin 
fonksiyon bozukluklarının T-ALL gelişiminde rol oynadığı 
düşünülmektedir. Halen yüksek risk grubu altında tedavi 
edilmekte olan T-ALL hastalığının gelişiminde tol oyna-
yabilecek mekanizmaların aydınlatılması amacı ile 26 
T-ALL hastasında mikroarray çalışması gerçekleştirildi. 
Kullanılan örneklerin tümü kemik iliği materyali idi ve 
CD7 değeri %90 ve üzeri olan hastalar çalışmaya dahil 
edildi.Bir sağlıklı timus dokusu ve 6 sağlıklı timus doku-
sundan elde edilen hücre havuzundan, akım sitometri 
yardımı ile izole edilen 6 timus hücre altgrubu kontrol 
örneği olarak çalışmaya dahil edildi. Elde eldilen hücre-
lerden RNA izolasyonu yapıldı. Örnek miktarı ve kalitesi 
belirlendikten sonra cDNA sentezini takiben, Affymetrix 
HU-133 Plus2.0 microarray çipleri ile hibridize edilen 
hasta örnekleri, bilgisayara bağlı bir tarayıcı yardımı ile 
okutuldu. Verilerin analizinde BRB Array Tools 3.7.0. 
Beta 2 analiz programı kullanıldı. Yapılan kümeleme 
analizi sonucunda hasta örnekleri 3 ana gruba ayrılırken 
timus altgrupları tek bir grupta toplanmıştır (Şekil1). 
Analizler hastaların T-hücre gelişim safhalarına göre 
sınıflandırılmasını takiben, timus altgrupları ile karşılaş-
tırılarak hastalar bazında sürdürülmektedir.

Şekil 1. T-ALL hastaları ve timus altgruplarının kümelendirme analizi
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PEDİATRİK AML HASTALARINDA KROMOZOM DEĞİ-
ŞİKLİKLERİ VE FLT3 GENİ MUTASYONLARININ ARAŞ-
TIRILMASI 1Ender Coşkunpınar, 2Sema Anak, 2Ebru 
Sarıbeyoğlu, 2Ayşegül Ünüvar, 4Ibrahim Değer, 3Gönül 
Aydoğan, 5Çetin Timur, 6Nazan Sarper, 7Yıldız Yıldırmak, 
1Uğur Özbek. 1I. Üniversitesi D.e.t.a.e Genetik Anabilim 
Dalı 2I. Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 3Sağlık 
Bakanlığı Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4Y.y.ü. 
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Hematoloji Bilim Dalı, 5Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, 6Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji 
Bilim Dalı, 7Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi. 

Akut myeloid lösemi çocukluk çağındaki akut löse-
milerin %15-20’sini oluşturmaktadır. AML ile ilgili trans-
lokasyonlar genellikle CBF (Core Binding Factor), RARα 
(Retinoik Acid Receptor Alpha) ve ETS ailesine ait transk-
ripsiyon faktörlerini ve HOX (Homeobox) gen ailesini etki-
ler. CBF ile ilgili lösemiler AML’lerin %25’ini oluşturur. 
Bu genin dahil olduğu genetik değişiklikler arasında: 
t(8;21) translokasyonu sonucu oluşan AML1-ETO füzyon 
geni, t(15;17) translokasyonu sonucu oluşan PML-RARα 
füzyon geni ve inv(16) (p13;q22) sonucu oluşan CBFb-
MYH11 füzyon geni yer almaktadır. t(8;21) (q22;q22) 
AML1-ETO tüm AML’lerin %10-14’ünde, inv(16) (p13;q22) 
CBFb-MYH11 tüm AML’lerin %5-7’sinde, t(15;17) PML-
RARα tüm AML’lerin %8-10’unda görülür. Kromozomal 
translokasyonlar dışında AML hastalarında saptanan 
diğer bir genetik değişiklik ise FLT3 genindeki aktive edici 
mutasyonlardır. Bu çalışmada yeni tanı almış 28 erkek ve 
22 kız olmak üzere toplam 50 çocukluk çağı (0-18 yaş-
ort.: 8.42±5.24) AML hastasına ait kan veya kemik iliği 
örneğinde RT-PZR yöntemi ile t(15;17), t(8;21), inv(16) 
kromozomal translokasyonları ve PZR yöntemi ile FLT3 
geni ITD tipi mutasyonlar ve D835 nokta mutasyonları 
varlığı araştırıldı. Olguların 4’ünde t(15;17) (%8.16), 
12’sinde t(8;21) (%24), 3’ünde inv(16) (%6.38) kromozo-
mal düzensizliği, 2 olguda FLT3-ITD mutasyonu (%4.44), 
1 olguda FLT3-D835 nokta mutasyonu (%2.22) olduğu 
tespit edildi. t(15;17) pozitif AML M3’lü bir olguda hem 
FLT3-ITD hem de FLT3-D835 mutasyonları bakımın-
dan heterozigotluk tespit edildi. Aynı olgudaki hem iyi 
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prognostik belirteç olan t(15;17) ve hem de kötü prog-
nostik belirteç olan FLT3 geni mutasyonlarının bir arada 
bulunması ile birlikte hastanın yaklaşık 1 yıldır sağ ve 
remisyonda olması AML hastalarında prognostik belir-
teçler arasında bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. 
Yapılacak klinik korelasyon ve tedavi izlemi sonrasın-
da translokasyon ve mutasyonların pozitiflik gösterdiği 
olgularda prognostik yeni ilişkilendirmelerin bulunması 
mümkün olabilecektir Bu çalışma ile görülme sıklığı 
açısından nadir bir hastalık olan çocukluk çağı AML gru-
bunda FLT3 mutasyon sıklığı %6 oranında bulunmuştur. 
Bu oran çocukluk çağı AML hasta grubu için ülkemizdeki 
ilk sonuçları oluşturmaktadır.

Bildiri: 63  Poster No: P015

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ VE EVANS SENDROMU 
BİRLİKTELİĞİ 1Duran Canatan, 1Ayça Esra Kubulu, 
1Handan Duman, 1Hülya Anıl, 1Elvan Kumkayır. 1Süley-
man Demirel Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı 
İsparta. 

Giriş ve Amaç: Anemi ve trombositopeni ALL tanısı 
konulduğunda kemik iliğinin malign hücrelerce infiltre 
edilmesine bağlı sıklıkla saptanan bir bulgudur. Ayrıca 
tedavi süresince yoğun kemoterapinin yan etkisi ola-
rakta karşımıza çıkabilmektedir. Otoimmün hemolitik 
anemi, immün trombositopeni veya yalnız coombs poz-
tifliği yetişkinlerde kronik lenfositik lösemide, Hodgkin 
hastalığında, ve non-Hodgkin hastalığında, çocuklarda 
ise nadiren akut lösemilerde ve kronik lösemilerde eşlik 
edebilmektedir. Akut lenfoblastik löseminin seyri esna-
sında gelişen immün olaylardan, immünoregulatuar 
olan T hücrelerinin işlev bozukluğu sorumlu tutulmak-
tadır. Lösemi seyri esnasında gelişen immün anemi ve 
trombositopeninin tedavisinde IVIG, steroid, vincristine, 
rituksimab ve plazmaferezis önerilmektedir. Literatürde 
çocuklarda akut lösemi ve Evans Sendromu birlikteliği 
bildirilmemektedir. Bu nedenle akut lenfoblastik lösemi 
ve Evans Sendromu birlikteliği görülen iki yaşındaki kız 
olguyu sunmak istedik. Olgu Sunumu: Üç-dört aydır 
vücudunda çarpma olmadan morluk gelişmesi yakınması 
ile polikliniğimize başvuran 2 yaşındaki kız olgunun yapı-
lan tetkikleri sonucu lösemi ön tanısı ile servise kabul 
edildi. Yapılan kemik iliği aspirasyonunda L1 tipi blastlar 
görüldü. Flow sonucu CD79: %97, TDT: %97, CD34: 
%95, HLADR: %97, CD19: %98, CD22: %81, CD10: 
%98, blast: %86 şeklindeydi. Gelişinde Hb: 6,2g/dl, BK: 
13700/mm3, trombositleri 19000/mm3 olması nedeni ile 
direkt coombs negatif olduğu için eritrosit ve trombosit 
transfüzyonları yapıldı, transfüzyonlar sonrası kontrol 
Hb değeri 15.4,0 g/dL ve trombositleri 323000/mm3’e 
kadar yükseldi. Yatışının 7. gününde Hemoglobin: 9.0 
g/dl, trombosit: 4000/mm3, BK: 4200/mm3, Retikülosit: 
%4, Direkt coombs testi (DAT): IgG pozitif bulundu, viral 
tetkikleri negatifti. Hemoglobin ve trombositde ani düşme, 
retikülosit yüksekliği ve DAT pozitifliği nedeni ile Evans 
Sendromu düşünüldü ve 2 gün süreyle IVIG (1gr/kg/
gün) verildi. Yatışının 14. gününde DAT negatifleşti, Hb: 
11.6 g/dl, BK: 3500/mm3 ve trombosit: 74.000/mm3 ve 
retikülosit: %1 di. Trombositopeni ve anemisi, transfüz-
yon yapılmadan düzeldiği için, St. Jude XIII protokolüne 
başlandı. Remisyon indüksiyon tedavisi tamamlanarak 
hasta idame tedavisine gelmek üzere taburcu edildi. 

Sonuç olarak; ALL tanısı ile yatırılan hastada yatı-
şının 1. haftasında gelişen Evans Sendromu nedeni ile 
olguya IVIG uygulandı. Anemi ve trombositopenisi düze-
lince standart ALL protokolu başlandı.

Bildiri: 64  Poster No: P016

AKUT LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA İNVAZİF FUNGAL 
AKCİĞER ENFEKSİYONLARININ TEDAVİ VE PROG-
NOZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1Şebnem Yılmaz, 
1Hale Ören, 1Fatih Demircioğlu, 1Benhur Şirvan Çetin, 
2Handan Çakmakçı, 1Gülersu Irken. 1Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, 2Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim 
Dalı. 

Amaç: İnvazif fungal akciğer enfeksiyonları (İFAE) 
lösemili çocuk hastalarda önemli bir ölüm nedenini oluş-
turmaktadır. Erken tanı konulması ve uygun antifungal 
tedavi ile erken müdahele prognozu etkilemektedir. Bu 
çalışmada tek bir merkezde izlenen akut lösemili olgu-
lardaki İFAE’lerin özellikleri, tedavileri ve prognozları 
değerlendirilmek istendi. Gereç ve Yöntem: Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim 
Dalı’nda izlenen, Nisan 2001 ve Şubat 2008 arasında 
İFAE geliştiği saptanan akut lösemili hastalar retrospek-
tif olarak değerlendirildi. Bulgular: Nisan 2001 ve Şubat 
2008 arasında izlenen 72 akut lösemili hastanın 10’unda 
(%14) İFAE gözlendi (5’i akut myeloid lösemi ve 5’i akut 
lenfoblastik lösemi; 5 erkek ve 5 kız). Median yaşları 12,5 
yıl idi. İFAE tanısı sırasında iki hasta remisyonda değildi. 
Akut lösemi tanısının konulması ile İFAE’nin tanısı ara-
sındaki median süre 97,5 gündü (15-220 gün arasında). 
İFAE tanısında 9 hasta nötropenikti. Hastaların %70’inde 
ateş ve öksürük, %50’sinde göğüs ağrısı yakınması vardı. 
Tüm hastalarda akciğer tutulumu çok odaklıydı. Toraks 
tomografisinde tipik nodüller %60, %20 tipik nodül 
ile birlikte halo işareti, %10’unda hava-kresent işareti 
izlendi. Galaktomannan antijeni 3 hastada pozitifti, ve 
bir hastada balgam kültüründe Aspergillus flavus üredi. 
Dokuz hasta başlangıç tedavisi olarak amfoterisin B 
(AmB) aldı. AmB tedavisine rağmen klinik ve radyolojik 
bulguların kötüleşmesi nedeniyle 5 hastanın tedavisine 
kaspofungin eklendi, bir hastada bir hafta sonra anti-
fungal tedavi intravenöz vorikonazole, bir diğerinde de 
kaspofungine değiştirildi. Yüksek riskli bir hastada daha 
başlangıçta AmB ve kaspofungin kombinasyon tedavisi 
başlandı. Tüm nötropenik hastalara granülosit koloni 
uyarıcı faktör verildi. Tedavi modifikasyonları ile 9 has-
tada tam yanıt elde edilirken, myelodisplastik sendroma 
ikincil akut myeloid lösemili bir hastada kısmi yanıt elde 
edildi. Hastaların hiçbirinde birincil olarak İFAE’ye bağlı 
ölüm gözlenmedi. İFAE nedeniyle kemoterapide gecikme 
süresi median 35 gündü (18-45 gün arası). Hastalara 
yoğun kemoterapi dönemi süresince rekürrensi engelle-
mek için oral vorikonazol veya itrakonazol verildi. İzlemde 
3 hasta lösemik relaps ve refrakter hastalık ile birlikte 
multifaktöryel nedenlerle kaybedildi. Sonuç: Pediatrik 
akut lösemi olgularında İFAE’lerin prognozu erken tanı 
ve uygun tedavi ile iyileştirilebilir. 
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LEUKEMİA CUTİS: ÇOCUKLARDA NADİR BİR BAŞVU-
RU BULGUSU 1Nihal Özdemir, 1Tiraje Celkan, 1Gürcan 
Dikme, 2Hilal Akı, 3Selami Sözübir, 4Ferda Özkan, 1Inci 
Yıldız. 1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim 
Dalı, 2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, 
3Yeditepe Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 
4Yeditepe Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı. 

Giriş: Aleukemik leukemia cutis blastik hücrelerin 
kemik iliği ve periferik kan tutulumundan önce deriyi 
infiltre etmesi ile giden çok nadir bir durumdur. Leuke-
mia cutis eritematözden mor-mavi renge kadar değişen 
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makül, papül ve nodüllerle ortaya çıkıp löseminin tek 
başlangıç bulgusu olabilir. En sık akut miyelositik lösemi 
ile birlikte görülse de akut lenfoblastik lösemilerde de 
bildirilmektedir. Deri tutulumu başlangıç bulgusu ile 
başvuran 2 süt çocuğu lösemi vakası sunmak istiyoruz. 
Vaka 1: Altı aylık erkek çocuk, ilk defa 40 günlükken 
ortaya çıkan nodüler yer yer maküler karakterde dökün-
tü şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenesinde karaciğer 
kosta altında 1 cm ele geliyordu, splenomegalisi ve 
lenfadenopatisi saptanmadı. Hastanın tetkiklerinde peri-
ferik yayma ve kemik iliği aspirasyonunda atipik hücre 
görülmedi, nötropenisi mevcuttu (mutlak nötrofil sayısı: 
400/mm3). Derisinde yaygın mastositoz olabileceği düşü-
nülmüş lezyonlardan yapılan biyopside hiperkromatik 
çekirdekli, dar sitoplazmalı hücre infiltrasyonu saptan-
mıştı. Viral serolojisi ve batın ultrasonografisinde özellik 
yoktu, nöron spesifik enolaz (NSE) normal sınırlardaydı. 
Hasta 2 hafta sonra acil servise ateş şikayetiyle başvur-
du, bisitopenisi ve 1 haftadır ortaya çıkan testiste sert 
kitlesi mevcuttu. Tekrarlanan kemik iliği aspirasyonu 
ve periferik yayması normaldi. Hastanın deri lezyon-
larından ve testisten yapılan biyopsi akut miyelositik 
lösemi ile uyumlu bulundu. Vaka 2: Onbir aylık erkek 
çocuk, gövdede yaygın 1-2 cm çapında, gluteal bölgede 
8x10 cm boyutlarında deriden kabarık, nodüler, hipe-
remik sert kitleler nedeniyle yapılan tetkiklerinde özellik 
saptanmamış. Hasta tarafımıza ileri tetkik için refere 
edildi. Fizik muayenesinde karaciğer kosta altında 1 cm 
ele geliyordu, splenomegalisi ve lenfadenopatisi saptan-
madı. Kan sayımı normaldi, periferik kan yaymasında 
blast yoktu, kemik iliği aspirasyonunda %36 blast (L1) 
mevcuttu. İmmünfenotiplemesi common-ALL ile uyumlu 
idi. Hasta standart risk ALL tedavisine alındı. Lezyonlar 
steroid altında belirgin gerileme gösterdi ve protokol 1 faz 
1 tedavisi döneminde yok oldu. Sonuç: Lösemi bulgusu 
vermeden önce de lösemilerin ekstramedüller tutulum 
gösterebileceği bilinmeli ve şüpheli düzelmeyen deri lez-
yonlarında mutlaka özellikle yenidoğan ve süt çocukla-
rında lösemi akla gelmelidir. Kemik iliği tetkiki yapılmalı, 
normal ise deri biyopsisi ihmal edilmemelidir. 
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KRONİK HEPATİT C SEYRİNDE TÜYLÜ HÜCRELİ 
LÖSEMİ İLE İLİŞKİLİ KUTANÖZ LÖKOSİTOKLASTİK 
VASKÜLİT 1Abdullah Özkök, 1Fatih Tufan, 1Muharrem 
Müftüoğlu, 2Bahar Özçelik, 2Mustafa Erelel, 1Meliha 
Nalçacı. 1Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim 
Dalı, 2Istanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim 
Dalı. 

Giriş: Tüylü hücreli lösemi (THL) genellikle lökopeni 
ve splenomegali tablosu ile ortaya çıkar. THL ve vaskülit 
birlikteliği bilinen fakat nadir bir durumdur. Burada 
anti-Hepatit C virüs antikoru (anti-HCV) pozitifliği ve 
akut alt solunum yolu infeksiyonu ile birlikte kutanöz 
vasküliti olan THL hastası sunulmuş ve vaka üzerinde 
vaskülit etiyoloji ve tedavisi tartışılmıştır. Olgu: Yetmiş 
yaşında anti-HCV pozitifliği nedeniyle 3 senedir takip 
edilen erkek hasta pnömoni tablosuyla başvurdu ve pipe-
rasillin + tazobaktam 4.5 g 3x1 tedavisi başlandı. Tetkik-
lerinde lökopenisi (lökosit: 2600/mm³) tespit edildiği için 
yapılan kemik iliği biyopsisi tüylü hücreli lösemi (THL) ile 
uyumlu geldi. Özellikle alt ekstremitede yaygın palpe edi-
lebilir purpuraları olduğu için yapılan deri punch biyopsi 
sonucu lökositikolastik vaskülit olarak sonuçlandı (Şekil 
1). İdrar tahlilinde herhangi bir patoloji saptanmadı. Has-
tada vaskülitin diğer organ tutulumlarıyla ilgili bir bulgu-

su yoktu. Vaskülitin hepatit C (HCV)’ye bağlı olabileceği 
düşünüldü fakat HCV-RNA, kriyoglobulin, kriyofibirino-
jen ve anti-nötrofilik sitoplazmik antikor (ANCA) sonuç-
ları negatif olarak saptandı. Bundan dolayı ön planda 
tüylü hücreli lösemiye bağlı kutanöz vaskülit düşünüldü. 
Tedavi olarak α-interferon (3 milyon ünite/gün - haftada 
üç gün) başlandı. Bacaklarında şiddetli ağrı ve yanma 
şikayetleri olduğu için bir kez 40 mg metil-prednizolon 
tedavisi uygulandı. İnterferon ve steroid tedavisiyle has-
tanın lezyonlarında ve şikayetlerinde belirgin düzelme 
oldu. Pnömoni tedavisi tamamlanan hasta poliklinikten 
takip edilmek üzere taburcu edildi. Tartışma: THL ve vas-
külit birlikteliği 1979’dan beri bilinmekle birlikte nadir 
rastlanan bir durumdur. Vaskülit löseminin herhangi 
bir evresinde ortaya çıkabilir. Vaskülitin patogenezi tam 
olarak bilinmemektedir fakat muhtemel mekanizmalar 
immün kompleks hasarı, endotel hücreleri ile çapraz 
reaksiyona giren tüylü hücrelere karşı gelişen antikorlar 
veya tüylü hücrelerin doğrudan damar duvarına etkileri-
dir. Vaskülit, poliarteritis nodoza veya kutanöz lökositok-
lastik vaskülit şeklinde görülebilir. Bu vakadaki kutanöz 
lökositoklastik vaskülit ayırıcı tanısına THL veya HCV’ye 
bağlı mikst kriyoglobulinemi sonucu oluşmuş vaskülit 
girmekteydi. Hastanın HCV- RNA, kriyoglobulin ve kriyo-
fibrinojen sonuçlarının negatif gelmesi sebebiyle HCV’ye 
bağlı vaskülit tanısından uzaklaşıldı. HCV infeksiyonu ve 
aktif dönemde pnömonisi olan hastaya immünsüpresif 
etkileri düşünülerek cladribine tedavisine başlanmadı, 
α-interferon tedavisinin daha uygun olacağı düşünüldü. 
Sonuç: THL’ye bağlı vaskülit nadir görülen bir durumdur 
ancak bazen hastaların başvuru şekli de olabilir. Tedavisi 
düzenlenirken hastanın genel durumu ve ek hastalıkları 
göz önüne alınmalıdır. 

Şekil 1. Tüylü hücreli lösemiye bağlı palpe edilebilir purpuralar 
(lökositoklastik vaskülit)
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ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ 
TEDAVİSİ KESİMİ ARDINDAN KIZAMIK KABAKU-
LAK VE RUBELLA ANTİKOR DURUMU 1Selin Aytaç, 
2S. Songül Yalçın, 1Mualla Çetin, 1Sevgi Yetgin, 1Fatma 
Gümrük, 1Murat Tuncer, 2Kadriye Yurdakök, 1Aytemiz 
Gürgey. 1Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Üni-
tesi, 2Hacettepe Üniversitesi Sağlam Çocuk Ünitesi. 

Amaç: ALL’li çocuk hastalar hem tedavi sırasında 
hem de tedavi sonrasında aşı ile korunabilen hastalıklar 
açısından artmış risk taşımaktadır. Bu çalışma, tedavinin 
sonlanmasından sonra seronegatif olan hastaların klinik 
özelliklerini belirlemek ve bunları seropozitif vakalarla 
karşılaştırmak, ayrıca seronegatif hastalarda aşılama 
sonrası serokonversiyon oluşma oranlarını görmek ama-
cıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Hacettepe Üniversitesi 
Pediatrik Hematoloji Ünitesinde 16 yaş ve altında tanı 
alan ve kemoterapi sonrası kızamık-kabakulak-kızamık-
cık (KKK) aşısı yapılmamış ALL’li çocuklar çalışmaya 
alındı. 2003-2006 yılları arasında çalışma koşullarına 
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uyan 77 vakadan KKK serolojileri tarandı. Vakaların dos-
yaları incelenerek KKK enfeksiyonu hikayeleri ile aşılama 
durumları incelendi. Seronegatif ve seropozitif olan vaka-
ların tanı anındaki yaşları, cinsiyetleri, tedavi kesiminden 
sonra geçen süreleri, immun fenotipleri, verilen tedavi 
protokolleri, risk grupları, tedavi öncesi geçirilmiş enfek-
siyon hikayeleri (kızamık, kabakulak ve kızamıkçık) ve 
tedavi öncesi aşılama durumları karşılaştırıldı. Taramada 
en az bir etkene karşı seronegatif olan tüm vakalara KKK 
aşısı yapıldı. Aşı sonrası seronegatif olan vakalara KKK 
aşısı ikinci doz olarak tekrar yapıldı. Bulgular: Vakaların 
ortalama ALL tanı yaşları 5.4 yıl (ortanca 3.9), kemoterapi 
sonlanması ile seroloji bakılması arasında geçen süre 4.2 
yıldı (ortanca 3.3). Vakaların 49 erkek 28’i kızdı. Kızamık 
serolojisi bakılan vakaların %60’ı (45/77) kabakulak 
serolojisi bakılan vakaların %47’si (36/76) ve rubella 
serolojisi bakılan vakaların %26’sı (20/76) seronegatifti. 
Aşı için başvuruda kızamık ve rubella antikorları sero-
negatif olan vakalarda ALL tanısını alma yaşı (sırasıyla, 
kızamık için ortanca 3.29, 4.91 yıl p=0.021, rubella için 
3.03, 4.32 yıl p=0.049) daha düşüktü. Kemoterapinin 
sonlanması ile aşı başvurusu arasında geçen süre sero-
negatif olan vakalarda daha kısaydı (ortanca süreler sıra-
sıyla, kızamık için 3.24 ile 4.16 yıl, p=0.03; kabakulak 
için 2.91 ile 4.17 yıl; p=0.031 ve kızamıkcık için 1.82 ile 
4.16 yıl; p=0.016). Seropozitif olma durumları cinsiyet, 
immun fenotip, tedavi protokolü, risk gruplarından etki-
lenmedi. Sadece kabakulak seropozitif bulunan vakaların 
kabakulak enfeksiyonu geçirme öyküsü daha fazlaydı 
(sırasıyla % 55.0, %27.8, p=0.021). Tek doz aşılama 
sonrası serokonversiyon görülme oranı kızamık için %61 
(22/36), kabakulak için %69 (20/29), rubella içinse %92 
(12/13) idi. Aşı serokonversiyonu cinsiyet, yaş, immun 
fenotip, tedavi protokolü, risk grupları, tedavi öncesi 
geçirilmiş enfeksiyon hikayesinden etkilenmedi. Sonuç: 
Vakaların aşı için geç başvurdukları, başvuru süreleri 
geciktikçe bu hastalıklara yakalanma risklerinin arttığı 
ancak tek doz aşı sonrası sadece 2/3 vakada kızamık ve 
kabakulağa karşı, 9/10 vakada da rubellaya karşı anti-
kor geliştirdikleri görülmüştür. 
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YETİŞKİN ALL VAKASINDA NÖTROFİLİK LÖKOMOİD 
REAKSİYON: VAKA TAKDİMİ 1Mürselin Güney, 1Bülent 
Canbaz, 1Muhammet Benzer, 1Aynur Meral Kabanlı, 1Nail 
Erhan. 1Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Iç Hastalıkları 
Kliniği, Istanbul. 

Giriş: Lenfoid malignitelerin seyri esnasında miye-
loid lökemoid reaksiyon görülmesi son derece nadirdir. 
Kliniğimizce takip edilen ve ikinci remisyonunda olan 
bir yetişkin Akut lenfoblastik lösemi (ALL) vakasında 
infeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan miyeloid lökemoid 
reaksiyon tablosu sunulmakta ve literatür ışığında konu 
tartışılmaktadıır. VAKA: M.P. 49 yaşında, erkek, mühen-
dis. Son 4 gündür günde 3-4 kez sulu ishal, ateş ve karın 
ağrısı ile başvurdu. Hasta 5 yıl önce ALL-L3 teşhisi ile 
BFM protokolü ile remisyona girmiş. MSS profilaksisi için 
intratekal MTX ve kranyal ışınlama yapılmış. 1 yıl önce 
relaps sebebiyle ikinci kez uygulanan BFM ile remisyona 
girmiş. Tiroidde 3x4 cm nodül tesbit edilip tiroid kanseri 
düşünülen hasta biyopsi ve cerrahiyi kabul etmemiş. 
Muayenede tiroidde 4 cm soliter nodül mevcut. Batın 
hassas, perianal şişlik mevcut, rektal tuşe ağrılı. Lökosit 
113.200/mm3, nötrofil 91.200/mm3, Hct % 20.5, Hb 8 
gr/dl, trombosit 17.000/mm3. Sedimentasyon 72 mm/h. 
Üre 115 mg/dl, kreatinin 1.84 mg/dl, ürik asid 14.4 mg/

dl, laktik dehidrogenaz (LDH) 2334 U/L, total protein 6.7 
gr/dl, albümin 2.8 gr/dl, globülin 3.9 gr/dl, total bilirü-
bin 2.45 mg/dl, direkt bilirübin 1.4 mg/dl, indirekt bili-
rübin 1.05 mg/dl, AST 66 U/L, alkali fosfataz 496 U/L. 
Klinik takip: Perianal abse, peritonit ve sepsis düşünülen 
hastaya seftazidim 2x2 gr iv, amikasin 1x1 gr iv, metro-
nidazol 3x500 mg iv başlandı. Trombosit transfüzyonu 
yapıldı. Batın ultrasonu (USG) ve cerrahi konsültasyonu 
istendi. USG ile yaygın asit, 223 mm hepatomegali ve 233 
mm splenomegali görüldü. Dalak hipoekoik alanlar görül-
dü; dalak absesi de olabileceği düşünüldü. Asit mayiinde 
LDH 4940 U/L, lökosit 27.900/mm3, nötrofil 16.500/
mm3 bulundu. Genel cerrahi tarafından hastanın peri-
anal absesi lokal anestezi altında drene edildi. Periferik 
yaymada miyeloid serinin tüm elemanları ve blastik hüc-
reler görüldü (Şekil 1). Lökemoid reaksiyon, ALL relaps 
veya yeni gelişen miyeloid lösemi düşünüldü. Kemik iliği 
(Kİ) aspirasyonu yapıldı. Kİ hiperselülerdi, miyeloid seri 
elemanları artmış, miyeloblastlar, hipergranüler promi-
yelosit ve miyelositler mevcuttu, megakaryosit görülmedi 
(Şekil 2). Oranı % 5’ten daha az olmak üzere ALL-L3 ile 
uyumlu blastlar da mevcttu (Şekil 3). Tedaviye rağmen 
kliniği kötüleşen hasta yatışının 4. gününde solunum 
ve kalp durması ile kaybedildi. Tartışma: ALL seyrinde 
miyeloid lökemoid reaksiyon görülmesi son derece nadir-
dir. ALL vakalarında sekonder malignite olarak ortaya 
çıkan AML veya KML de bildirilmiştir. Vakamızda sepsise 
eşlik eden ve miyeloblasttan nötrofil parçalıya kadar tüm 
elemanların mevcut olduğu bir miyeloid hiperplazi mev-
cuttu. KML’nin kesinlikle dışlanması için lökosit alkalen 
fosfataz ve bcr-abl araştırılması gerekli olduğu düşünül-
dü. Ancak hasta kaybedildiği için, kurumumuzda yapı-
lamayan bu tetkikler için sevk yapılamadı. Hematolojik 
malignitelerin her zaman farklı klinik tezahürler ve seyir-
ler gösterebileceği akılda bulundurulmalıdır.

Şekil 1. Vakanın Periferik Yayması

Şekil 2 ve 3. Vakanın Kemik İliği
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Hücresel Tedaviler
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İSKEMİK HASARIN PERİFERİK KANDA KÖK HÜCRE-
LERİN AÇIĞA ÇIKMASINA ETKİSİ VE SİTOKİNLER 
İLE BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN KATKISI 1Ahmet Tulga 
Ulus, 1A.ihsan Parlar, 2Nilüfer N Turan, 1Mustafa Balcı, 
1Sevinç Yılmaz. 1Türkiye Yüksek Ihtisas Hastanesi, 2Gazi 
Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi. 

Amaç: Öncül hücrelerin iskeminin tetiklediği yeniden 
damarlanmada önemli rolleri gösterilmiştir. Bu hücrelerin 
dolaşıma çıkmalarında, kolonize olmalarında ve farlılaşa-
bilmelerin de bir çok stimülan faktör rol almakta, ancak 
iskemik dönemi takiben hangi zamanlarda ve hangi uya-
rıların bu işlemlerde rol oynadığı halen net olarak ortaya 
konamamıştır. Bu çalışmada periferik kanda ortaya çıka-
cak hücrelerin oranı ile iskemi şiddeti arasındaki ilişki 
araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada toplam 40 
adet wistar rat eşit olarak gruplara dağıtılmıştır. Uygu-
lanan anesteziyi takiben, cerrahi olarak femoral arterler 
ligate edilmiştir. Kontrol grubunun dışında, birinci iske-
mi grubunda yalnızca bir ekstremite, diğer grupta ise 
her iki alt ekstremite iskemisi (her 2 femoral arter ligate 
edilerek) uygulanmıştır. Diğer 2 çalışma grubuna ise 30 
dakika, bir veya iki alt ekstremite iskemisini takiben 
reperfüzyon uygulanmıştır. Deneklerde αperiferik kanda 
G-CSF, GM-CSF, VEGF, IL-3, IL-6, IL-10 ve TNF- bakıl-
mıştır. Ölçümler baseline olarak damar yolu girildikten 
sonra, iskemiden sonra 30. dakikada, 6. ve 24. saatlerde 
alınmıştır. Ayrıca yine periferik kanda ortaya çıkan CD34 
(+)/CD45(-) hücre oranları akım sitometri yöntemi ile 
hesaplanmıştır. Bulgular: Bir veya her iki alt extremite-
nin de yalnızca iskemisi, periferik dolaşımda CD34(+)/
CD45(-) hücrelerinde artış sağlasada, özellikle her 2 alt 
extremitenin iskemi-reperfüzyonu 24. saat sonunda diğer 
gruplara göre CD34(+)/CD45(-) hücrelerde anlamlı artışa 
yol açmıştır. GM-CSF ve G-CSF değerleri çalışma grup-
larında kontrole göre anlamlı şekilde yükselmiştir. IL-6, 
IL-10 ve TNF-alfa değerleri özellikle iskemi-reperfüzyon 
gruplarında anlamlı olarak artmıştır ancak aynı artışlar 
VEGF de olmamıştır. Sonuç: Yalnızca iskemik hasara 
göre iskemi-reperfüzyon hasarı periferik kanda CD34(+)/
CD45(-) hücrelerin açığa çıkmasına sebep olmaktadır. 
Bu durum hasarın büyüklüğü ile de yakından ilgilidir. 
Yirmidört saatlik takipte G-CSF ve GM-CSF ile IL-6, IL-
10 ve TNF-alfa gene iskemi-reperfüzyon gruplarında ve 
hasarın büyüklüğüne göre önemli oranda yükselmiştir. 
Bu çalışma Türk Hematoloji Derneği Araştırma Projeleri 
(No:2006/ J) tarafından desteklenmiştir.
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RATLARDA DEMİR YÜKLENMESİ İLE OLUŞTURULAN 
OKSİDATİF STRESİN ÖNLENMESİNDE KAFEİK ASİT 
FENETİL ESTER’İN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 
1Erkan Cüre, 1Hakan Çam, 2Medine Cüre, 3Efkan Uz, 
4Nilgün Kapucuoğlu, 2Recep Sütçü, 3Ramazan Yılmaz, 
5Güçhan Alanoğlu. 1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı 2Süleyman Demirel 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Biokimya Anabilim Dalı, 3Süley-
man Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana-
bilim Dalı 4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Patoloji Anabilim Dalı 5Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim 
Dalı,ısparta. 

Amaç: ß-talasemi, herediter hemokromatozis, side-
roblastik anemi gibi kalıtsal ve miyelodisplastik sendrom 
gibi edinsel hastalıklarda demir yüklenmesi görülmek-
tedir. Demir fenton reaksiyonuna girerek hücre için son 
derece toksik olan radikallere dönüşmektedir. Kafeik asit 
fenetil ester (CAPE) yapıca flavonoidlere benzeyen bal 
arısı propolisinin aktif bir bileşenidir. CAPE’nin hepa-
totoksisiteden koruyucu, antioksidan, antienflamatuar, 
antiviral, immünomodülatör, nöroprotektif ve sitostatik 
özelliklerinin olduğu yapılan birçok çalışmada gösteril-
miştir. Bu çalışmada, aşırı demir yüklenmesi sonucu 
oluşan oksidatif hasarın önlenmesinde CAPE’nin etkinliği 
araştırıldı. Bireyler ve yöntem: Tıp fakültesi etik kurulun-
dan onay alınarak çalışmamıza 40 erkek Wistar-albino 
rat dahil edilip, her grupta 10 rat olacak şekilde 4 gruba 
ayrıldı. Kontrol grubuna serum fizyolojik, CAPE-K grubu-
na 10 μmol/kg/gün CAPE, demir grubuna 100 mg/kg/
gün demir dekstran, CAPE+Demir grubuna μmol/kg/gün 
CAPE ve 100 mg/kg/gün demir dekstran intraperitone-
al olarak 5 gün boyunca verildi. Son enjeksiyondan 12 
saat sonra ratların yaşamına son verilerek karaciğer ve 
kalp dokuları çıkarıldı. Karaciğer ve kalp dokusunda 
demir birikimi histolojik olarak değerlendirildi. Her iki 
dokuda malondialdehit (MDA) seviyesi, süperoksit dis-
mutaz (SOD), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GSH-
Px) enzim aktiviteleri ve serumda AST, ALT ve ferritin 
değerleri ölçüldü. Bulgular: Demir ve CAPE+D grubunda 
histopatolojik olarak demir birikimi tespit edildi. Demir 
grubunda kalp ve karaciğer dokusundaki MDA seviyesi 
Kontrol ve CAPE+Demir grubuna göre anlamlı yüksek 
bulundu (kalp p≤0,001, p≤0,002; karaciğer p≤0,0001, 
p≤0,009). Demir grubunda SOD ve GSH-Px enzim aktivi-
teleri her iki dokuda da artmış bulundu. Demir grubunda 
CAT enzim aktivitesinin kalp dokusunda artarken karaci-
ğer dokusunda azaldığı bulundu. Demir ve CAPE+Demir 
grubunda ferritin değeri anlamlı artmış saptandı. Demir 
grubunda AST ve ALT değerlerinin kontrol grubuna 
göre arttığı görüldü. CAPE+Demir grubunda AST ve ALT 
değerleri Kontrol grubuyla benzer bulundu. Sonuç: Bu 
çalışma ile elde edilen veriler ışığında talasemi ve diğer 
transfüzyon bağımlı anemilerde aşırı demir yükü ile 
oluşan oksidatif stres sonucunda meydana gelen doku 
harabiyetini önlemede CAPE’nin yararlı bir ajan olabile-
ceği düşünülmüştür. Şelatör tedaviye ek olarak CAPE’nin 
antioksidan ajan olarak kullanılmasının aşırı demir 
yüküne maruz kalan hastaların yaşam kaliteleri ve süre-
leri üzerine etkisinin araştırılması daha sonra yapılacak 
çalışmalarda planlanabilir.
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FLUDARABİN-İMATİNİB KOMBİNASYONUNUN KRONİK 
MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNDE MİTOKONDİRİAL 
ZAR POTENSİYELİ VE KASPAZ-3 ENZİM AKTİVİTESİ 
YOLU İLE APOPTOZU SİNERJİSTİK OLARAK TETİK-
LEMESİ 1Yusuf Baran, 1Seher Gök, 1Geylani Can, 1Gözde 
Güçlüler. 1 Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler 
Biyoloji ve Genetik Bölümü, Urla, Izmir, Türkiye. 

İmatinib, kronik miyeloid lösemi’ye neden olan BCR/
ABL füzyon proteinini spesifik olarak tanıyıp bağlana-
rak engelleyen etkili bir ilaçtır. Ancak tedavinin ilerle-
yen dönemlerinde İmatinibe karşı hastalarda geliştirilen 
hücresel dirençlilik mekanizmaları, KML hücrelerini yok 
etmek amacı ile İmatinib’in etkinliğini arttıracak diğer 
anti-kanser ajanlarla beraber uygulaması gereksinimi 
ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, İmatinib’in bir pürin 
analoğu olan Fludarabin ile kombinasyonunun olası 
sinerjistik etkilerini ve tetiklenen hücre ölüm mekaniz-
malarını belirlemeye çalıştık. Bu amaçla, KML’ye model 
sistem olan K562 hücreleri kullanılmıştır. K562 hücre-
lerine artan dozlarda, İmatinib, Fludarabin ve iki ilacın 
kombinasyonu uygulanmış, IC50 (hücrelerin %50 sinin 
yaşayabildiği ilaç dozu) değerleri, XTT testi ile belirlen-
miştir. İmatinib ve Fludarabinin ayrı ayrı ve beraber 
uygulandığı K562 hücrelerinde kaspaz-3 enzim aktivitesi 
ve mitokondri zar potansiyel, kaspaz-3 kolorimetrik ve 
JC-1 mitokondrial zar potensiyeli kitleri yardımı ile belir-
lenmiştir. 0,1- ve 1 nM İmatinib uygulanan K562 hücre-
lerinin çoğalma yüzdelerinde %6 ve -12 düşüş gözlenir-
ken, 3,3 nM Fludarabin ve 0,1- veya 1 nm İmatinib’e bir-
likte maruz bırakılan hücrelerin çoğalma yüzdelerindeki 
düşüş %80 veya -83 olarak hesaplanmıştır. 0,1- ve 10 nM 
İmatinib uygulanan hücrelerin kaspaz-3 enzim aktivitesi, 
1,16- ve 1,26 kat artarken; aynı dozlarda İmatinibin 3,3 
nM Fludarabin ile kombinasyonu sonucu bu artışlar 
1,73- ve 1,8 kat olarak belirlenmiştir. 3,3 nM Fludarabi-
nin tek başına uygulandığı K562 hücrelerinde kaspaz-3 
enzim aktivitesinin 1,36 kat arttığı tespit edilmiştir. Para-
lel yürütülen mitokondrial zar potansiyeli ölçümlerinde 
de benzer sonuçlar elde edilmiştir. 3,3 nM Fludarabin ve 
0,1- veya 1 nm İmatinib’e birlikte maruz bırakılan K562 
hücrelerinin mitokonri zar potansiyelinde 1,65 veya 1,92 
kat artış hesaplanırken, aynı dozlarda sadece İmatinibe 
maruz bırakılan hücrelerdeki mitokondri zar potansiyeli 
değişimleri 1,15 ve 1,29 kat olarak belirlenmiştir. 3,3 
nM Fludarabinin tek başına uygulandığı K562 hücre-
lerinde mitokondri zar potansiyelinin 1,22 kat arttığı 
tespit edilmiştir. Sonuç olarak, elde edilen bulgular bir 
bütün olarak değerlendirildiğinde İmatinib/ Fludarabin 
kombinasyonunun Ph(+) KML hücrelerinin tedavisinde 
iyi bir alternatif olabileceğini göstermektedir. Bu çalışma 
ile İmatinib/Fludarabin kombinasyonunun K562 hücre-
lerinde apoptozu mitokondrial zar potansiyeli/kaspaz-3 
enzim yoluyla tetiklediği gösterilmiştir.
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ORAL ANTİDİYABETİK PPAR-GAMA AGONİSTİ ROZİG-
LİTAZON MALEAT HL-60 LÖSEMİK HÜCRE DİZİSİN-
DE HTERT ÜZERİNDEN APOPTOTİK ETKİ GÖSTER-
MEKTEDİR 1İlgın Yıldırım Şimşir, 2Fahri Şahin, 3Çığır 
Biray Avcı, 3Cumhur Gündüz, 1Şevki Çetinkalp, 2Güray 
Saydam. 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji 
Bilim Dalı, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim 
Dalı, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim 
Dalı. 

Amaç: Peroksizom proliferatör aktive edici reseptörler 
(PPAR’lar) ligandla regüle edilen transkripsiyon faktörle-
ridir ve çeşitli gen ürünlerinin ekspresyonunu sağlarlar. 
PPAR’ların sentetik ligandları olarak bilinen tiazolidine-
dionlar (glitazonlar) ve fibratlar, diyabet ve dislipidemi 
tedavisinde yerlerini almışlardır. Diğer yandan PPAR’ların 
kanser ve lösemi oluşumunda ve tedavisinde potansiyel 
rollerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu çalış-
mada, PPAR-gama agonisti roziglitazon maleatın in vitro 
olarak, model lösemi hücre hattı üzerinde sitotoksik, 
apoptotik özellikleri ve bunlarda human telomeraz revers 
transkriptaz aktivitesinin (hTERT) rolü araştırılmıştır. 
Materyal ve Metod: Akut lösemi hücre dizisi olan HL–60’da 
PPAR-gama agonisti olan roziglitazon maleatın sitotoksik, 
apoptotik ve farklılaşma uyarıcı etkileri olup olmadığı in 
vitro koşullarda araştırılmıştır. Tripan mavisi canlılık 
testi ile canlılık doğrulamaları ve yaşayan hücre oranları 
tespit edilmiş, XTT metodu ile sitotoksisite çalışılmıştır. 
Farklılaşma deneyleri için 24 saatlik zaman dilimlerinde 
giemza boyası ile ışık mikroskobisinde morfolojik olarak 
ve akım sitometri kullanılarak CD11b, CD11c ve CD14 
ifadelerine bakılıp nötrofilik veya monositik farklılaşma, 
Akridin oranj etidyum bromid ve Annexin V-EGFP/Pro-
pidyum iyodid/DAPI yöntemleri ile apoptozis değerlen-
dirilmiştir. Real Time PCR ile hTERT mRNA ekspresyon 
düzeyi, zamana bağımlı olarak bakılmıştır. Bulgular: 
Roziglitazon maleat için inhibitör konsantrasyon (IC50) 
dozu 75μM olarak belirlenmiştir. Tripan mavisi ve XTT ile 
yapılan deneyler neticesinde doza ve zamana bağlı olarak 
roziglitazon maleatın HL 60 lösemik hücre dizisi üzerine 
sitotoksik etki gösterdiği saptanmıştır. Sitotoksik etkisi 
saptanan roziglitazon için devam eden deneylerde akım 
sitometrisi ile yapılan çalışmalarda CD11b, CD11c ve 
CD14 ifadeleri araştırılmış, ancak bu belirteçlerin hücre 
yüzeyinde ifadelerinde, ilaçla muamele sonrasında zama-
na bağlı olarak bir değişiklik olmadığı, sitotoksik etki-
nin farklılaşma üzerinden gerçekleşmediği saptanmıştır. 
Işık mikroskobunda lösemik hücrelerin ilaçla muamele 
sonrası farklılaşmadığı doğrulanmıştır. Roziglitazon’un, 
Annexin V yöntemi ile IC50 dozunda kontrole oranla 
48.saatte apoptotik etki gösterdiği, Akridin oranj etidyum 
bromid boyama yöntemi ile değerlendirildiğinde ise yine 
48.saatte özellikle erken apoptotik hücrelerde artış oldu-
ğu saptandı. hTERT mRNA ekspresyonun ilaçla muamele 
sonrası zamana bağımlı olarak anlamlı şekilde azaldığı 
bulundu. Sonuç: Bu çalışmada roziglitazon maleatın, 
myeloid lösemi hücre dizisinde sitotoksik etki gösterdiği 
ancak farklılaşmayı uyarmadığı, sitotoksisitenin apopto-
zis üzerinden gerçekleştiği ve bu apoptotik süreçte hTERT 
aktivitesinde azalmanın sorumlu olduğu bulunmuştur. 
Bir sonraki aşamada klasik kemoterapötik ajanlar ile 
roziglitazon maleatın kombinasyon çalışmalarının yapıl-
ması planlanmıştır. 
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ANKAFERD’İN KANAMA DURDURUCU ETKİSİNİN 
PROTEOMİK ANALİZİ 1Duygu Ozel Demıralp, 2Nejat 
Akar, 3Ibrahim C. Haznedaroğlu, 1Çağrı Gümüştekin, 
3Hakan Göker. 1Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitü-
sü, 2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Moleküler 
Genetik Bilim Dalı., 3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji Anabilim Dalı. 

Giriş: Kanama durdurucu olarak bilinen 
Ankaferd(AKD);Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, 
Vitis vinifera, Alpinia officinarum ve Urtica dioica bitki 
özlerinin özel bir karışımıdır.AKD kan hücreleri ve özel-
likle eritrositler ile oluşumunu indüklediği protein ağı 
sayesinde primer ve ikincil haemostatik sistem üzeri-
ne etkisini coagülasyon faktörlerini birebir hasarlama-
dan gerçekleştirir (Figür1,2). Amaç: Türkiyede kanama 
durdurucu olarak onaylanmış Ankaferd’in fonksiyonel 
proteomik analizi ile koagülasyon üzerine etki mekaniz-
masını aydınlatmak (www.ankaferd.com).Gereç ve Yön-
tem: Proteomik analizler için 10 mlAnkaferd solusyonu 
Trikloroasetik asit (TCA) yöntemi ile protein çöktürülmesi 
işlemine tabi tutulmuştur.Total protein miktarı BCA 
(Pierce, USA)yöntemi ile değerlendirilmiştir.2 Boyutlu jel 
elektroforezi il pI noktalarına gore ve moleküler ağırlığa 
göre ayrım gerçekleştrilen AKD, SYPRO Ruby boyama 
ve PDQuest programı ile(Bio-Rad, USA)analiz ile protein 
profil haritası çıkarılarak değerlendirimiştir.Proteome 
Works robot (Bio-Rad Laboratories, USA) yardımı ile Jel-
den geri kazanılan protein spotları kütle spektrometreleri 
ile detaylı analizlere Tryptik kesime uğratılarak hazırlan-
mış, peptidler ZipTip (Millipore, France) pürifikasyonu 
ile iyonlaşama için uygun hale getirilmiştir. 50%ACN/
0.1%Tri Flora asetik asit çözücü tamponda 2 mg/ml 
cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHCA) olacak şekilde 
hazırlanan iyonlaşma matriksi ile peptid örnekleri kütles-
pektrometresi yükleme plakalarına spotlanmıştır. Protein 
tanımlanmasında Matriks tabanlı lazer bağımlı iyonlaş-
ma ile uçuş süresi tanımlanarak m/z değerleri tanım-
layan (MALDI-TOF kütlespetrometresi tercih edilmiştir. 
MALDI–TOF analizi MasLynx (Waters, UK)programı ile ile 
spektra ve kromotogram verileri analiz edilmiştir. Pozitif-
iyon modunda eksternal kalibrasyon; sub-P, anjiotensin, 
renine, ACTH ve glu-fib peptid karışımı ile gerçekleşti-
rilmiştir. PLGS (Waters,UK) programı ile Swiss-Prot veri 
tabanlı tarama yapılmış ve 50ppm hassasiyet tercih 
edilmiştir.Proteinler uyumlu triptik kesim ürünü peptid-
ler ile eşlenerek değerlendirilmiştir. Peptid eşlenmeleri 
İki boyutlu jel elektroforezi analizleri ile pI ve moleküler 
ağırlıklar açısından da tekrar kontrollü olarak değer-
lendirilmiştir. Sonuçlar: İki boyutlu jel elektroforezi ve 
MALDI-TOF ile kütlespektrometresi analizleri tamamla-
nan Ankaferd kanama durdurucu içeriğinde tanımlanan 
bitkisel proteinler:NADP-bağımlı malik enzim,Ribuloz 
bisfosfatkarboksilaz büyük zinciri, MturazK,ATPsentaz 
altünitesi-alfa,Chalcon-flavonon izomeraz 2 ve Aktin-
depolimerizasyon faktör. Ayrıca Ankaferd kapsamında 
koagülasyon için oldukça önemli farklı insan proteinleri 
de tanımlanmıştır,bu proteinler arasında; ATP sentaz, 
CD164-sialomucin-benzer-2 protein,dinaktin 5,Usherin 
Precursor, Urotensin II reseptör,Utrophin, tet onkogen 
aile üyesi 2 izoform b,Spectrin alpha yer almaktadır. Pro-
teomik analizler AKDnin hemostatik,yara iğleştrime ve 
antimflamatuvar etkilerinin araştırılmasına ışık tutaca

Şekil 1. AKD ile muamele sonrası plazma örneğinin ışık ve elektron mikroskopisi 
görüntüsü
A. Işık mikroskopisi AKD uygulamasından önce B. Işık mikroskopisi AKD uygulamasından sonra C. 
Elektron Mikroskopisi AKD uygulamasından önce D. Elektron Mikroskopisi AKD uygulamasından 
sonra
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AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ MODEL HÜCRE DİZİ-
Sİ OLAN CCRF-CEM’DE SİTOZİN ARABİNOZİD VE 
L-ASPARAJİNAZ’IN ARDIŞIK KULLANIMININ, BİR-
BİRLERİNİN SİTOTOKSİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLE-
RİNİN ARAŞTIRILMASI* 1Fahri Şahin, 2Çığır Biray Avcı, 
2Burçin Tezcanlı, 2Nur Selvi, 2Cumhur Gündüz, 2Buket 
Kosova, 3Metin Korkmaz, 1Güray Saydam. 1Ege Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı, 2Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 3Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı. 

Amaç: Sitozin arabinozid (Ara-C) ve L-asparaginaz 
lösemi tedavisinde aktif olarak kullanılan ajanlardır. 
L-asparaginaz, özellikle akut lenfoblastik lösemi tedavi-
sinde etkilidir ancak direnç gelişimi ciddi bir sorundur. 
Direnç gelişiminde en önemli mekanizma L-asparagin 
aminoasit sentezinden sorumlu olan L-asparagin sen-
taz enziminin aşırı ifadesidir. Yapılan çalışmalarda, 
hücre kültüründe, Ara-C ile muamele edilmiş lösemik 
hücrelerde, cDNA mikroarray analizinde L-asparagin 
sentaz ekspresyonunun baskılandığı gösterilmiştir. Biz, 
bu çalışmada, bu etkinin mRNA ve protein düzeyinde 
de olup olmadığını ve ayrıca L-aspraginaz kullanımının, 
Ara-C metabolizması üzerine olan etkilerini, Ara-C meta-
bolizmasının en önemli enzimi olan dCK’nın mRNA ve 
protein ekspresyonları üzerinden araştırmayı hedefledik. 
Materyal ve Metod: Akut lenfoblastik lösemi hücre dizisi 
olarak CCRF-CEM hücre dizisi kullanılmıştır. Tripan 
mavisi canlılık testi ile canlılık doğrulamaları ve yaşayan 
hücre oranları tespit edilmiş, XTT metodu ile sitotoksisite 
çalışılmıştır. Her iki ilacın IC50 değerlerinin üst ve alt 
katları hesaplanarak, eş zamanlı kombinasyon sitotok-
sisite çalışmaları yapılmış ve ilaçların sinerjizm analizleri 
isobologram programı kullanılarak Chou-Talalay metodu 
ile yapılmıştır. Ara-C ile 72 saat muamele edilmiş hücre 
pelletlerinde, L-asparagin sentaz protein ekspresyonu 
western blotting, mRNA değişimleri ise gen ekspresyonu 
düzeyinde RT-PCR ile Taqman yöntemi ile araştırılmıştır. 
Benzer şekilde L-asparaginaz ile 72 saat muamele edilmiş 
hücre pelletlerinde dCK protein ekspresyonu western 
blotting, mRNA düzeylerindeki değişim ise RT-PCR ile 
araştırılmıştır. Bulgular: CCRF-CEM hücre dizisinde 
Ara-C’nin IC50 dozu 6nM, L-asparaginaz’ın IC50 dozu 
0.1IU olarak saptanmıştır. Kombinasyon çalışmalarında 
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iki ilacın birbiri üzerine additif etkisi olduğu bulunmuş-
tur. Ara-C ile IC50 dozunda muamele edilmiş hücre-
lerde, zamana bağımlı olarak L-asparagin sentaz enzim 
protein ekspresyonlarında bir değişiklik gözlenmemiştir. 
Yine benzer şekilde, L-asparaginaz ile muamele edilmiş 
hücrelerde de dCK enzim protein ekspresyonlarında bir 
değişiklik gözlenmemiştir. İlaçla muamele sonrası, gerek 
L-asparagin sentaz gerekse dCK enzim mRNA gen eks-
presyon düzeyinde, kontrole oranla anlamlı bir değişiklik 
olmamıştır. Sonuç: Daha önceki yayınlarda, Ara-C ile 
muamele edilmiş CCRF-CEM lösemi hücrelerinde cDNA 
düzeyinde L-asparagin sentaz enziminin baskılandığı 
gösterilmiş olmakla birlikte, bizim çalışmamızda bu etki-
nin mRNA ve protein düzeyinde gerçekleşmediği göste-
rilmiştir. Yine benzer şekilde, hücrelerin L-asraginaz ile 
muamelesi de Ara-C metabolizmasında, mRNA ve protein 
düzeyinde bir değişikliğe neden olmamıştır. *Bu çalışma 
THD Araştırma Projelerini Destekleme Programı bünye-
sinde desteklenmiştir.
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MEZANKİMAL STROMAL HÜCRELERİN FASİYAL SİNİR 
TAMİRİNDEKİ ROLÜ 1Ferit Avcu, 1Ali Uğur Ural, 1Serdar 
Karahatay, 1Bülent Kurt, 1Bülent Satar, 1Mükerrem 
Safalı, 1Emin Öztaş. 1Gülhane Askeri Tıp Akademisi. 

Cerrahi ve tıbbi tekniklerde ilerlemelere rağmen, 
travmaya bağlı fasiyal sinir felcinin tedavisinde istenilen 
neticeler halen elde edilememektedir. Kemik iliği kökenli 
multipotent mezankimal stromal hücrelerin (MSH), mezo-
dermal kaynaklı dokulara farklılaşması yanında embri-
yoner yaprağın diğer kısımlarını oluşturan hücrelere de 
farklılaşabildikleri, immün düzenleyici ve antiinflamatuar 
etkilerinin de olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada Spraque 
Dawley sıçanlarında fasiyal sinirin cerrahi olarak travma-
ya uğratılmasının ardından, bu yöreye uygulanan kemik 
iliği kaynaklı MSH’lerin sinirin histolojik olarak düzelme-
sine olan etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, GATA Hayvan 
Etik Kurulunun onayını takiben genel anestezi altında 
15 sıçanın her iki taraf fasiyal sinirin buccal dalları 
kesilmiş ve daha sonra kesilen yerler 10.0 monofilament 
poliamid dikişle uç uca anastomoz yapılmış, sağ tarafa 
ayrıca kemik iliği kaynaklı 3. pasaj MSH’ler 1x10/6/50uL 
dozunda verilmiştir. Her iki tarafta marjinal mandibu-
ler dallar kontrol amacıyla sağlam olarak bırakılmıştır. 
Ratlar 1., 3. ve 6. aylarda sakrifiye edilerek her iki taraf 
buccal dallar ve marjinal mandibuler dallardan alınan 
örnekler glutaraldehid içinde fiske edildikten sonra rezin 
ile parafinlenmiştir. Bir mikrometre kalınlığında kesilen 
örnekler tionin ile boyanarak ışık mikroskobisinde ince-
lenmiştir. Buna göre, anastomozdan sonra MSH uygula-
nan buccal dallarda örnekleme zamanına bakılmaksızın 
normale yakın görünüm elde edilirken, MSH uygulan-
mayan buccal dalların distal kısımlarında belirgin Wal-
lerian dejenerasyonu gözlenmiştir. Literatürde, iatrojenik 
fasiyal sinir felcinin tedavisinde MSH kullanımından 
sonra klinik olarak belirgin düzelme olduğunu gösteren 
bir vaka takdimi vardır. Bizim çalışmamızda, travmaya 
bağlı fasiyal sinir felcinin tedavisinde MSH uygulanması-
nın etkinliği histolojik inceleme ile gösterilmiştir. Ayrıca, 
MSH uygulanmasından 6 ay sonra bile histolojik olarak 
herhangi bir yan etki tespit edilmemiştir.

Bildiri: 76  Poster No: P028

YENİ BİR İNVİTRO ATHEROSKLEROTİK VASKÜLER 
MODEL İLE ATHEROSKLEROZ ETYOPATOLOJİSİNE 
PROTEOMİK YAKLAŞIM: 1Çağrı Gümüştekin, 1Duygu 
Ozel Demıralp, 2Nuray Yazıhan, 2Haluk Ataoğlu. 1Ankara 
Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, 2Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Moleküler Biyoloji Birimi. 

Giriş ve Amaç:Atherosklerotik olay,lipid partikülleri-
nin vasküler yapılarda birikmesi sonucu endoteli aktive 
ederek lökosit adhezyon moleküllerinin,sitokin ve kemo-
kinlerin salınımının artmasıyla dolaşımdaki monosit ve 
doku makrofajlarının da ortama çekildiği,sürekli artarak 
ilerleyen enflamatuar ve oksidatif süreçlerin oluşması 
olarak tanımlanmaktadır.Bu çalışmada ortama LDL ve 
ox-LDL eklenerek atheroskleroz modellerinde kullanılan 
lipoproteinlerin fonksiyonlarına etkisi ve bu etkide ortam-
da oksidadif stres ve enfeksiyon son ürünü olan LPS 
varlığındaki değişimler araştırılmıştır.Proteomik analizler 
monolayer hücrelerde ve doku örneklerinde yapılmaya 
başlanmasına rağmen hücre etkileşim mekanizmalarının 
açıklanmasında çok önemli olan kokültürlerde uygulan-
ması henüz Vasküler hücrelerin etkileşimlerine yöne-
lik yapılmamıştır.Bu çalışmada insan monositer hücre 
serisi THP-1 ile insan umbilikal ven endotel hücre serisi 
HUVECin enflamatuar ve oksidatif koşullarda protein 
sekresyon cevaplarındaki değişimlerin protemiks analizle 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem:Çalış-
mada THP-1 ve HUVEC hücre dizileri tek tek ve kokül-
türe edilerek, hücreler 1 μg/ml lipopolisakkarid (LPS, 
E. Coli,0111) ve 100 μM H2O2 ile uyarılarak makrofaj 
aktivasyonu sağlanmış, uyarımın 24 saatinde süperna-
tantlar toplanarak protein eldesine geçilmiştir.I.Boyut 
ayrımları(IEF)Izoelektrik odaklanma ile Bio-RAD, ABD) 
pH3-10, 17 cm IPG Stripler ile yapılan örnekler, ikinci 
boyutta %12.5lik PAGEde moleküler ağırlıklarına göre 
ayrılmışlardır.SYPRO RUBY boyası ile muamele edilerek 
protein spotları gorunur hale getirilmiş ve protein spotları 
Bio-RAD PDQuest jel görüntüleme sistemi ile görüntü-
lenmiştir.Jel üzerindeki protein profili içerisinden seçilen 
spotlar Bio-RAD spot cutter spot kesim sistemi kullanı-
larak kütle spektrometresi gibi daha ileri teknikler için 
hazır hale getirilmek üzere jelden geri alınarak MALDI-
TOF-MS(Waters LTD. UK) için geri kazanılan spotlar 
tryptik kesim ile daha kücük birimlerine yani peptidlere 
kesilmiştir. Alpha cyano-4-hydroxycinnamic acit matriks-
le birebir karıştırılarak Maldi-TOF MS ile protein analiz-
leri yapılmış ve PLGS protein analiz programları yardımı 
ile protein identifikasyonu gerçekleştirilmiştir.Hücrelerin 
LPS ve H2O2 uyarımına cevapları ayrıca hücre sayısında 
apoptotik aktivite değişikliğin caspase-3 düzeyi ölçümüy-
le de belirlenmiştir.Bulgular:Endotel hücreleri, monositer 
hücre serisine göre enflamatuar ve oksidatif hasara daha 
duyarlı bulunmuş ve apoptotik süreci caspase-3 aktivas-
yonu ile uyarmıştır. Endotel hücrelerinde 100 μM H2O2 
uygulaması LPS uygulamasına göre hücre sayısında 2. 
saatten itibaren daha fazla azalmaya yol açmıştır.Hücre-
lerin tek tek ve kokültür ortamında 24. saatlerde H2O2 
ve LPS uygulamasına proteomik sekresyon cevapları ve 
farklılıkları belirlenmiştir. Farklı patojen ve uyaranların 
enflamatuar koşullarda endoetelial cevaba etkisinin belir-
lenmesi ateroskleroz ve vasküler patolojilerin patogenezi-
ne ışık tutacaktır.
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Şekil 1. 2D jel elektroforezi ile atheroskleroz modeli kokültürde ekspresyonu azalan 
proteinlerin gösterimi, Endotehelialleukocyte,endotelhelin3precursor

Şekil 2. 2D jel elektroforezi ile atheroskleroz modeli kokültürde ekspresyonu azalan 
proteinlerin gösterimi, IL15, IL2 ve IL21 
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DOKSORUBİSİNİN EKSTRAVAZASYONU SONUCU MEY-
DANA GELEN CİLT NEKROZUNUN ÖNLENMESİNDE 
ERİTROPOİETİN 1Nazife Şule Yaşar, 2Emine Dündar, 3Fezan 
Mutlu, 1Zafer Gülbaş. 1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Iç 
Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 2Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, 3Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı. 

Doksorubisin, pek çok hematolojik ve solid malignansi 
kemoterapi protokollerinde yer alan antrasiklin türevi bir 
antibiyotiktir. İntravasküler infüzyonu sırasında meydana 
gelebilen damar dışına kaçışı ve bunun sonucunda ortaya 
çıkan lokal cilt nekrozu ciddi bir komplikasyondur. Çalış-
mamızın amacı doksorubisinin ekstravazasyonu sonucu 
ortaya çıkan cilt nekrozunun önlenmesinde eritropoietinin 
yerini araştırmaktı. 31 dişi Spraque-Dawley cinsi rat üç 
eşit gruba ayrıldı, her gruba 2mg doksorubisin 0.5 ml 
SF içinde sulandırılarak sırt tüyleri traş edilip önce bati-
kon ardından SF ile steril yıkandıktan sonra intradermal 
olarak verildi. Birinci grup tedavisiz izlendi, ikinci gruba 
doksorubisin enjeksiyonundan bir saat sonra enjeksiyon 
yerinin çevresindeki 4 kadrandan eşit miktarlarda intra-
dermal SF enjeksiyonu, üçüncü gruba ise aynı şekilde 400 
IU/kg EPO enjekte edildi. Gruplar bir ay süreyle izlendi 
ve haftalık olarak ülser boyutları ölçüldü. Ülser alanı en 
geniş iki dik çapın (axb)/2 formülünde yerine konması 
ile hesaplandı. Bir ayın sonunda 80mg/kg pentobarbital 
ile intraperitoneal anestezi verildikten sonra cilt biyopsisi 
alındı ve örnekler histopatolojik olarak değerlendirildi. Lez-
yon boyutlarının dört haftanın da sonunda ayrı ayrı gros 
olarak değerlendirilmesinde EPO verilen üçüncü gruptaki 
lezyon boyutunun en küçük olduğu ve farkın istatiksel ola-
rak anlamlı fark saptandı(p<0.05). Histopatolojik değerlen-
dirilmesinin sonunda epitelizasyon, neovaskularizasyon, 
fibroblast, kollajen oluşumunun EPO verilen grupta diğer 

gruplardan fazla olduğu, nekroz oluşumunun EPO verilen 
üçüncü grupta diğer gruplardan az olduğu ve farkın ista-
tiksel olarak anlamlı olduğu saptandı(p<0.001,p<0.05). 
İnflamasyon ve ödem oluşumunun ise gruplar arası fark-
lılık göstermediği saptandı(p>0.05,p>0.05). Çalışmamızı 
literatürdeki benzerlerinden ayıran özelliği eritropoietinin, 
doksorubisinin damar dışına sızmasıyla oluşan nekrozu 
önleyici etkisi olduğunu gösteren ilk çalışma olmasıdır.
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GLUKOZİL SERAMİD SENTAZ ENZİMİNİN PDMP İLE 
BLOKE EDİLMESİ İLE KRONİK MYELOİD LÖSEMİ 
HÜCRELERİNİN DASATİNİBE DUYARLILIKLARININ 
ARTTIRILMASI 1Yusuf Baran, 1Cenk Durcan, 2Ali Uğur 
Ural, 2Ferit Avcu. 1Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Urla, Izmir, Türkiye, 
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji Bilim Dalı, 
Etlik, Ankara, Türkiye. 

Glukozil seramid sentaz (GSS) enzimi, apoptotik hücre 
içi ikincil mesajcı olan seramide glukoz ekleyerek güçlü 
bir antiapoptotik molekül olan glukozil seramidi sentez-
ler. Glukozil seramid, hücrenin büyümesi ve çoğalmasını 
tetiklerken apoptozu engelleyen önemli bir moleküldür. 
Tarafımızca ve farklı gruplarca gerçekleştirilen çalışmalar-
da GSS aktivitesinin engellenmesi ile kanserli hücrelerin 
uygulanan ajanlara karşı duyarlılıklarının arttırıldığı gös-
terilmiştir. Tedaviye yanıt veremeyen kronik miyeloid löse-
mi (KML), meme, prostat gibi farklı kanserlerde ve dirençli 
kanser hücrelerinde yüksek glukozil seramid sentaz akti-
vitesi belirlenmiştir. Dasatinib, KML’nin tedavisinde son 
dönemlerde yaygın olarak kullanılan bir ilaç olmasına 
karşın, KML hastalarında Dasatinibe karşı yüksek oran-
larda direnç gözlenmiştir. Bu çalışmada, KML’ye model 
K562 hücrelerinde, GSS aktivitesinin Dthreo -1-phenyl-
2-decanoylamino- 3-morpholino-1-propanol (PDMP) ile 
inhibe edilerek bu hücrelerin Dasatinib duyarlılıklarının 
arttırılması amaçlanmıştır. Dasatinib ve PDMP’nin IC50 
değerleri, XTT testi ile belirlenmiştir. Kazpaz-3 enzim 
aktivitesi ve mitokondri zar potansiyeli, kaspaz-3 enzim 
aktivite ve JC-1 mitokondri zar potansiyeli kitleri ile belir-
lenmiştir. Apoptoz yüzdeleri ve hücre siklusu analizleri, 
annexin V-FITC ve propidyum iyodid kullanılarak belirlen-
miştir. Dasatinibin IC50 ve PDMP’nin IC90 değeri 4 nM ve 
20 μM olarak hesaplanmıştır. PDMP uygulamasının hücre 
içi seramid miktarlarının 1-5 kat arttığı sıvı kromotografisi 
kütle spektrofotometresi ile belirlenmiştir. Dasatinibin 20 
μM PDMP ile beraber uygulandığı K562 hücrelerinde IC50 
değeri 1,2 nM olarak hesaplanmıştır. 72 saat boyunca 0,1- 
ve 1 nM Dasatinibe maruz bırakılan hücrelerin mitokondri 
zar potansiyellerinde 1,7- ve 2 katlık artış gözlenirken 
aynı dozlarda Dasatinibe 20 μM PDMP ile maruz bırakılan 
hücrelerde bu artış 2,8- ve 4,4 kat olarak hesaplanmıştır. 
20 μM PDMP’nin yalnız uygulandığı K562 hücrelerindeki 
mitokondri zar potansiyelindeki artış ise 1,7 kat düzeyinde 
kalmıştır. Kaspaz-3 enzim aktivitesi sonuçları, 0,1- ve 1 
nM Dasatinibe yalnız maruz bırakılan K562 hücrelerinin 
enzim aktivitesinde 1,1- ve 1,3 kat artışlar olduğunu 
gösterirken aynı dozlarda Dasatinibin PDMP ile kombi-
nasyonunun enzim aktivitesini 1,6- ve 2,4 kat arttırdığını 
göstermiştir. Kontrol grubu hücreleri ile karşılaştırıldığın-
da, PDMP’nin yalnız uygulandığı hücrelerdeki kaspaz-3 
enzim aktivite artışı ise 1,3 kat olarak belirlenmiştir. Aynı 
deney setlerinde gerçekleştirdiğimiz Anexin-V apoptoz 
çalışmaları daha önce elde ettiğimiz sonuçlara parallellik 
göstermiştir. Hücre siklusu analizleri Dasatinibin hücrele-
ri G0/G1 fazında baskıladığını ve S fazındaki hücre yüz-
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desini azalttığını göstermiştir. Sonuç olarak, bu çalışma ile 
ilk defa, apoptotik seramidi antiapoptotik glukozil seramid 
molekülüne çeviren GSS enziminin PDMP ile bloke edil-
mesinin KML hücrelerinin Dasatinibe olan duyarlılıklarını 
önemli ölçüde arttırdığı gösterilmiştir.
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K–562 HÜCRE DİZİSİNDE STAT3, STAT5A VE STAT5B 
EKSPRESYONLARININ SİRNA VE ANTİSENSE-OLİGO-
NÜKLEOTİDLER ARACILIĞI İLE BASKILANMASI VE 
APOPTOZUN İNDÜKLENMESİ (ÇALIŞMAMIZ, SBAG 
105S459 NO’ LU TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJESİ 
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2Güray Saydam, 2Fahri Şahin, 1Çağdaş Aktan, 1Cumhur 
Gündüz, 1Nejat Topçuoğlu, 1Buket Kosova. 1Ege Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 2Ege Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji 
Bilim Dalı. 

Amaç: JAK/STAT sinyal yolağında görev alan STAT’ 
lar normalde büyüme hormonu, sitokin reseptörleri veya 
sitoplazmik non-reseptör tirozin kinazlardan aldıkları 
sinyallerle aktive olan ve bu sinyalleri çekirdeğe ileten 
sitoplazmik transkripsiyon faktörleri olarak fonksiyon 
görürler. Bununla birlikte STAT3, STAT5A ve STAT5B’ 
nin kontrolsüz çoğalan, apoptoza uğramayan, immun 
sistemden korunan ve anjiyogenezi uyaran tümör hüc-
relerinde yüksek oranda ifade edildikleri gösterilmiştir. 
Tümör hücrelerdeki STAT gen ekspresyonunun baskılan-
ması ile apoptozun indüklenebileceğinin anlaşılmasından 
sonra, bu alandaki çalışmalar hız kazanmıştır. Son yıl-
larda büyük ilgi uyandıran siRNA’ lar ise, hedef bir genin 
mRNA’ sını yok ederek o geni susturabilme yeteneğine 
sahip küçük engelleyici RNA’lardır. Antisense oligonükle-
otidler de önceleri tercih edilen başka bir gen susturma 
metodudur. Çalışmamızda K–562 hücre dizisini kullanı-
larak STAT3, STAT5A ve STAT5B gen ekspresyonlarının 
özgül siRNA ve antisense oligonükleotidlerle (ODN) bas-
kılayarak, apoptozun indüklenmesi amaçlanmıştır. Böy-
lece, siRNA ve ODN’ lerin tümör hücre ölümü üzerindeki 
etkinliklerinin belirlenmesi ve tedavideki kullanılabilirlik-
leriyle ilgili ön verilere ulaşılması hedeflenmiştir. Gereç 
ve Yöntem: K–562 hücre dizisinde artmış ekspresyon 
gösteren STAT3, 5A ve 5B genleri özgül siRNA ve ODN’ 
lerle muamele edilip gen baskılama analizleri 24. – 48. 
saatler için mRNA düzeyinde gerçek-zamanlı RT-PCR 
ile, 72. – 96. saatler için de protein düzeyinde Western 
Blot çalışmaları ile değerlendirilmiştir. siRNA, ODN ve 
transfeksiyon ajanı kullanımına bağlı oluşabilecek hücre 
sitotoksisitesi Tripan mavisi boyası ve XTT testleriyle 
belirlenmiştir. Apoptoz Propidium İodid, Etidyum Bro-
mür/Akridin Oranj boyalamaları ve TUNEL metodu ile 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Elde ettiğimiz sonuçlara 
göre siRNA, ODN ve transfeksiyon ajanı konsantrasyonla-
rına bağlı olarak hücrelerde sitotoksisite gözlenmemiştir. 
Özgül siRNA’ larla transfekte edilen K–562 hücrelerinde 
24. saat için STAT3, 5A ve 5B ekspresyonları sırasıyla 
%64, %65, %70 oranında ve 48. saat için de %65, %46, 
%51 oranında baskılanabilmiştir. Aynı hücreler özgül 
ODN’ lerle transfekte edildiklerinde ise STAT5A ekspres-
yonu 24. saat için yalnızca %17, STAT5B ekspresyonu da 
%35 oranında baskılanabilmiştir. STAT3, 5A ve 5B’ nin 
72. ve 96. saatlerdeki protein seviyeleri gen baskılama 
oranlarına uyumlu şekilde azalma göstermiştir. Ayrıca, 
hücrelerin siRNA’ larla muamele edildikten 72 saat sonra 
apoptoza girdikleri halde muamele edilmemiş hücrelerin 
canlı kaldıkları, dolayısıyla siRNA uygulamalarının K-562 

lösemi hücre dizisini apoptoza uğrattığı belirlenmiştir. 
Sonuç: Hedefimiz olan STAT3, STAT5 ve STAT5B’ nin 
hem gen hem de protein düzeyindeki ekspresyonlarını 
baskılayarak, K–562 lösemi hücrelerinin apoptoza girme-
leri sağlanmıştır. Ayrıca, gen susturmada siRNA uygula-
masının antisense oligonükleotid uygulamasına oranla 
daha başarılı sonuçlar verdiği belirlenmiştir.
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NİLOTİNİB VE GLUKOZİL SERAMİD SENTAZ İNHİBİ-
TÖRÜ, PDMP’NİN KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HÜCRE-
LERİ ÜZERİNE SİNERJİSTİK APOPTOTİK ETKİLERİ 
1Yusuf Baran, 1Cenk Durcan, 2Ali Uğur Ural, 2Ferit Avcu. 
1 Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü, Urla, Izmir, Türkiye, 2Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi, Hematoloji Bilim Dalı, Etlik, Ankara, Türkiye. 

Nilotinib, kronik miyeloid löseminin (KML) tedavisin-
de kullanılan BCR/ABL proteinini hedefleyen bir ajan 
olmasına karşın son dönemlerde hastalarda nilotinibe 
karşı yüksek oranlarda direnç geliştiği gözlenmiştir. Glu-
kozil seramid sentaz (GSS) enzimi, apoptotik bir hücre 
içi ikincil mesajcı olan seramide glukoz ekleyerek güçlü 
bir antiapoptotik molekül olan glukozil seramidi sen-
tezleyerek kanserli hücrelerin uygulanan ajanlara karşı 
direnç kazanmasına önemli katkılar sağlayabilmektedir. 
Öte yandan, dirençli kanser hastalarında ve kanser 
hücrelerinde glukozil seramid sentaz geninin yüksek 
oranlarda eksprese edildiği belirlenmiştir. Tarafımızca 
ve farklı gruplarca gerçekleştirilen çalışmalarda, GSS 
enzim aktivitesinin engellenmesi ile kanserli hücrelerin 
uygulanan kemoterapötik ajanlara karşı duyarlılıklarının 
önemli ölçüde arttırılabildiği gösterilmiştir. Bu çalışmada, 
KML’ye model K562 hücrelerinde GSS enzim aktivitesinin 
Dthreo -1-phenyl-2-decanoylamino- 3-morpholino-1-pro-
panol (PDMP) ile engellenerek, K562 hücrelerinin Niloti-
nibe duyarlılıklarının arttırılması amaçlanmıştır.Nilotinib 
ve PDMP’nin IC50 değerleri, XTT testi ile belirlenmiştir. 
Kazpaz-3 enzim aktivitesi ve mitokondri zar potansiyeli, 
kaspaz-3 enzim aktivite ve JC-1 mitokondri zar potansi-
yeli kitleri ile belirlenmiştir. Apoptoz yüzdeleri ve hücre 
siklusu analizleri, annexin V-FITC ve propidyum iyodid 
kullanılarak belirlenmiştir. Nilotinibin IC50 ve PDMP’nin 
IC90 değeri 42 nM ve 20 μM olarak hesaplanmıştır. 
PDMP uygulamasının hücre içi seramid miktarlarının 1-
5 kat arttığı sıvı kromotografisi kütle spektrofotometresi 
ile belirlenmiştir. Nilotinibin, 20 μM PDMP ile beraber 
uygulandığı K562 hücrelerinde Nilotinibin IC50 değe-
ri 21 kat azalarak 2 nM olarak belirlenmiştir. 72 saat 
boyunca 1- ve 10 nM Nilotinibe maruz bırakılan K562 
hücrelerinin mitokondri zar potansiyellerinde 1,8- ve 5 
katlık artışlar gözlenirken aynı dozlarda Nilotinibe 20 μM 
PDMP ile maruz bırakılan hücrelerde bu artış 7,3- ve 9 
kat olarak hesaplanmıştır. 20 μM PDMP’nin yalnız uygu-
landığı K562 hücrelerindeki mitokondri zar potansiye-
lindeki artış ise 1,7 kat düzeyinde kalmıştır. Öte yandan 
0,1- ve 1 nM Nilotinibe yalnız maruz bırakılan K562 
hücrelerinin kaspaz-3 enzim aktivitesinde 1,1- ve 1,2 kat 
artışlar olduğunu gösterirken aynı dozlarda Nilotinibin 
PDMP ile kombinasyonunun enzim aktivitesini 2,5- ve 
2,7 kat arttırdığını göstermiştir. Kontrol grubu hücreleri 
ile karşılaştırıldığında, PDMP’nin yalnız uygulandığı hüc-
relerdeki kaspaz-3 enzim aktivite artışı ise 1,3 kat olarak 
belirlenmiştir. Aynı deney setlerinde gerçekleştirdiğimiz 
apoptoz çalışmaları daha önce elde ettiğimiz sonuçlara 
parallellik göstermiştir. Hücre siklusu analizleri Nilotini-
bin G0/G1 fazında hücreleri baskıladığını ve S fazındaki 
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hücre yüzdesini azalttığını göstermiştir. Sonuç olarak, ilk 
defa bu çalışma ile, Nilotinib ve GSS inhibitörü PDMP’nin 
insan KML hücreleri üzerine sinerjistik apoptotik etkileri 
olduğu tarafımızca gösterilmiştir.
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KRONİK MİYELOİD LÖSEMİNİN DAHA ETKİN TEDA-
VİSİ AMACIYLA BCR/ABL AKTİVİTESİNİN DASATİNİB 
İLE ENGELLENMESİNİN YANISIRA SERAMİD META-
BOLİZMASININ HEDEFLENMESİ 1Yusuf Baran, 1Cenk 
Durcan, 2Ali Uğur Ural, 2Ferit Avcu. 1Izmir Yüksek Tekno-
loji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Urla, 
Izmir, Türkiye, 2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji 
Bilim Dalı, Etlik, Ankara, Türkiye. 

Seramidler hücre metabolizmasında hücrelerin büyü-
mesinden çoğalmasına, yaşlanmasından hücre ölümleri-
ne kadar bir çok önemli olayda temel rolleri olan ikinci 
mesajcı molekülleridir. Seramidler, sfingomyelinaz enzimi 
ile sfingomyelinlerin parçalanmasından ve/veya seramid 
sentaz enzimi ile de novo olarak sentezlenmektedirler. 
Dasatinib, kronik miyeloid löseminin (KML) tedavisinde 
son dönemlerde yaygın olarak kullanılan bir ilaç olma-
sına karşın KML hastalarında Dasatinibe karşı önemli 
oranlarda direnç vakaları gözlenmiştir. Biz bu çalışmada, 
KML’ye model olarak K562 hücrelerinde BCR/ABL’yi 
Dasatinib ile engellemenin yanısıra, hücrelere dışardan 
bir seramid analoğu olan C8 seramidi uygulamanın 
KML’nin daha etkin tedavisine olası katkılarını araştırdık. 
Dasatinib ve C8 (C26H51NO3) seramidin IC50 değerleri, 
XTT testi ile belirlenmiştir. Kazpaz-3 enzim aktivitesi ve 
mitokondri zar potansiyeli kaspaz-3 enzim aktivite ve 
JC-1 mitokondri zar potansiyeli kitleri ile belirlenmiştir. 
Apoptoz yüzdeleri ve hücre siklusu analizleri, anexin V-
FITC ve propidyum iyodid kullanılarak akım sitometresi 
yardımı ile belirlenmiştir. C8 seramidin IC50 değeri 72 
saat için 60 μM olarak hesaplanmıştır. 72 saat boyunca 
60 μM seramid ve 0,1- ve 1 nM Dasatinibe birlikte maruz 
bırakılan K562 hücrelerinin çoğalma yüzdelerinde %76 
ve -80’lik bir azalma gözlenirken, aynı dozlarda Dasatini-
bin yalnız uygulandığı hücrelerde bu azalma %26 ve -31 
olarak hesaplanmıştır. 0,1- ve 1 nM Dasatinibe 72 saat 
boyunca maruz bırakılan K562 hücrelerinin mitokondri 
zar potansiyellerinde 1,07- ve 1,12 kat artış gözlenirken 
aynı dozlarda Dasatinibe 60 μM C8 seramid ile birlikte 
maruz bırakılan hücrelerde bu artış 31,3- ve 36,1 kat 
olarak hesaplanmıştır. 60 μM C8 seramidin yalnız uygu-
landığı K562 hücrelerinde mitokondri zar potansiyelin-
deki artış ise 1,57 kat düzeyinde kalmıştır. Kaspaz-3 
enzim aktivitesi sonuçları, 0,1- ve 1 nM Dasatinibe yalnız 
maruz bırakılan K562 hücrelerinin enzim aktivitesinde 
1,1- ve 1,3 kat artışlar olduğunu gösterirken aynı dozlar-
da Dasatinibin 60 μM C8 seramid ile kombinasyonunun 
enzim aktivitesini 1,8- ve 2,4 kat arttırdığını göstermiştir. 
Kontrol grubu hücreleri ile karşılaştırıldığında, C8 sera-
midin yalnız uygulandığı hücrelerdeki kaspaz-3 enzim 
aktivite artışı ise 1,3 kat olarak belirlenmiştir. Anexin-V 
ile gerçekleştirilen apoptoz çalışmaları daha önce elde 
ettiğimiz sonuçlara paralellik göstermiştir. Hücre siklusu 
analizi sonuçları Dasatinibin hücreleri G0/G1 fazında 
baskıladığını göstermiştir. Sonuç olarak, bu çalışma ile 
ilk defa, kronik miyeloid lösemi hücrelerinde BCR/ABL 
füzyon proteinin Dasatinib ile engellenmesinin yanısıra 
hücre içi apoptotik seramid konsantrasyonlarının dışarı-
dan seramid uygulaması yöntemi ile arttırılmasının daha 
etkin bir tedavinin önünü açabileceği gösterilmiştir.
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KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNDE SERA-
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Nilotinib kronik miyeloid löseminin (KML) tedavisinde 
kullanılan yeni dönem moleküler hedefli güçlü bir ajan 
olmasına karşın son dönemlerde KML’li hastalarda Niloti-
nibe karşı önemli oranlarda hücresel direnç geliştiği göz-
lenmiştir. Seramidler hücre metabolizmasında hücrelerin 
büyümesini ve çoğalmasını engellerken apoptozu tetikle-
yen ikinci mesajcı molekülleridir. Seramidlerin hücre içe-
risinde üretimi ve/veya birikimi ile ilgili anormalliklerin, 
uygulanan ilaçlara karşı geliştirilen hücresel dirençlilikte 
önemli rolleri olduğu tarafımızca ve farklı gruplarca yapı-
lan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada, KML’ye 
model olarak kullandığımız K562 hücrelerinde Nilotinib 
ile beraber hücrelere dışardan bir seramid analoğu olan 
C8 seramidi uygulamanın bu hücreler üzerine olası 
apoptotik etkilerini belirlemeyi amaçladık. Nilotinib ve 
C8 seramidin IC50 değerleri, XTT testi ile belirlenmiştir. 
Kazpaz-3 enzim aktivitesi ve mitokondri zar potansiyeli, 
kaspaz-3 enzim aktivite ve JC-1 mitokondri zar potansi-
yeli kitleri ile belirlenmiştir. Apoptoz yüzdeleri ve hücre 
siklusu analizleri, annexin V-FITC ve propidyum iyodid 
kullanılarak akım sitometresi yardımı ile belirlenmiştir. 
Nilotinib ve C8 (C26H51NO3) seramidin IC50 değerleri, 
XTT testi ile belirlenmiştir. Kaspaz-3 enzim aktivitesi ve 
mitokondri zar potansiyeli kaspaz-3 enzim aktivite ve 
JC-1 mitokondri zar potansiyeli kitleri ile belirlenmiştir. 
Apoptoz yüzdeleri ve hücre siklusu analizleri, anexin V-
FITC ve propidyum iyodid kullanılarak belirlenmiştir. C8 
seramidin IC50 değeri 60 μM olarak hesaplanmıştır. 72 
saat boyunca 0,1- ve 1 nM Nilotinibe maruz bırakılan 
K562 hücrelerinin çoğalma yüzdelerinde %10 ve -15’lik 
bir azalma gözlenirken, aynı dozlarda Nilotinibin 60 μM 
seramid ile kombine uygulandığı hücrelerde bu azalma 
%80 ve -82 olarak hesaplanmıştır. 0,1- ve 1 nM Niloti-
nibe maruz bırakılan K562 hücrelerinin mitokondri zar 
potansiyellerinde 1,09- ve 1,12 kat artış gözlenirken aynı 
dozlarda Nilotinibe 60 μM C8 seramid ile birlikte maruz 
bırakılan hücrelerde bu artış 41,7- ve 44,5 kat olarak 
hesaplanmıştır. 60 μM C8 seramidin yalnız uygulandığı 
hücrelerdeki mitokondri zar potansiyelindeki artış ise 
1,57 kat düzeyinde kalmıştır. 0,1- ve 1 nM Nilotinib 
uygulanan K562 hücrelerinin enzim aktivitesinde 1,2- 
ve 1,3 kat artışlar olduğunu gösterirken aynı dozlarda 
Nilotinibin 60 μM C8 seramid ile kombinasyonunun 
enzim aktivitesini 1,8- ve 2,5 kat arttırdığını göstermiştir. 
Kontrol grubu hücreleri ile karşılaştırıldığında, C8 sera-
midin yalnız uygulandığı hücrelerdeki kaspaz-3 enzim 
aktivite artışı ise 1,3 kat olarak belirlenmiştir. Anexin-V 
ile gerçekleştirilen apoptoz çalışmaları daha önce elde 
ettiğimiz sonuçlara paralellik göstermiştir. Sonuç olarak, 
bu çalışma ile ilk defa, blast kriz fazında bulunan BCR/
ABL pozitif K562 hücreleri üzerine Nilotinib ile kombine 
olarak hücre içi apoptotik seramid miktarını arttıracak 
C8 seramidin uygulanmasının güçlü sinerjistik apoptotik 
etki gösterdiği belirlenmiştir.



85

P O S T E R L E R

XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi
Bildiri  Özetleri  Kitabı

Bildiri: 83  Poster No: P035

HEMOSTATİK AJAN ANKAFERD’İN İNSAN UMBİLİCAL 
VEN ENDOTELİNDE TRANSKRİPSİYON FAKTÖRLERİ 
VE ERİTROSİT PROTEİN PROFİLİ ÜZERİNE ETKİSİ 
2Erkan Yılmaz, 2Şükrü Güleç, 2Ibrahim Haznedaroğlu, 
2Nejat Akar. 1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik 
Moleküler Genetik Bilim Dalı, 2Ankara Üniversitesi Biyo-
teknoloji Enstitüsü, 3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş ve Amaç: Ankaferd bitkisel bir karışım olup 
kanamayı durdurucu etkisinden dolayı haricen kullanı-
lan bir hemostatik ajandır. Çalışma mekanizması tam 
olarak bilinmemekle birlikte üzerinde yapılan araştır-
malar halen devam etmektedir. Uygulandığı bölgede 
potansiyel olarak yapabileceği yeni uyarımlar olması söz 
konusudur, bu etkilerin en merkezindeki yöneticiler ise 
transkripsiyon faktörleridir. Bunun için endotel üze-
rindeki etkisini araştırmak amacıyla Ankaferd’in insan 
umbilical ven endotel hücreleri (HUVEC)’ler üzerindeki 
olası transkripsiyon faktör değişikliklerini incelemeyi 
amaçladık. Ankaferd’in eritrositler üzerinde denenmiş 
ve bir protein ağı oluşturduğu gözlenmiştir. Eritrositler 
arasındaki mekanizması belli olmayan ve bağ oluşturan 
yapıların gözlemlenebilir olup olmadığı; olası protein pro-
filinin gösterilmesi planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: İnsan 
umbilical ven endotel hücreleri (HUVEC)’lere (75cm2’de; 
~%75 dolgunluk) 5μl ve 50μl Ankaferd, 5dk ve 15dk 
zaman aralıklarında verilmiştir. HUVEC’lerden çekirdek 
izolasyonu yapılmış ve transkripsiyon faktörleri AP2, AR, 
CRE/ATF1, CREB, E2F1-5, E2F6, EGR, GATA, HNF-1, 
ISRE, Myc-Max, NF-1, NFkB, p53, PPAR, SMAD 2/3, 
SP1, TRE/AP1, YY1 düzeyleri incelenmiştir (Luminex 
100, Marligen Biosciences). Eritrositler arası protein 
ağının incelenmesinde 10ml kan dansite gradientlerine 
göre ayrıştırılmıştır (Ficoll ayırım solüsyonu d=1.077). 
Eritrositler 3 defa PBS ile yıkanarak Ankaferd 25ul, 50ul 
ve 150ul/ml uygulanmıştır. Eritrositlerden membran izo-
lasyonu yapılarak %10’luk SDS-PAGE’de incelenmiştir. 
Sonuçlar ve Tartışma: HUVEC’lere Ankaferd uygulaması 
sırasında mikroskobik gözlem olarak hücrelerin plas-
tik yüzeyden kalkıp birbirlerine yapıştığı gözlenmiştir. 
Düşük doz uygulaması sırasında (5μl) 15 dakika mua-
mele edildiğinde bütün transkripsiyon faktörlerinin en 
yüksek seviyelerine çıktığı daha yüksek dozda ise (50μl) 
çok etkilenmediği gözlemlenmektedir. Eritrosit süspansi-
yonuna Ankaferd uygulaması sırasında yine dozaj bağım-
lı olarak hücrelerin birbirlerine yapıştıkları gözlemlenmiş, 
değişik dozlarda oluşan hücre birlikteliklerinin (pellet) 
büyüklükleri de farklı olmuştur. Eritrosit membran izo-
lasyonundan sonra denature edilmesine rağmen protein 
komplekslerinin dağılmadan kaldığı gözlenmiştir, oluşan 
protein kompleksinin ısı ve deterjanlara dayanıklı olduğu 
söylenebilir. Bu kompleksi açmak için tripsin ve sonikas-
yon yapıldığında birlikteliğin ayrıldığı ve SDS-PAGE’de 
eritrositlerin membran proteinlerinin ortaya çıktığı görül-
mektedir. Sonuçlar gözönüne alındığında hemostatik 
ajan Ankaferd’in hücreler arasında inanılmaz hızlı komp-
leks oluşturma hızı ile kanamaları durdurmada son 
derece etkili olduğu teyit edilmiş, kompleks içinde oluşan 
bağın son derece sağlam olduğu sonucuna varılmıştır. 
Düşük dozlarda hücrelerin sadece dışında değil içinde 
de çok etkili olduğu hücre içinde bir çok mekanizmaları 
etkileyebileceği düşünülmektedir.

Ankaferd’in transkripsiyon faktörleri üzerine olan etkisi

Bildiri: 84  Poster No: P036

FV-FVIII DÜŞÜKLÜĞÜ GÖSTEREN BİR OLGUDA 
ERGIC-53 GENİ SAPTANAN İKİ YENİ MUTASYON: EX4 
T DEL VE EX9 R202X 2Didem Torun, 2Erkan Yılmaz, 
2Nejat Akar, 2Avni Atay, 2Emin Kürekçi, 2Okan Özcan. 
1Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, 2Ankara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Moleküler Genetik Bilim 
Dalı, 3Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji 
Bilim Dalı. 

Faktör V ve VIII’in kombine eksikliği (F5F8D) nadir 
görülen, otozomal resesif geçiş gösteren, orta derecede 
kanamalara yol açan bir hastalıktır. Bu hastalık olgula-
rın çoğunda faktör V ve faktör VIII’in eksikliğinden çok, 
“endoplasmik retikulum–Golgi intermediate compart-
ment” (ERGIC-53) isimli intrasellüler taşıyıcı proteinin 
eksikliği sonucu ortaya çıkar. ERGIC-53 lektin aktivite-
sine sahip hekzamerik bir membran proteini olup Faktör 
V ve Faktör VIII koagülasyon faktörleri ile kathepsin C 
ve Z’i içeren glikoproteinlerin endoplasmik retikulumdan 
golgiye transportunda rol oynar. Materyal ve Method: 
Çalışmada Faktör V ve Faktör VIII eksikliğine sahip anne 
baba ve iki çocuktan oluşan bir ailede ERGIC-53 geni 
ekzonlarının mutasyon taraması yapılmıştır. Bireylerin 
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kanlarından fenol/kloroform yöntemiyle DNA izole edil-
miştir.PCR yöntemiyle ERGIC-53 geninde yer alan 13 
ekzona ait primerlerle amplifikasyon yapılmıştır.SSCP ile 
farklı bant profili veren hastalar değerlendirilmiş ve bu 
hastalara DNA dizi analizi yapılmıştır.Çalışma tümüyle 
laboratuarımızda gerçekleştirilmiştir. Sonuç: Çalışmamız 
sonucunda ERGIC-53 geninde 4. ekzonda ve 9. ekzon’da 
farklı SSCP bantları gözlenmiştir. DNA dizi analizi sonu-
cunda İnsan Gen Mutasyon Veritabanında (HGMD) 
tanımlanmamış iki gen değişimi saptanmıştır.:4. ekzonda 
Timin delesyonu, 9.ekzonda R202X (arjinin → Dur) Fak-
tör V ve Faktör VIII kombine eksikliği otozomal resesif 
geçiş gösteren bir hastalık olmasına rağmen çalışmamız 
sonucunda ailede ikili (compound) heterozigotluk ile 
F5F8D’nin ortaya çıkabileceği ihtimali ortaya çıkmıştır.
Daha önce yurtdışında mutasyon analizleri yapılan Türk 
ERGIC hastalarının da varlığı bilinmektedir.O nedenle 
FVIII düzey düşüklüğü gösteren bireylerin bu yönden 
dikkate alınması uygun olacaktır.
ERGIC-53 Ekzon 4 ve ekzon 9 DNA dizi analizi sonuçları

Bildiri: 85  Poster No: P037

MYOSIN HEAVY CHAIN 9, NONMUSCLE(MYH9) İLİŞ-
KİLİ DEV TROMBOSİTLİ BİR HASTADA EKZON 1 C-T 
DEĞİŞİMİNİN SAPTANMASI 1Zafer Erik, 1Erkan Yılmaz, 
3Talia Ileri, 3Zümrüt Uysal, 2Nejat Akar. 1Ankara Üniver-
sitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, 2Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı, 3Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji. 

Dev trombosit sendromu (makrotrombositopeni) 
anormal büyük trombositler varlığı ile karakterize olup 
elektronik sayımda trombosit azlığı ile birlikte bulunur. 
Kas dışı miyozin ağır zincir tip IIA (NMM-IIA) mutasyon-
lar sonucunda 4 dominant otozomal bozukluk görülür; 
May-Hegglin anomalisi (MHA), Sebastian (SBS), Fechtner 
(FS) ve Epstein (EPS) sendromu. NMM-IIA hücre yayılm
asında,hareketinde, hücre morfolojisinin korunmasında 
ve sitokinizde önemli işlevlere sahiptir. Bu çalışmada 
biz MYH9 gen değişimi ile karakterize olabilecek dev 
trombositli hastalarda mutasyon taraması yaparak olası 
bir mutasyonun bu hastalıkla olan ilişkisini araştırma-
yı hedefledik. MYH9 geninde 45 ekzon bulunmaktadır. 
Bunlardan ekzon 1,16,30 ve 40 teknik öncelikli olarak 
tarama programına alınmıştır ve 96 dev trombositli hasta 
çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalardan elde edilen kan 
örneklerinden DNA izolasyonu yapılmış ekzonlara uygun 
primerler kullanılarak Single Strand Conformation Poly-
morphism (SSCP) yöntemi ile taranmıştır. Farklı bantlar 
gösteren örneklere DNA dizi analizi (Beckman Coulter) 
yapılmıştır. Halen süren çalışmamızda bir olguda ekzon 1 
de C-T Serin-Serin baz değişimini saptanmıştır.

MYH9 geni 1. ekzon DNA dizi analizi sonuçları

Bildiri: 86  Poster No: P038

ENDOTELYAL PROTEİN C RESEPTÖR 3’ UTR 919C-G 
MUTASYONUNUN PLAZMA SOLUBL EPCR DÜZEYLERİ-
NE ETKİSİ 1Afife Karabıyık, 1Erkan Yılmaz, 2Yonca Eğin, 
2Nejat Akar. 1Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Moleküler 
Genetik Bilim Dalı. 

Büyük damar endotel hücrelerinde bulunan Endotel-
yal Protein C Reseptörü (EPCR), trombin/trombomodülin 
bağımlı ProteinC aktivasyonunu artırır.Geni 20q11.2 de 
lokalizedir. Koagülasyonun düzenlenmesinde ve inflamas-
yonda rol alır. Bir transmembran proteinidir. Plazmada 
solubl formda bulunur. Solubl EPCR(sEPCR), Aktive Pro-
tein C(APC)’nin antiinflamatuar,profibrinolitik ve antikoa-
gülan etkilerini inhibe eder. sEPCR’nin yüksek seviyeleri 
tromboz için bir risk faktörüdür. Amaç: Bu çalışmada, 
tromboza yatkılığa neden olduğu düşünülen genlerden 
biri olan Procr geninde bulunan olası değişimlerin tes-
pit edilmesi ve bu değişimlerin plazma sEPCR seviyeleri 
üzerindeki etkisinin araştırılması planlanmıştır. Yöntem: 
Plazma sEPCR düzeyleri ölçülmüş bireylerde EPCR pro-
teinini kodlayan tüm bölgeleri taramayı planladık. sEPCR 
düzeyleri 50 ng/ml den küçük ve 130 ng/ml den büyük 
olan bireylerin Procr genine ait 4 ekzon, uygun primerle 
PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) tekniği kullanılarak 
çoğaltılmıştır.PCR ürünleri SSCP (Tek İplikçikli Uygunluk 
Polimorfizmi)’ye tabi tutulmuştur. SSCP sonucunda farklı 
bant profili veren örnekler DNA Dizi Analizine tabi tutula-
rak değişimin ne olduğu saptanmıştır. Sonuç: Procr geni 
değişimlerinin plazma sEPCR düzeyine etkili olup olmadı-
ğının değerlendirilmesi amaçlanan bu çalışmada yapılan 
gen taramasında 2. ekzonda herhangi bir değişiklik sap-
tanmamıştır. 4. ekzon için yapılan PCR, SSCP, DNA Dizi 
Analizi sonucunda 3’ UTR’da yer alan 919. nükleotidde C–
G değişimi saptanmıştır. Yapılan dizi analizi enzimle kesim 
yapılarak teyit edilmiştir. Şu ana kadar sEPCR seviyeleri 
bilinen 66 birey taranmış, bunlardan 25’inde heterozigot, 
30’unda homozigot baz değişimi saptanmıştır. Bu değişi-
mi heterozigot ya da homozigot olarak taşımanın, sEPCR 
düzeylerinin 130ng/ml’den yüksek bulunması durumuna 
6 ile 8 kat risk getirdiği saptanmıştır. İstatistiksel güveni-
lirliğin artırılabilmesi için birey sayısı artırılarak çalışmaya 
devam edilmektedir. 3’ UTR’nin RNA stabilitesindeki rolü 
bilindiğinden EPCR geni 3’ UTR’da belirlediğimiz 919C-G 
mutasyonu tromboz riski açısından önem taşıyabilir.

Tablo. 

  sEPCR(<50ng/ml)  sEPCR(>130ng/ml) OR  CI

919 C/C  9  2  1  -

 919 C/G  9  16  8  1,41-45,4

 919 G/G  12  18  6,75  1,23-36,85

 Toplam  30  36   
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Şekil 1. Gruplara ait parsiyel nefrektomi (PN) süreleri

Şekil 2. Gruplaradaki eritrosit agresgasyon dağılımı

Bildiri: 88  Poster No: P040

ANKAFERD BLOODSTOPPER®’IN MAJÖR RENAL 
TRAVMADA KANAMAYI DURDURMAYA OLAN ETKİN-
LİĞİNİN DEĞERLENDİRMESİ: HAYVAN DENEYİ 1Emre 
Huri, 1Turgay Akgül, 1Ali Ayyıldız, 1Hüseyin Üstün, 
1Cankon Germiyanoğlu. 1Ankara Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, 2.üroloji Kliniği, 2Ankara Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Patoloji Bölümü. 

Amaç: Majör renal travma, hayati kanmaya neden 
olması açısından önemle değerlendirilmesi ve yaklaşıl-
ması gereken bir durumdur. Kanamanın durdurulması 
amacıyla yapılan tüm girişimlere rağmen durdurulama-
yan kanamalarda günümüzde halen nefrektomi uygulan-
maktadır. Çalışmamızda renal travma modelinde ülke-
mizde ilk olarak eksternal, cerrahi sonrası veya diş kana-
malarında kullanımı için onay almış bitkisel kaynaklı 
bir ürün olan Ankaferd Bloodstopper (ABS)’ın kanama 
durdurucu özelliği ve etkinliği değerlendirilmiştir. Yön-
tem ve Gereçler: Çalışmamız Ankara Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Hayvan Deney Laboratuarı’nda yerel etik ona-
mını takiben uygun şartlarda gerçekleştirildi. Altı adet 
Wistar rat çalşmaya dahil edildi. Genel anestezi altında 
orta hat insizyonu ile sağ böbreğe ulaşıldı. Alt pole 1 
cm. derin insizyon yapıldı. Takiben 1cm2 doku çıkarıldı. 
Kanama gözlenmesini takiben ABS solüsyonu kanama 
olan alana damla şeklinde uygulandı ve en az iki dakika 
dokuya el yardımı ile baskı uygulandı. Kanamanın durup 
durmadığı değerlendirildi. Kanama kontrol süresi, ABS 
damla sayısı, ameliyat sonrası ratların yaşam durumu 
değerlendirildi. Birinci ayda sakrifiye edilen ratlara nef-
rektomi yapıldı. Makroskopik ve mikroskopik değişimler 
incelendi. Bulgular: Ortalama kanama kontrol süresi 3.2 
± 0.8 (2-4) dakika idi. Her böbrekte rezeke edilen doku 
alanında aktif kanama kontrolü ve ABS agregat (protein 
ağı) oluşumu gözlendi. Ortalama uygulanan ABS damla 
sayısı 6.0 ± 1.1 (5-8) idi. Birinci ayda ölen rat yoktu. 
Birinci ayda sakrifikasyon yapıldı. Makroskobik değer-

Bildiri: 87  Poster No: P039

YEREL TIBBİ BİTKİ EKSTRESİ OLAN ANKAFERD 
BLOODSTOPPER® HEMOSTATİK ETKİNLİĞİ’NİN RAT 
PARSİYEL NEFREKTOMİ MODELİNDE DEĞERLENDİ-
RİLMESİ: HAYVAN DENEYİ 1Emre Huri, 1Turgay Akgül, 
1Ali Ayyıldız, 1Hüseyin Üstün, 1Cankon Germiyanoğlu. 
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.üroloji Kliniği, 
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü. 

Amaç: Böbrek kanlanması yoğun olan ve kalpten 
çıkan kanın beşte birini alan önemli bir organdır. Parsiyel 
nefrektomi, güncel üroloji pratiğinde özellikle 4 cm’den 
ufak böbrek tümörlerindeki önemli bir tedavi seçeneğidir. 
Kanama kontrolünün uzamasıyla bu durumla ilişkili ola-
rak renal artere uygulanan sıcak iskemi süresinin artma-
sı parsiyel nefrektomi sırasında renal fonksiyon kaybına 
neden olabilmektedir. Bu nedenle kanama kontrolünün 
erekn dönemde sağlanması önem kazanmaktadır. Anka-
ferd Bloodstopper® (ABS) beş farklı bitki karışımından 
oluşan, travmatik, cerrahi sonrası, dental kanamalarda 
kanama durdurucu olarak Sağlık Bakanlığı’ndan onay 
almış bir araüründür. Çalışmamızda ABS’nin parsiyel 
nefrektomi (PN) modelindeki kanama durdurucu özelliği 
ve histopatolojik değişimler değerlendirilmiştir. Gereç ve 
Yöntem: Çalışma Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Hayvan Deney Laboratuarı’nda yerel etik onayının alın-
masını takiben uygun şartlarda planlandı. Yirmidört Wis-
tar rat çalışmaya dahil edildi. Grup I (GI)’e hilar kontrolü 
takiben intrakorporeal sütürle parsiyel nefrektomi (kon-
vansiyonel metod), Grup II (GII) için, konvansiyonel PN 
ve ABS uygulandı. Grup III (GIII), hilar kontrol yapılarak 
eksize edilen yüzey üzerine sadece ABS uygulandı, Grup 
IV(GIV), hilar konrol yapılmaksızın PN ve ABS uygula-
ması yapıldı. Birinci ayda sakrifikasyon yapıldı. Sıcak 
iskemi süresi (SİS-dak), PN süresi, ABS uygulama sayısı, 
kanama duruducu özellik değerlendirildi. Mikroskobik ve 
makroskobik inceleme yapıldı. Fisher test, Kruskal-Wal-
lis, Mann-Whitney U test kullanılarak istatistik yapıldı. 
Bulgular: Ortalama böbrek büyüklüğü 2x2.5x0.5 cm. 
Ortalama PN süreleri (dak), GI için 3.7 (SD:0.8), GII için 
2.7 (SD:0.5), GIII için1.8 (SD:0.8), GIV için 3.2 (SD:0.8) 
iken GI ve GIII arasındaki fark anlamlıydı (p:0.007) (Şekil 
1). GIII’ de SİS GI’e göre anlamlı olarak kısaydı (p:0.011). 
ABS uygulama sayısı GIII ve GIV’de GII’ ye göre anlamlı 
olarak fazlaydı (p:0.003). Glomerüler nekroz GI’ de GIII 
ve GIV ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha sıktı 
(p:0.015). Kalsifikasyon GI’ de diğer gruplarla anlamlı 
olarak artmıştı (p<0.05). Eritrosit agregasyonu, GII, III 
ve IV’ te GI’e göre anlamlı olarak belirgindi (p:0.015) 
(Şekil 2). Dev hücre reaksiyonu, inflamasyon, fibrozis, 
mikrovasküler proliferasyon açısından anlamlı fark yoktu 
(p>0.05). Sonuç: ABS uygulaması PN ve Sİ sürelerini 
azaltıp hemostaz sağlayabilmektedir. Eritrosit agregas-
yonunun görülmesi ABS’nin hemostatik mekanizmasının 
böbrekte de oluştuğunu desteklemektedir. Glomerüler 
nekroz ve kalsifikasyonun olmaması renal dokuya olan 
pozitif etki olarak değerlendirilebilir. 
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lendirmede, her böbrekte rezeke edilen alan ve çevresinde 
sağlıklı, jelatinöz, kırmızı bir görünüm saptandı (Şekil 
1). Hematom, ürinom gözlenmedi. Hematoksilen-eozin 
ile yapılan değerlendirmede, dev hücre reaksiyonu, akut 
inflamasyon, fibrozis, adhezyon, tiroidizasyon, fibroblast 
aktivasyonu, kalsifikasyon, glomerüler nekroz saptan-
mazken eritrosit agregasyonu, siderofaj ve mikrovasküler 
proliferasyon gözlendi. Sonuç: Ankaferd Bloodstopper 
®, majör renal travma modelinde kanamanın durdu-
rulmasında etkili olduğu saptanmıştır. İnflamasyonun, 
fibrozisin ve doku hasarının olmaması, ABS’nin kanama 
kontrol mekanizması olan eritrosit agregasyonunun göz-
lenmesi böbrek histopatolojisindeki olumlu değişimler 
şeklinde değerlendirilmiş olup yapılacak klinik çalışma-
lara önemli katkı sağlayacağını düşünüyoru

Şekil 1. Birinci ayda alt pol seviyesinde kesilen renal 
travma alanındaki makroskobik değişimler
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SIÇAN KEMİK İLİĞİ KÖKENLİ MEZENKİMAL KÖK 
HÜCRELERİN İZOLASYONU, KAREKTERİZASYONU 
VE FARKLILAŞMA POTANSİYELİ. 1Erdal Karaöz, 1Ayla 
Eker Sarıboyacı, 1Murat Kasap, 1Selda Ayhan, 1Ayça 
Aksoy, 1Sibel Köktürk, 2Candan Özoğul. 1Kocaeli Üniversi-
tesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi., 2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji 
ve Embriyoloji Anabilim Dalı. 

Amaç: Çalışmamızda sıçan kemik iliği-kökenli mezen-
kimal kök hücre (sKİ-MKH) dizilerinin karakterizasyonu 
ve farklılaşma potansiyelleri FACS, immunhistokimya-
sal ve ince yapı düzeyinde incelenmesi amaçlanmıştır. 
Materyal ve Metodlar: Bu çalışmada, erkek sıçan (Wistar 
norvegicus)(n=10) kemik iliğinden elde edilen MKH’ler 
MEM-Earle (%15 FBS+%1 penisillin-streptomisin-amfo
terisin+%1gentamisin) içeren besi yerinde uzun süreli 
kültüre edildiler ve her pasaj sonrasında akım sitometri 
cihazında CD29, CD45 ve CD90 yönünden incelendiler. 
Aynı zamanda, yüzey/sitoplazmik antijenik özelliklerini 
ortaya koymak için indirekt olarak immuhistokimyasal/ 
immunofloresans yöntemlerle anti-CD31, -CD34, -CD45, 
-CD71, -CD105, -ß-tubulin, -nestin, desmin, -vimentin, -
alfa-düz kas aktin, -fibronektin, -Oct3, -SSEA4 ve –Nanog 
için boyandılar ve sitoplazmik pozitif reaksiyon veren-
ler western blotlama çalışmalarıyla onaylandı. Uygun 
elektron mikroskopik yöntemlerle ince yapı düzeyinde 
incelendiler. MKH’lerin canlılığı ve proliferasyonlarını tes-
pit etmek için MTT ve BrdU testleri uygulandı. Osteoje-
nik, kondrojenik ve adipojenik farklılaşma potansiyelleri 
uygun kültür koşullarında gerçekleştirildi ve farklılaşan 
hücre/doku örnekleri histokimyasal ve immunohistokim-
yasal yöntemlerle incelendi. Bulgular: Akım sitometride 
P5’deki sKİ-MKH’ler CD45 negatif, CD 29 ve CD90 pozitif 
idi. İmmunohistokimyasal çalışmalarda CD34, CD45 
ve CD71 için negatif; CD31, CD105, nestin, al-düz kas 

aktin, Oct3 ve Nanog için zayıf ve/veya az sayıda hücrede 
kısmi pozitif ve ßtubulin, desmin, vimentin, fibronektin 
ve SSEA4 için kuvvetli pozitif immun reaksiyon tespit 
edildi. E.M çalışmalarında az sayıda yayımlanan rapora 
benzer yapısal özellikler olarak, hücre zarında bol miktar-
da yalancı ayak benzeri yapıları olan, genişlemiş ve aktif 
GER kesecikleri ve bol organel içeren sitoplazmalarıyla, 
birden fazla çekirdekçik içeren ve ekzantrik yerleşimli 
düzensiz görünümlü çekirdeği bulunan olgun hücrelerin 
yanında bol miktarda olgun olmayan hücre gözlendi. 
MTT(1.,4.ve 7. günler için) ve BrdU (2. ve 24. saatte) 
uygulamalarında zamana bağlı aktif çoğalım potansiyel-
leri gözlendi. Adipojenik farklılaşma oil red boyası, kond-
rojenik farklılaşma alsiyan mavisi boyaması, osteojenik 
farklılaşma alizerin red S boyamaları ile tespit edildi. 
Sonuç: İmmunohistokimyasal, elektron mikroskopik, 
canlılık/çoğalım kapasite ve farklılaştırma sonuçlarımız 
sıçan kemik iliğinden elde ettiğimiz hücrelerin MKH’leri 
temsil ettiğini göstermektedir. Bu hücrelerin osteojenik 
ve kondrojenik farklılaşabilme potansiyelleri kemik/
kıkırdak doku rejenerasyonu için ideal aday hücre grubu 
olduklarını düşündürmektedir. İlginç olarak, ilk kez 
erken embriyonik dönem pluripotent kök hücre belirteci 
SSEA4 (farklılaşmamış pluripotent embriyonik kök hücre 
belirteci olarak kullanılmaktadır) koloni oluşturmuş sKİ-
MKH’lerince eksprese edildiğini tanımladık. Bu bulgu, 
sKİ-MKH’lerin yüksek farklılaşma plastisite yeteneklerini 
açıklayabilir.

Sıçan Kİ-MKH’lerin faz-kontrast mikroskobundaki görünümleri.

Sıçan kemik iliğinden izole edilmiş hücrelerin primer kültürdeki (7.gün) (A)ve P4’deki (B, C ve 
D) morfolojik görünümleri izlenmekte (Orijinal büyütmeler;A-X40;B-X100; C-X200 ve D-X400). 
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Sıçan Kİ-MKH’lerin çeşitli belirteçler ile işaretlenmesi sonrası mikroskopik görünümleri.

(A) alfa-düz kas, (B) fibronektin, (C) vimentin, (D) beta-tubulin, (E)SSEA-4 ve (F) nestin 
için immunohistokimyasal yöntemlerle boyanmış sKİ-MKH’lerin flouresans mikroskopik 
görünümleri.
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YEREL TIBBİ BİTKİ EKSTRESİ OLAN ANKAFERD 
BLOOD STOPPER®’ IN SIÇAN PENİL FRAKTÜR MODE-
Lİ ÜZERİNE OLAN HİSTOPATOLOJİK ETKİSİ: DENEY-
SEL ÇALIŞMA 1Turgay Akgül, 1Emre Huri, 1Ali Ayyıldız, 
2Hüseyin Üstün, 1Cankon Germiyanoğlu. 1Ankara Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, 2Ankara Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü. 

Giriş: Penil fraktür, korpus kavermozumun tunika 
albuginea yapısının travmatik rüptürüdür. Patolojik lez-
yon, tunika albugineanın dıştaki longitudinal tabakasının 
hematom, şişme ve ciltte renk değişikliğine neden olacak 
şekilde yırtılmasıdır. Bu çalışmada hemostatik bir ara 
ürün olarak onaylanan Ankaferd Blood Stopper®’ in penil 
kavernozal doku üzerine olan histopatolojik etkisini ve 
bu ajanın penil fraktür onarımında hemostatik ajan ola-
rak olası kullanımının araştırılmasını amaçladık. Gereç 
ve Yöntem: Çalışmaya alınan 32 Wistar albino sıçanda 
deneysel penil fraktür modeli penis proksimalinin dorsal 
tarafına uygulanan insizyon ile oluşturuldu ve sıçanlar 
her grup 8 sıçan içerecek şekilde 4 gruba ayrıldı. Grup 
C’ deki sıçanların insizyonları onarılmadı ve sekonder 
iyileşmeye bırakıldı. Grup A’ daki sıçanların insizyonları 
üzerine sadece Ankaferd® damlatıldı. Grup P’ de insizyon 
primer olarak onarıldı ve grup PA’ da ise primer onarımı 
takiben insizyon bölgesine Ankaferd® damlatıldı. Sıçan-
lar 3 hafta boyunca ısı ve nem kontrollü odada yaşatıldı 
ve üç haftanın sonunda tüm sıçanların penektomi ope-
rasyonu uygulanarak sıçanlar sakrifiye edildi. Penekto-
mi materyalleri ışık mikroskobu altında histopatolojik 
olarak incelendi. Bulgular: Deney boyunca mortalite ve 
enfeksiyon, alerjik reaksiyon ve idrar retansiyonu gözlen-
medi. Grup A’ da 2 sıçanda fibrozis gözlendi ve bu grup 
kavernozal iyileşme bakımından en iyi grup olarak görü-
nüyordu. Kontrol grubu ile grup A ve grup PA arasında 
inflamasyon yönünden bir fark izlenmese de grup A ve 
grup PA’ nın primer onarım grubundan daha iyi olduğu 

gözlendi (p=0.046). Siderofaj ve kırmızı kan hücrelerinin 
varlığı sadece grup A ve grup PA’ da gözlendi. Gruplar 
tam iyileşme yönünden karşılaştırıldıklarında ise en iyi 
sonuçların grup A ve grup PA’ da olduğu gözlendi. Sonuç: 
ABS, penil kavernozal cerrahilerde hemostatik ve anti 
inflamatuar özellikleri nedeniyle kullanılabilir. Eritrosit 
agregasyonunun görülmesi ABS’nin hemostatik mekaniz-
masının peniste de oluştuğunu desteklemektedir.

Tablo. 

 Grup C
(Kontrol)

n=8 

Grup P(PO†)
n=8

Grup A
(ABS)
n=8

Grup PA
(PO + ABS)

n=8

 P

Fibrozisle seyreden 
kavernozal doku 
iyileşmesin (%)

7(87.5) 3(37.5) 2(25) 4(50) 0.072

İnflamasyon n (%)* 3(37.5) 6(75) 2(25) 2(25) 0.134

Hiperemi-kanama n (%)** 8(100) 8(100) 7(87.5) 8(100) 0.377

Siderofaj varlığıα 0(0) 0(0) 4(50) 3(37.5) 0.025

Eritrosit agregasyonuβ 0(0) 0(0) 6(75) 8(100) 0.0001

Tam iyileşme n (%) 6(75) 5(62.5) 7(87.5) 7(87.5) 0.570
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AİLEVİ HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ HAS-
TALIĞI: TÜRK POPULASYONUNDA ENDEMİK SYN-
TAXİN 11 GENİNDE KURUCU ETKİ 1Günay Balta, 
2Ümran Çalışkan, 3Elif Güler, 4Türkan Patıroğlu, 5Ahmet 
F. Öner, 1Aytemiz Gürgey. 1Hacettepe Üniversitesi, Pedi-
atrik Hematoloji Ünitesi, 2Selçuk Üniversitesi, Pediat-
rik Hematoloji Ünitesi, 3Gaziantep Üniversitesi, Pediatrik 
Onkoloji Ünitesi, 4Erciyes Üniversitesi, Pediatrik Hemato-
loji Ünitesi, 5Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji 
Ünitesi. 

Ailevi Hemofagositik Lenfohistiyositoz (FHL) hastalığı 
otozomal resesif geçiş gösteren fatal bir erken çocukluk 
çağı hastalığıdır. Hastalık uzun süreli yüksek ateş, hepa-
tosplenomegali, bisitopeni/pansitopeni, serumda yüksek 
ferritin ve trigliserid, düşük fibrinojen düzeyleri, düşük 
NK aktivitesi, artmış sCD25 düzeyi, kemikiliği, lenf nod-
ları, karaciğer ve dalakta hemofagositoz yapmış mak-
rofajlarla karakterizedir. FHL genetik olarak heterojen 
bir hastalık olup, bu güne kadar hastalıktan sorumlu 3 
gen ve geni henüz tanımlanmamış bir kromozomal lokus 
(9q21.3-q22) bildirilmiştir. Perforin ve Munc13-4 genle-
rinde farklı populasyonlarda hastaların çoğunun patolo-
jisinden sorumlu pek çok mutasyon tanımlanmış olma-
sına karşın, Syntaxin 11 geninde bu güne kadar sadece 
Türk populasyonunda bir kaç ailede tanımlanabilmiş 3 
tip mutasyon bulunmaktadır. Laboratuvarımız uzunca 
bir süredir FHL üzerine genetik araştırmaları Türkiye 
çapında yürütmektedir. Bu çalışmaların burada sunulan 
kısmında, Syntaxin 11 geninde mutasyon taşıma olasılığı 
olan hastaların belirlenmesi ve bunlarda moleküler pato-
lojilerin saptanması hedeflenmiştir. Akraba evliliği, ailede 
öykü veya relaps nedeniyle primer HLH olması muhtemel 
toplam 84 hasta ve aile bireyleri, Syntaxin 11 geni için 
linkage (bağlantı) analizine alınmış ve akraba evliliği 
olan 20 ailede ilgili gene homozigosite gözlenmiştir. Bu 
hastalar genin tümü için DNA dizi analizine alındığında, 
yaş aralığı 2 ay-3 yıl arasında değişen, 2 erkek, 3 kız 
toplam 5 hastada Syntaxin 11 geninde moleküler patoloji 
saptanmıştır. Türk hastalarında genelde gözlenen genetik 
heterojenitenin aksine, birbirleriyle ilişkisi olmadığı anla-
şılan bu 5 ailede sadece tek tip bir homozigot mutasyon 
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(c369-370delAG, c374-376delCGC) bulunmuştur. Anne-
babalar ve kardeşlerden bazıları ise mutasyon açısından 
heterozigottur. Ekzon 2 de, üç baz aralıkla toplam beş 
nükleotidin delesyonuna neden olan bu mutasyon çerçe-
ve kaymasına ve protein sentezinin 59 amino asit sonra 
sonlanmasına neden olmaktadır (Val124fsX60). Haplotip 
analizi tüm hastalarda gözlediğimiz bu tek tip mutas-
yonun kurucu etkiden (founder effect) kaynaklandığını 
desteklemektedir. Bu bulgu, Syntaxin 11 geni mutasyon-
larının sadece Türk populasyonuna özgü profilinin yanı 
sıra, moleküler tanı açısından da son derece önemli olan 
tek mutasyon/yaygın mutasyon özelliğini de ortaya çıkar-
mıştır. Şu an için Türk populasyonunda endemik gibi 
görünen Syntaxin 11 genindeki mutasyonların özellikle 
ülkemizde yapılan bu tür çalışmalarla aydınlatılmasının, 
hastalara olan tanısal, prenatal tanı ve sağlam yumurta 
seçimli preimplantasyon olanağı vb. yararlarının yanın-
da ülkemizden dünya literatürüne kaynak sağlanması 
açısından da büyük önemi bulunmaktadır. Bu çalışma 
TUBİTAK tarafından desteklenmiştir (Proje No: 105S386; 
SBAG-3193).

Bildiri: 92  Poster No: P044

AİLEVİ HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ HAS-
TALIĞINDA OLASI PERFORİN - MUNC13-4 GEN-GEN 
ETKİLEŞİMİ 1Günay Balta, 1Hamza Okur, 1Nurten 
Akarsu, 1Şule Ünal, 1Çiğdem Altay, 1Aytemiz Gürgey. 
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Ünitesi. 

Ailevi hemofagositik lenfohistiyositoz (FHL) hastalığı, 
otozomal resesif bir immun regulasyon bozukluğudur. 
Hastalık geniş bir fenotipik çeşitlilik gösterir ve ayırıcı 
tanı ancak moleküler patolojinin aydınlatılmasıyla müm-
kün olur. Perforin, Munc13-4 ve Syntaxin 11 genlerindeki 
mutasyonların hastalığın patolojisinden sorumlu olduğu 
bildirilmiştir. Perforin gen mutasyonları en sık hastalık 
nedenidir. Perforin mutasyonları içinde Alanin91Valin 
(A91V) aminoasit değişikliğinin hastalığın patogenezindeki 
rolü Tartışmalıdır. Normal populasyonda %3.7 oranında 
rastlanması ve homozigot A91V taşıyan sağlıklı bireylerin 
bildirilmesi, bu değişikliğin bir polimorfizm olduğunu 
düşündürsede, FHL hastalarında daha yüksek sıklıkta 
rastlanması (%22.7) ve genelde heterozigot durumda Per-
forin geninde bir başka mutasyonla birlikte bulunması, 
A91V’nin güçlü bir genetik risk faktörü olduğunu düşün-
dürmektedir. Heterozigot A91V bildirilmesine karşılık, 
homozigot A91V değişikliğinin Perforin haricindeki FHL 
den sorumlu diğer genlerin homozigot mutasyonları ile 
birlikteliği henüz bildirilmemiştir. Bu çalışmada, atipik 
seyirli bir hastada homozigot durumda A91V değişikliği-
ne ek olarak Munc13-4 geninde yine homozigot durumda 
bir mutasyon gözlememiz, A91V değişikliğinin etyopato-
genezdeki rolünü sorgulamamıza neden olmuştur. Birinci 
derece akraba evliliğinden 12 yaşında kız hastada ilk tanı 
santral sinir sistemi (SSS) bulguları göstermesi nedeniyle 
lenfomatoid granülomatoz olmuştur. Hasta, ancak 1 yıl 
sonra FHL sistemik bulguları geliştirdiğinde doğru tanı 
alabilmiştir. Ailede benzer hastalık öyküsü yoktur. Hasta 
ve ailesi linkage (bağlantı) analizine alındığında Perforin 
ve Munc13-4 genlerinin her ikisine birden homozigot-
luk gözlenmiştir. Syntaxin 11 geni ise bu analiz sonucu 
dışlanmıştır. Munc13-4 geninin 32 ekzonu SSCP/HD 
analiziyle tarandığında farklı bant gözlenmemesi üzeri-
ne, tüm gene DNA dizi analizi uygulanmış ve sonunda 
ekzon 23’de homozigot durumda 3 nükleotidin delesyona 
uğradığı yeni bir mutasyon (2135-2137delTCG) tesbit 

edilmiştir. Bu değişiklik pozisyon 712 ve 713 de yer alan 
polar olmayan iki amino asitin (Ile-Gly) yerine polar farklı 
bir aminoasitin (Ser) geçmesine neden olmaktadır. Evrim 
boyunca korunan ve protein stabilitesinde önemli rol 
oynayan aminoasitler yerine hidrofilik bir amino asitin 
geçmesinin proteinin üç boyutlu yapısını ve stabilitesini 
bozacağı ve degredasyona yol açarak tek başına hastalık 
nedeni olacağı tahmin edilmektedir. Öteyandan, Perfo-
rin geninde homozigot durumda tesbit edilen A91V’nin 
proteininin fonksiyonunu etkilediği bildirilmektedir. Bu 
durum, A91V ve Munc13-4 mutasyonunun birer genetik 
risk faktörü olabileceği ve tek başlarına yeterli olmayıp, 
birlikte FHL gelişimine yol açabilecekleri olasılığına işaret 
etmektedir. Hastalığın geç ve atipik başlangıçlı olması ise, 
iki etkenin birlikteliğinin ağır seyirli bir etki yaratmadı-
ğını düşündürmektedir. Bu çalışma TUBİTAK (Proje No: 
105S386-SBAG 3193) tarafından desteklenmiştir. 
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KEMİK İLİĞİNİN: UMBİLİKAL KORDON KANI, G-CSF 
İLE MOBİLİZE EDİLMİŞ ÇEVRE KANINA ORANLA 
DAHA YÜKSEK ORANDA MEZANKİMAL KÖK HÜCRE 
(MKH) İÇERDİĞİNİN AKIM SİTOMETRİK OLARAK 
GÖSTERİLMESİ 1Hakan Ersoy, 1Klara Dalva, 2Duygu 
Uçkan Çetinkaya, 1Sema Meriç, 3M Sinan Beksaç, 
4Mehmet Ertem, 1Osman Ilhan, 1Meral Beksaç. 1Ankara 
Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, 2Hacettepe Üniversitesi 
Kemik Iliği ve Transplantasyon Ünitesi, 3Hacettepe Üniver-
sitesi Kadın Doğum Anabilim Dalı, 4Ankara Üniversitesi 
Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı. 

Amaç: Kök hücre kaynağı olarak kullanılan Göbek 
Kordon Kanı, Kemik İliği, G-CSF ile uyarılmış çevre 
kanındaki hematopoietik kök hücre miktarının nakil 
başarısına etkileri çok iyi bilinmekle birlikte bu doku-
lardaki mezanşimal kök hücre miktarı(MKH) henüz nicel 
olarak saptanmaya başlamamıştır. Son dönemde MKH 
leri tanıyan monoklonal antikorların geliştirilmesi ile 
akım sitometrisi bu amaçla kullanılabilir duruma gel-
miştir. Çalışmamızda in vitro kültür ile elde edilen MKH 
leri en iyi tanımlayan monoklonal antikor paneli oluştu-
rularak farklı kök hücre kaynaklarındaki MKH miktarı 
karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Metod: MKH’lerin 
immünfenotiplendirmesi için kullanılan monoklonal anti-
korlar: GAM-PE(Serotec,UK), Stro-1(R-D Systems,USA), 
CD44-PE(BD Biosciences,USA), CD45-FITC (Beck-
man Coulter,France), CD45-PC5(BC), CD73-PE(BD 
Biosciences,USA), CD90-PC5(BC), HLA-DR (İmmuno-
tech), CD34-PC5(İmmunotech), CD105-FITC (Serotec, 
UK), CD29-FITC(BC)dir. Analizler 200.000 hücre sayma 
özelliğinde olan FC 500 akım sitometri, sistemi çalıştı-
ran CXP software (Beckman Coulter; Miami, CA USA) ile 
yürütülmüştür. İnsan MKH’lerin saptanmasına yönelik 
pozitif kontrol: sağlıklı vericilerden (n:6) DMEM-LG and 
%10 FCS ile in vitro kültür sonuncunda elde edilmiştir. 
Örnekler: Allojenik transplantasyon yapılacak olan HLA 
uygun donörlerden elde edilen rutin örnekler olup araş-
tırma Ankara Üniversitesi Etik Kurul onayı ve Araştırma 
Fonu desteği ile G-CSF ile mobilize edilmiş çevre kanı 
(n:8) ve kemik iliği (yetişkin n:10, pediatrik n:7) ile Nor-
mal Kordon Kanı (n:16)nda gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar: 
İn vitro elde edilen MKH de bütün monoklonal antikorlar 
analiz edildi. CD90, CD105, CD73, CD29’un tüm örnek-
lerde benzer reaksiyon verdiği gözlendi. İn vitro kültür ile 
ile elde edilen sonuçlar çoklu immünfenotiplendirme ve 
CD45 e göre % ifadesi ve CD 34 yüzdeleri ile karşılaştır-
malı olarak aşağıdaki tabloda özetlendi.MKH incelenen 
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örneklerde: Kemik İliğinde en yüksek % 0,64 sıklıkla sap-
tanırken, bunu Pediatrik Kemik İliği (% 0,12), Uyarılmış 
çevre kanı (% 0,11) ve kordon kanı (% 0,03) izlemektedir. 
Tartışma: Her bir antikor farklı bir epitopa özgül olarak 
bağlanmış ve her bir antikor aynı şiddette bağlanma-
mıştır. Bununla birlikte Pearson korelasyon analizine 
göre birçok antikor arası (Stro-1,HLA-DR,CD44, CD90, 
CD105, CD29) anlamlı bir korelasyonun varlığı söz konu-
su iken bu CD34 için geçerli değildir.En fazla korelasyon 
CD105 ve CD29 arasında (r: 0,999) olduğu saptanmıştır.
En spesifik antikorlar CD105, CD29, CD73 ve CD90 dır. 
Sonuç: Kemik iliğinin diğer kaynaklara oranla 1log daha 
yüksek MKH içerdiği gözlenmektedir (p<0.05). Bundan 
sonraki aşamada MKH miktarının kök hücre nakli sonra-
sı engrafmengrafman kinetikleri ile GVHH sıklığına etki-
sinin araştırılması başlatılmıştır. Bilgi:Araştırma, Uzm.
Biyolog Hakan Ersoy’un Hematodiagnostik yüksek lisans 
tez çalışması sonuçlarıdır.

Tablo.

Monoklonal 
Antikorlar

 Hücre Kaynakları

Kordon Kanı 
n=16

Uyarılmış 
Periferik 
Kan n=8

Kemik İliği 
n=10

Pediatrik KI 
n=7

 CD34+  0,045  0,125  0,5925  0,11

 CD73+  0,01  0,02  0,095  0,05

 CD90+  0,01  0,04  0,175  0,04

 Stro-1+  0,07  0,085  0,326  0,124

 HLA-DR+  0,01  0,135  0,691  0,362

 CD105+  0,015  0,05  1,085  0,3

 CD29+  0,11  0,4  1,106  0,03

 CD44+  1,37  0,55  11,148  3,9

Ortanca Değerleri  0,03  0,105  0,641  0,117

Bildiri: 94  Poster No: P046

RATLARDA RATLARDA METOTREKSATIN YOL AÇTI-
ĞI İNCE BARSAK HASARI ÜZERİNE PROPOLİSİN 
KORUYUCU ETKİSİ 1Barış Eser, 1Aysun Çetin, 1Leylagül 
Kaynar, 1Arzu Taşdemir, 1Canan Karadağ, 1Recep 
Saraymen, 1Sibel K. Hacıoğlu, 1Ismail Koçyiğit, 1Ahmet 
Öztürk, 1Sibel Silici. 1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç 
Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı, 2Erciyes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, 3Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, 4Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, 5Erciyes Üniver-
sitesi Çıkrıkçıoğlu Myo, Hayvan Sağlığı Bölümü. 

Giriş ve Amaç: Metotreksat (MTX), yaygın olarak sito-
toksik kemoterapötik ajan olarak kullanılmakla birlikte 
neden olduğu şiddetli ince barsak hasarı ve gastrointes-
tinal fonksiyon bozukluğu etkinliğini sınırlandırmaktadır. 
Bu yan etkinin oksidatif stres ile ilişkili olduğu bildiril-
mektedir. Bu deneysel çalışmada; MTX’ in neden olduğu 
ince barsak hasarında antioksidan özellik gösterdiği 
bilinen propolisin (P) koruyucu etkinliği araştırılmıştır. 
Materyal Metod: Kırk sekiz Wistar-Albino erkek rat –ran-
domize- her biri 12 hayvandan oluşan dört gruba bölün-
dü. MTX grubu; on gün boyunca plasebo distile su oral 
verildi ve yedinci günde MTX [20 mg/kg, intraperitoneal 
(ip)] uygulandı. MTX-P grubu; on gün P (100mg/kg vücut 
ağırlığı) oral olarak verildi ve yedinci günde tek doz MTX 
uygulandı. P grubu; 10 gün P (100mg/kg vücut ağırlığı) 
oral olarak verildi ve yedinci günde MTX yerine ip serum 
fizyolojik (SF) uygulandı. Kontrol grubu; 10 gün plasebo 

ve yedinci günde MTX yerine (ip) SF uygulandı. MTX 
uygulamasından 72 saat sonra derin anestezi altında 
duodenum ve karaciğer dokuları çıkarıldı. Duodenum 
dokularında mukozal morfometrik ölçümler ve histolojik 
değerlendirmeler yapıldı. Karaciğer dokusu ve plazmada 
malondialdehid (MDA) seviyesi ile süperoksid dismu-
taz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktiviteleri 
değerlendirildi. Bulgular: Propolis uygulamasının muko-
zal hasar üzerine morfometrik parametreler açısından 
olumlu etki gösterdiği tespit edilmiştir. Kontrol grubu 
ile kıyaslandığında aritmetik ortalamalara göre MTX 
tedavisinin mukozal hasara sebep olucu etkisi tespit edi-
lirken, propolisin bu hasarı azaltıcı yönde etki gösterdiği 
belirlenmiştir. Duodenum dokuları histopatolojik açıdan 
değerlendirildiğinde gruplar arasında önemli farklılıklar 
tespit edilmiş (P<0.001) ve MTX - P uygulamasının olum-
lu yönde etki gösterdiği belirlenmiştir [Şekil A, B, C, D]. 
MTX tedavisi karaciğer dokusu ve plazmada MDA sevi-
yesini artırırken, propolis azaltıcı yönde etki göstermiştir 
(P<0.001). Propolis SOD ve GSH-Px aktivitesini artırmış, 
MTX ise bu parametreler üzerine ters yönde etki etmiştir 
(P<0.001) [Tablo1]. 

 Tablo 1. Araştırma gruplarının ince barsakdaki morfometrik, histopatolojik ve 
oksidatif stres parametreleri üzerine etkileri.

 Değişkenler MTXn=10Ortl±
SSOrtc 

(min - max)

P-MTXn=10Ortl±
SSOrtc 

(min - max)

Propolisn=12Ortl±
SSOrtc 

(min-max)

kontroln=12Ortl±
SSOrtc 

(min-max) 

 P

 Villus boyu 
(mm)

 0.15 ± 0.03a0.14 
(0.11 - 0.20) 

 0.23±0.04 b0.22
(0.18-0.31) 

 0.26 ± 0.01b0.22 
(0.14 -0.49)

 0.29 ± 0.09b0.26 
(0.18 - 0.43)

< 0.001

 Villus/
kript oranı

 2.19 ± 1.03ab1.83 
(1.46 – 4.80) 

 3.40±2.70b2.89
(2.29-6.20)

 3.90±2.70 ab2.88 
(2.29 – 11.82)

 4.00 ± 0.82b3.90
(3.00– 5.67) < 0.001

Mk (mm)
 0.32±0.07ac0.32

(0.18-0.40)
 0.39±0.09bc0.41

(0.24-0.55)
 0.46±0.07b0.44 

(0.35 - 0.60)
 0.44±0.09b0.44

(0.25-0.58) 0.002

SKHDTS 
 23.20±4.16a23.00 

(17.00 - 31.00) 
 13.10±5.53ac16.00

(4.00-18.00) 
 4.00±2.26bc3.50 

(17.00 - 31.00)
 2.83 ± 1.47b2.00

(1.00- 6.00)
 < 

0.001

MDAKc-
(Nmol/mg. prt) 

 3.17±0.43a3,05
(2,74-4,09)

 2.07±0.17b2,10
(1,83-2,38)

 1.21±0.25c1,22
(0,87-1,61)

 1.32±0.34c1,30
(0,89-2,11)

 < 
0.001

Pl-(nmol/ml) 5.36±0.90a5,16
(3,67-6,72)

4.21±0.41b4,04
(3,76-5,11)

2.42±0.53c2,57
(1,47-3,1)

2.2±0.42c2,16
(1,49-3,11)

< 0.001

 SOD Kc-
(Ü/mg. prt) 

 5.28±0.69a5.11
(4,87-7.12)

 6.54±0.73a6,56
(5,01-7,60)

 11.50±1.95b11,68
(8.11-14.20)

 11.88±1.49b11.64
(9.8-14.2) 

< 0.001

Pl-(Ü/L) 
GSH-PxKc–
(Ü/g. rt)

15.11±1.25a14.82
(13.77-16.4) 

13,88±2,00a13,95
(11,48-16,18)

18.81±1.74b18.31
(16.30-22.0) 

17,78±1,17b17,71
(16,45-20,01)

29.74±4.30c29.45
(23.2-37.0) 

28,60±2,12c 29,26
(25,65-31,60)

26.83±3.09c25.8
(22.9-32.38) 

28,88±1,94d24,88
(22,60-27,64)

< 0.001 
< 0.001 

Pl-(Ü/L)  298,77±
63,98a314,06

(181,9-402,11)

 392,00±
70,48b391,26
(238,87-484,5)

 699,39±
41,71c698,92

(641,13-797,95)

534,56±
74,39c533,01

(411,26-650,1)

 < 
0.001 

Mk; Mukoza kalınlığı, MTX; Metotreksat, Ortc (min-max); ortanca (minimum-maximum), Ortl±standart sapma, 
MDA; Malondialehid, SOD; Süperoksid dismutaz, GSH-Px; Glutatyon peroksidaz, Kc; Karaciğer, Pl; Plazma, 
Prt; Protein SKHDTS; Semi-kantitatif histolojik değerlendirme toplam skoru. Alfabetik üst simgeler; aynı harfler 
grupların benzer olduğunu aynı olmayan harfler ise grupların benzer olmadığını ifade eder. 

Sonuç: Ratlarda MTX’ in sebep olduğu ince barsak 
hasarında, tedaviye propolis eklenmesi histopatolojik 
hasarı azaltıcı yönde etki göstermiştir. Bu araştırmada 
tespit edilen propolisin ince barsak üzerine olan koru-
yucu etkisi onun güçlü antioksidan aktivitesine atfedi-
lebilir.

A. MTX B. MTX-P C. Propolis D. Kontrol

Şekil A,B,C,D. Araştırma grupları ile ilgili histopatolojik bulgular. (20xH&E)
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Hematolojik Malignitelerde Sitogenetik ve Moleküler 
Biyoloji / Immunofenotipleme

Bildiri: 95  Poster No: P047

HEMATOPOETİK VE YUMUŞAK DOKU KÖKENLİ 
MALİGNENSİLERDE GEN AĞLARI VE STANDART ALT-
YOL ANALİZLERİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIBBİ 
GENETİK ANABİLİM DALI 2007- 2008 MİKROAR-
RAY ÇALIŞMASI DENEYİMİ. 1Hakan Savlı, 1Naci Çine, 
1Deniz Sünnetçi, 1Nilüfer Üzülmez, 2Balint Nagy, 3Sara 
Galımbertı, 4Kemal Baysal, 5Temduang Limpaıboon, 
6Pornngarm Limtrakul. 1Tıbbi Genetik Anabilim Dalı & 
Klinik Araştırmalar Birimi, Kocaeli Üniversitesi, Turkiye, 
2Genetic Laboratory, 1st Department Of Obstetrics And 
Gynecology, Semmelweis University, Hungary, 3Depart-
ment Of Hematology, Catania University, Italy, 4Tübitak- 
Mam, Türkiye, 5Faculty Of Associated Medical Sciences, 
Khon Kaen University, Thailand, 6Biochemistry Depart-
ment, Chiang Mai University, Thailand. 

Kocaeli Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 
laboratuarında, 2007- 2008 yıllarında, ağırlığı hematopo-
etik dokuda olmak üzere, over, prostat, serviks kanser-
lerinde; meme kanseri ve endotel hücre hatlarında, pre-
eklampsi ve HELLP sendromunda mikroarray yöntemiyle 
gen anlatımı analizleri gerçekleştirdik. Mikroarray çipleri 
olarak ABI (Applied Biosystems, Foster City, CA, US) ve 
Agilent (Agilent Technologies, Palo Alto, CA) platformları 
kullanıldı. Elde edilen tüm sonuçlar GeneSpring (GeneS-
pring 6.1,Silicon Genetics, Redwood City, CA) yazılım 
programını takiben, Ingenuity Pathway Analysis (IPA) 
yazılımı (Ingenuity Systems, Mountain View, CA, USA) 
kullanılarak gen ağları ve ortak standart altyol analizleri 
açısından da analiz edildi. Bulgular Kantitatif Eş Zamanlı 
PZR (LightCycler, Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, 
Germany) ve İnsan Genomu Apoptosis Paneli (TaqMan®, 
Applera, Norwalk, U.S.A) kullanılarak konfirme edildi. 
Verilerimiz ülkemizdeki ilk gen ağı analizlerini temsil 
etmektedir. Öte yandan, klinikten moleküler biyoloji 
laboratuarına örnek sunumunun önemini, bir mikroar-
ray çalışmasında RNA integritesinin değerini vurgula-
maktadır. Malignensilerde patognomonik ve prognostik 
belirteçlerinin önerilmesi ve yeni terapötik hedeflerin 
düşünülmesinde kullanılabilecek bu yeni tarama tekno-
lojisiyle ilgili deneyimimizi sunmaktadır.

Bildiri: 96  Poster No: P048

MISIR VE TÜRKİYE KÖKENLİ BUDD-CHİARİ OLGU-
LARINDA JAK-2 VE FVL MUTASYON ANALİZİ 1Yonca 
Eğin, 1Nejat Akar, 2Tawhida Y. Abdelghaffar, 2Ezzat 
Elsobky, 2Solaf Mohamed Elsayed, 2Leren Bahyeldeen, 
2Mohamed A. Sakr, 2Ahmed Aldorri, 2Tarek Abdelazeem, 
2Saied Yousef. 1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik 
Moleküler Genetik Bilim Dalı, Ankara, 2Egypt Budd-chiari 
Group, Cairo, Mısır. 

Budd-Chiari sendromu, hepatik venöz akımın, ter-
minal hepatik venüllerden sağ atriuma kadar herhangi 
bir seviyede engellenmesi sonucunda oluşur. Pıhtılaşma 
bozuklukları, polisitemi, kanser invazyonu, travma son-
rası gibi nedenlerle tıkanma ve daralma gelişen klinik bir 
tablodur. Jak-2 V617F (Valin-Fenilalanin) mutasyonu 
Kronik Akkiz Myeloproliferatif hastalıklarda, Polisitemia 
Vera’lı hastaların hemen hemen tamamında, myeloid 
seri hücrelerinin bir kısmında bulunur. IMF’li (idyopatik 

miyelofibrozis) ve ET’li(esansiyel trombositemi) hasta-
larda da saptanmaktadır. Budd-Chiarili olgularda FVL 
tanımlanmıştır. FVL mutasyonu aktive olmuş protein 
C’nin antikoagülan etkisine bir direnç durumu meydana 
getirir ve tüm hepatik ven trombozlu hastaların yaklaşık 
%5’inde tesbit edilmiştir. Bu çalışmada; Budd-Chiari 
tanısı almış 13 Mısır (8 çocuk, 5 erişkin) hastası ve aynı 
tanıyı alan 14 Türk (çocuk yaş grubu) hastası FVL ve 
Jak-2 mutasyon varlığı açısından değerlendirilmiştir. 
Sırasıyla 5 Mısır’lı hastada Jak-2 mutasyonu saptan-
mıştır. Tüm hastalarda FVL mutasyonu ise 7 heterozigot 
(%53.8) ve 1 homozigot mutant (%7.6) olarak bulunmuş-
tur. Bu veriler Türk hastalarda sırasıyla 4 heterozigot 
(%28.5), 1 homozigot mutant (%7)olarak bulunmuştur. 
Jak-2 mutasyon varlığı Türk hasta grubunda saptanma-
mıştır. 2 Türk olguda Protrombin G20210A mutasyonu 
heterozigot(%14.2) görülürken, hiçbir Mısırlı hastada 
PT G20120A mutasyonu görülmemiştir. FVL ve Jak-2 
mutasyonlarını birlikte taşıyan 2 olgudan biri Polisitemia 
Vera tanısı almıştır. Budd-Chiari’li olgularda altta yatan, 
PV, İMT, ET olabileceğinden JAK-2 V617F mutasyonu 
araştırılmalıdır. FVL mutasyonunun, Budd-Chiari hasta-
lığını tetikleyici bir faktör olduğu göze çarpmaktadır.
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HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOZİSLİ OLGULARIMIZ 
1Yeşim Oymak, 1Ayşen Türedi, 1Ayşe Erbay, 1Elif Kazancı, 
1Malik Ergin, 2Hüseyin Onay, 1Canan Vergin. 1Dr. Behçet 
Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi, 2Ege Üniver-
sitesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı. 

Amaç: Hemofagositik lenfohistiositozis (HLH) ateş ve 
hepatosplenomegali ile karakterize, pansitopeni, hipertrig-
liseridemi, hipofibrinojenemi ile ilişkili bir hastalıktır. Pato-
genezinde sitokinlerin artışı ve doğal öldürücü hücrelerin 
disfonksiyonu rol almaktadır.Primer (ailesel) ve sekonder 
HLH olarak ikiye ayrılmaktadır. Ailesel HLH otozomal rese-
sif kalıtılmakta ve genellikle bir yaşından önce ortaya çık-
maktadır. Ancak ileri yaşlarda da görülebilmektedir. Bazı 
ailesel olgularda PERF1, MUNC 13-4 ve SYNTAXİN mutas-
yonları patogenezde rol almaktadır. Hastalığın tanısında 
klinik bulgular açısından duyarlı olunması erken dönemde 
tedavi verilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Gereç 
ve Yöntem: Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Pediatrik 
Hematoloji Kliniğinde takip edilen HLH tanılı hastaların 
bilgileri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular:HLH 
tanısı ile izlediğimiz 14 olgunun yedisi erkek yedisi kız 
olup, tanı sırasında yaş ortalaması 82 aydı(2-159). Beş 
olgunun anne babasında akrabalık vardı. Olguların üçü 
primer, 11’i sekonder HLH olup bunlardan üçü enfeksiyon 
ile ilişkili (birinde suçiçeği, birinde sitomegalovirus birinde 
enfeksiyöz mononükleozis serolojisi pozitif saptandı), üçü 
maliyniteye sekonder (bir kutanöz T hücreli ve iki Hodg-
kin lenfoma), beşi makrofaj aktivasyon sendromu tanısı 
ile izlenmektedir. Hodgkin hastalığı tanılı olgular kardeş 
olup biri Griscelli sendromu tanısı almıştır. Tanı anında 
hastaların tamamında ateş, ferritin yüksekliği, hepatome-
gali, dördünde döküntü, birinde peteşi-ekimoz, yedisinde 
splenomegali, birinde total bilurubin yüksekliği, ikisinde 
albumin düşüklüğü, ikisinde hiponatremi, sekizinde tran-
saminazlarda yükseklik, sekizinde C reaktif protein yük-
sekliği, 12’sinde sedimentasyon yüksekliği, birinde sadece 
trombositopeni, beşinde anemi ve trombositopeni, yedisin-
de pansitopeni, beşinde trigliserit yüsekliği, beşinde hipo-
fibrinojenemi saptandı. Mutasyon analizi yapılabilen oniki 
hastanın beşinde mutasyona rastlanmazken sekonder 
olguların üçünde A91V mutasyonu, primer olgulardan iki-
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sinde syntaxin mutasyonu belirlendi. Hastalardan ikisine 
sadece IVIG, ikisine IVIG ve steroid, birine sadece steroid, 
dördüne HLH 2004 protokolü verildi Syntaxin mutasyo-
nu belirlenen olgulardan birinde HLH 2004 protokolüne 
yanıtlı üç kez relaps görüldü. Primer HLH’li olgulardan 
birisi tam uygun verici ile kök hücre nakli sonrası kay-
bedildi, diğer iki olgu akraba dışı uygun verici aranmak-
tadır. Kaybedilen dört olgudan üçü lenfomaya sekonder 
HLH’li olgulardı. Sonuç: HLH prognozu kötü olup erken 
tanındığında tedavi verilebilmesi açısından önemlidir. Bu 
nedenle açıklanamayan uzun süreli ateşe pansitopeni ve 
hepatospenomegalinin eşlik etmesi halinde ayırıcı tanıda 
düşünülmelidir.

Hastalığın patogenezinin anlaşılması ileride farklı 
tedavi imkanlarını getirebilecektir. Patogenezde rol alan 
mutasyonlar çok yakın zamanda tanımlanmış olup ileriye 
dönük çalışmaların gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

Bildiri: 98  Poster No: P050

KANSERLİ ÇOCUKLARDA FEBRİL NÖTROPENİ GELİ-
ŞİMİNDE TOLL-LIKE RESEPTOR-2 VE 4’ÜN ROLÜ 
1Liya Sadıkova, 1Savaş Kansoy, 2Özgür Çoğulu, 2Ferda 
Özkınay, 2Emin Karaca, 1Serap Aksoylar, 1Bengü Kadıoğlu, 
1Mehmet Kantar, 1Nazan Çetingül. 1Eütf Pediatrik Onkoloji 
Bilim Dalı, 2Eütf Tıbbi Genetik Anabilim Dalı 

Febril nötropeni, kanser tedavisi gören hastalarda 
sık görülen bir klinik sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 
Yoğun kemoterapiler ile kanserli olgularda gelişen febril 
nötropeni, sepsis ve septik şok, farklı şekillerde klinik 
gidiş gösterebilmektedir. Bu farklılıklar, çok çeşitli fak-
törler yanında genetik yapıdaki polimorfizmler ile de 
açıklanabilmektedir. Doğal immün sistem, patojenlerde 
ortak olan bir dizi moleküler yapıyı (PAMP), çeşitli sin-
yaller aracılığıyla tanıyabilmekte ve reseptörler sayesinde 
savunmayı başlatabilmektedir. Sinyal ileten reseptör 
gurubunu da Toll-like reseptör (TLR) ailesi oluşturmakta-
dır. TLR’ler, patojenlere karşı doğal immün yanıtın oluş-
masını sağlayan bir transmembran proteindir ve Gram(-) 
ile Gram(+) bakterilerdeki lipoproteinleri ve lipopolisak-
karidleri belirleyerek inflamatuvar olayları uyarmaktadır. 
Çalışmamızda,TLR2 ve 4 gen polimorfizmlerinin, has-
talardaki nötropenik ateş atağı(NAA)sıklığı,nötropenik 
ateşli süreç ve enfeksiyon özellikleriyle ilişkisi araştırıldı. 
Ocak2006–Mart2007’de EÜTF Ç.Onkoloji BD’nda 44 
maliniteli çocuk bir yıl prospektif izlendi.Hastalar 1-18 
yaşında,22 lösemi-lenfoma,22 solid tümörlü idi.Hasta-
lardaki TLR2 ve 4 polimorfizmleri 50 sağlıklı çocukla 
karşılaştırıldı. Her iki grubun periferik kanında, TLR4-
Asp299Gly ve TLR2 genin intronII’deki(GT) tekrar poli-
morfizmleri PCR-RFLP yöntemiyle ölçüldü.TLR2 genin 
tekrar polimorfizminde, heriki grup arasında anlamlı 
fark saptandı(p=0.035). Maliniteli olguların 13‘ünde LL 
genotipi(%29,5),31’inde SL/SS genotipi(%70,5) sapta-
nırken, kontrol grubunda sırasıyla %50’şer idi.Maliniteli 
olgularda kısa allel varlığının,nötropeni süresini anlamlı 
uzattığı,buna karşın NAA süresine ise etkili olmadığı 
görüldü(p=0.041). Lösemi/lenfoma ve solid-tümörlü has-
talar karşılaştırıldı-ğında, kısa allel varlığında lösemi/
lenfoma’lılarda nötropeni süresi daha uzundu(p=0.006). 
Kısa allelli hastalarda kan kültürü(+)’liği kontrol grubuna 
göre daha fazla idi(p=0.052). TLR2 genin tekrar polimor-
fizmi homozigot olan olgularda Gram(+) mikroorganizma-
ların en sık etken olduğu ve Gram(-) mikroorganizmalara 
ise hiç rastlanmadığı gözlendi(p=0.033). Febril nötrope-
ni ve kontrol hastalarında homozigot TLR4-Asp299Gly 
polimorfizmi %0, 299Gly allel sıklığı hasta grubunda 

%9.1,kontrol grubunda % 6.0 saptandı(p=0.579). Has-
taların genotiplerine göre NAA sayıları arasında anlam-
lı farklılık saptanmadı. Maliniteli olgularda TLR4As-
p299Gly polimorfizmi varlığı,nötropeni ve NAA süresi-
ne etkili bulunmadı.TLR4 gen polimorfizmli hastalarda 
Gram(-) enfeksiyonların istatiksel olarak anlamlı olmasa 
da daha yüksek oranda olduğu görüldü. Sonuçta, bu 
polimorfizmlerin ilk tanıda kemoterapi öncesi saptanması 
sayesinde,uygun profilaktik önlemler ve erken antibiyo-
terapilerin devreye girmesiyle hastaların hastanede yatış 
süreleri azalabilecek,yaşam kalitesi artacak,aynı zaman-
da tedavi maliyetleri anlamlı ölçüde düşebilecektir.

Bildiri: 99  Poster No: P051

FVII PROMOTER BÖLGE GEN DEĞİŞİMLERİNİN HAP-
LOTİP GRUPLANDIRMASIYLA TROMBOZ OLUŞUMUN-
DA ROLÜNÜN ARAŞTIRILIMASI 1Ayşenur Öztürk, 1Özge 
Cumaoğulları, 1Zehra Veli, 2Nejat Akar. 1Ankara Üniver-
sitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü, 2Ankara Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı. 

FVII 13. kromozomda lokalize, vitamin K varlığında 
karaciğerde sentezlenen pıhtılaşma faktörüdür. Eksikli-
ğinde, otozomal resesif geçiş gösteren kanama hastalığına 
neden olur. Doku faktörü, zymojen haldeki FVII ile komp-
leks teşkil eder, FIX ve FX’un aktivasyonunu sağlayarak, 
koagülasyonda önemli rol oynar. Daha önceki çalışmalarda 
FVII’nin promoter bölgesindeki gen değişimlerinin FVII 
düzeyine etki ettiği bildirilmiştir. Bu etkinin tromboz oluşu-
mundaki rolü hakkındaki çalışmalarda elde edilen sonuçlar 
birbirleriyle farklılık göstermektedir. O nedenle bu çalışma 
planlanmıştır. Çalışmamızda klinik olarak tromboz geçiren 
veya geçirmeyen olgular çalışmaya dahil edilmiştir. Bu olgu-
lar Behçet Hastalığı (n: 79), Malignite (n: 186), Ateroskleroz 
(n: 196) ve Kontrol olarak 70 sağlıklı bireydir. FVII geni 
promoter bölgesindeki gen değişimleri Single Strand Con-
formation Polymorphism yöntemi ile bant profilleri oluştu-
rulduktan sonra DNA Dizi Analizi yapılarak sonuçlar elde 
edilmiştir. Dizi Analizi sonucunda -323ins10bp, -402G/A 
ve -401G/T polymorfizmleri belirlenmiştir. Bu mutasyonlar 
haplotip gruplandırmasına tabi tutulmuştur. Buna göre 
haplotipler (I: -323ins (w/w); -401GG; -402 GA); (II: -323 
ins (w/w); -401 GG; -402 GG); (III: -323 ins (w/m); -401 GT; 
- 402 GG); (IV; -323 ins (m/m); -401 TT; -402 GG); (V: -323 
ins (w/m); -401 TT; -402 AA); (VI: -323 ins (w/w); -401 GG; 
-402 AA) 6 grup olarak sınıflandırılmıştır. Elde edilen ilk 
sonuçlar tabloda verilmiştir. Halen 19 olguda olası yeni SNP 
saptanması çalışması ve istatiksel analiz sürdürülmektedir. 
İlk elde edilen sonuçlarımız maligniteli olgularda tromboz 
oluşumunda FVII promotor gen değişimlerinin ilişkisinin 
olmadığı yönündedir. 

Tablo.

  KONTROL
(n, %)

 MALIGNİTE 
(n, %)

 MALİGNİTE VE 
TROMBOZ

(n, %)

BEHÇET 
HASTALIĞI

(n, %)

 ATEROSKLEROZ 
(n, %)

 HAPLOTİP I  39 (55,7)  16 (19,27)  15 (14,56)  8 (10,12)  24 (12,24)

 HAPLOTİP II  19 (27,14)  28 (33,73)  42 (40,78)  26 (32,9)  86 (43,8)

 HAPLOTİP III  12 (17,14)  24 (28,9)  34 (33,01)  32 (40,5)  58 (29,6)

 HAPLOTİP IV  2 (2,85)  3 (3,61)  4 (3,88)  6 (7,59)  8 (4,08)

 HAPLOTİP V  -  4 (4,82)  7 (6,79)  2 (2,53)  3 (1,53)

 HAPLOTİP VI  -  5 (6,02)  1 (0,97)  -  3 (1,53)

 BİLİNMEYEN  -  3 (3,61)  -  5 (6,33)  14 (7,14)
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LEPTİN VE ADİPONEKTİN RESEPTÖRLERİNİN KRO-
NİK MYELOSİTER LÖSEMİ HASTALARINDA İFADE 
DÜZEYLERİ 1Kamile Öztürk, 2Ferit Avcu, 3Ali Güher 
Eniseler, 2Ali Uğur Ural. 1Aksaray Üniversitesi, Fen-edebi-
yat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim 
Dalı Aksaray, 2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji 
Bilim Dalı, Tıbbi ve Lab. Arş. Ks, Ankara, 3Celal Bayar Üni-
versitesi, Fen-edebiyat Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji 
Anabilim Dalı Manisa. 

Leptin ve adiponektin gibi adipositokinlerin pluri-
potent kök hücrelerin düzenlenmesinde rol oynadığı ve 
lösemik dönüşümde etkili olabileceği bildirilmektedir. 
Leptinin hücre proliferasyonuna neden olduğu ve anti-
apoptotik özellik gösterdiği, adiponektinin ise miyeloid 
hücre serilerinin çoğalmasını baskıladığı ve myelomono-
sitik lösemilerde apoptozise neden olduğu bildirilmiştir. 
Bu çalışmada kronik miyelositer lösemi (KML) hastala-
rında adiponektin ve leptin resöptörü genlerinin ifade 
edilme düzeylerini saptamak amacı ile Lokal Etik Kurul 
Kararının alınmasını takiben 20 KML olgusunda (10 yeni 
tanı + 10 imatinib tedavisi altında) adiponektin reseptör-
leri (AdipoR1 ve AdipoR2) ve leptin reseptörlerinin (OB-R, 
OB-RL, OB-RS) mRNA düzeyleri kantitatif RT-PCR yönte-
miyle saptandı ve kontrol olgularının gen ifade seviyeleri 
ile karşılaştırıldı. KML olgularındaki leptin reseptörlerinin 
gen ifade düzeyleri kontrol olguları ile karşılaştırıldığın-
da, OB-R’nün hastalarda azaldığı, ancak bu azalmanın 
istatistiksel olarak anlamlılığının düşük olduğu saptandı 
(p=0.099). OB-RS ve OB-RL’lerinin de kontrol olgularına 
göre hastalarda bir miktar azaldığı, OB-RS’deki azalma-
nın özellikle yeni tanı konmuş KML olgularında anlamlı 
olduğu (p=0.049), OB-RL’de ise daha az anlamlılıkta 
azalmanın olduğu bulundu (p=0.066). OB-RS ve OB-RL 
gen ifade düzeylerinin imatinib tedavisi gören hastalarda 
kontrol grubuna göre bir fark göstermediği gözlendi. Buna 
ek olarak, AdipoR1’in imatinib tedavisi gören hastalarda 
yeni tanı konmuş olgulara göre anlamlı bir azalma gös-
terdiği saptandı (p=0.014). AdipoR2 mRNA düzeyi ise tüm 
KML olgularında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 
anlamlı düşük bulundu (p<0.001). KML olguları yeni tanı 
ve imatinib tedavisi alanlar şeklinde kontrol olguları ile 
karşılaştırıldığında AdipoR2 düzeylerinde istatistiksel 
olarak anlamlı düşüş saptandı (p<0.001 ve p=0.004). Bu 
sonuçlara göre leptin reseptörlerinin KML olgularındaki 
azalmasının, leptin reseptörlerini taşıması nedeniyle 
hematopoietik progenitör hücrelerde görülen anormal-
liklerle ilişkili olduğu söylenebilir. Adiponektin reseptör-
lerinden Adipo-R1 ise KML hastalarında etkilenmemek-
tedir. Ancak imatinib tedavisi alan olgularda yeni tanılı 
KML olgularına göre anlamlı azalma göstermesi ilginçtir. 
Hücre içi sinyal ileti yolaklarındaki bu etkileşimin daha 
ileri çalışmalar ile desteklenmesi gerekir. AdipoR2’nin 
ifadesinin azalması da leptin reseptörlerindeki azalma 
gibi apoptozis ile ilişkili olabileceğini desteklemekte ve bu 
azalma sonucunda apoptozisin baskılanarak hastalığın 
gelişiminde rolü olabileceğini düşündürmekedir.

Bildiri: 101  Poster No: P053

KRONİK MYELOSİTER LÖSEMİ OLGULARINDA İNSÜ-
LİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRLERİ: BİR RİSK FAK-
TÖRÜ MÜ? 1Kamile Öztürk, 2Ferit Avcu, 3Ali Güher 
Eniseler, 2Ali Uğur Ural. 1Aksaray Üniversitesi, Fen-edebi-
yat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim 
Dalı Aksaray, 2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji 
Bilim Dalı, Tıbbi ve Lab. Arş. Ks, Ankara, 3Celal Bayar Üni-
versitesi, Fen-edebiyat Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji 
Anabilim Dalı Manisa. 

İnsülin benzeri büyüme faktörlerinin (IGF) hücre 
çoğalması, farklılaşması ve apoptozis üzerine önemli 
mitojenik etkileri mevcuttur. Normal hematopoetik hüc-
relerde ve bazı hematolojik malignitelerde IGF ve IGF 
reseptörlerinin gen ifadelerinde artış saptanmıştır. IGF’ler 
klasik hematopoietik büyüme faktörü olarak düşünülme-
mesine karşın, hematopoietik gelişimin regülasyonunda 
görev almaları ilgi çekicidir. IGF-I resöptörü (IGF-IR) 
normal hematopoetik progenitör hücrelerde ya hiç ifade 
edilmez ya da oldukça düşük düzeydedir. IGF bağlanma 
proteinleri (IGFBP), IGF aracılığıyla açığa çıkan biyolojik 
etkiyi artırabilir ya da azaltabilir. IGF-I’in, mitojenik ve 
antiapoptotik etkisine karşın IGFBP-3 apoptosisi uyara-
rak IGF-I’in mitojenik etkisini inhibe eden antiproliferatif 
etkiye sahiptir. Şu ana kadar IGF ailesinin birçok kanser 
tipinin gelişiminde rol aldığı gösterilmesine karşın, bu 
gen ailesinin hematolojik kanserlerle olan ilişkisi henüz 
açık değildir. Lokal Etik Kurul Kararının alınmasını taki-
ben bu çalışmada, 20 Kronik Myelositer Lösemi (KML) 
olgusunda (10 yeni tanı + 10 imatinib tedavisi altında) 
IGF1, IGF-1R, IGFBP3 ve Kaspaz-3 genlerinin mRNA 
düzeyleri RT-PCR yöntemi ile araştırılmış olup, IGF ailesi-
nin proliferatif ve apoptotik etkileri kontrol grubu ile kar-
şılaştırılmıştır. Sonuç olarak IGF1 tüm sağlıklı bireylerde 
çok düşük düzeyde saptanırken, hasta bireylerin ancak 
% 35’inde saptanabildi. Hasta grubundaki IGF-1 mRNA 
ifadesinde özellikle yeni tanılı KML olgularında hafif artış 
gözlenirken bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadı-
ğı bulundu. IGF-1R mRNA düzeyi kontrol grubunda hiç 
saptanamezken, KML olgularında anlamlı artış gösterdi 
(p=0.026). Bu artış imatinib tedavisi alan olgularda yeni 
tanı konmuş olgulara göre daha fazla bulundu (p=0.031). 
IGFBP3 mRNA düzeyinde ise KML olgularında, kontrol 
grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı azalma saptandı 
(p=0.037). Hasta grubundaki IGFBP3 düzeyindeki azal-
manın yeni tanı ve imatinib tedavisi alan olgulara göre 
bir fark göstermediği gözlendi. Kaspaz-3 mRNA düzeyinin 
KML olgularında kontrol grubuna göre belirgin olarak 
azaldığı saptandı (p=0.012). Bu azalma yeni tanı konmuş 
olgularda daha anlamlı bulundu (p=0.012). İmatinib 
tedavisi gören hastalardaki azalma ise istatistiksel olarak 
anlamlı değildi. Bu sonuçlara göre, IGF-1 ve IGF-1R’nün 
KML olgularındaki artışının IGFBP3 ve kaspaz-3’teki 
azalma ile ters orantılı olması anti-apoptotik etki ile ilişki-
li olabileceğini göstermektedir. Ayrıca IGF-1R deki artışın 
ve IGFBP3 deki azalmanın diğer kanser tiplerinde olduğu 
gibi KML hastalarında da bir risk faktörü olabileceğini 
desteklemektedir. 
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HEMATOGON: MİYELODİSPLASTİK SENDROM/ B 
HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ VE İMMÜN 
TROMBOSİTOPENİK PURPURANIN AYIRICI TANISIN-
DA, DOĞRU TANIMLANMASI GEREKEN BİR HÜCRE 
TÜRÜ 1Arzu Akyay, 2Mesude Yılmaz, 1Seda Öztürkmen, 
1Zafer Bıçakçı, 1Betül Tavil, 1 Lale Olcay. 1Ankara Onkoloji 
Hastanesi, 2Ankara Numune Hastanesi. 

Burada, trombositopeni ve blastik hücrelerin haki-
miyeti nedeni ile ileri inceleme yapılan iki olgu, B hücre 
öncülleri olan hematogonların ayırıcı tanıdaki önemini 
vurgulamak amacıyla sunulmaktadır. 

Olgu 1:16 aylık kız hasta, on gün önce döküntü 
şikayetleri başlamıştı, öncesinde herhangi bir enfeksiyon 
geçirme hikayesi yoktu. Özgeçmişinde özellik olmayan 
hastanın, teyzesinin kızında ALL (Phi+) vardı. Fizik mua-
yenesi yaygın peteşi ve alın ve sağ alt kosta üzerindeki 
ekimozlar dışında normaldi. Hemoglobin (Hb):12.2 g/dl, 
beyaz küre:10650/mm³, trombosit sayısı 58 000/mm³ 
idi. Periferik yaymada %34 nötrofil, %40 lenfosit, %6 
monosit, %20 blast benzeri hücre saptandı, trombo-
sitler her alanda 1-3 adet tekli, nadiren ikili idi. Viral 
marker’ları, ANA, Anti DNA, Coombs testleri negatif, 
biyokimyasal değerleri, immünglobulin, vitamin B12 ve 
folik asid düzeyleri normal bulundu. Sellüler olan kemik 
iliğinde immatür megakaryosit, mikromegakaryosit ve 
eozinofillerde artış saptandı. Blast sayısı %4-27 idi (orta-
lama % 11). Granülositik, eritroid ve megakaryositik 
serilerde dismorfik bulgular vardı. PAS negatif idi. Akım 
sitometrisi incelemesinde %36 hematogon ve sitogenetik 
incelemede %4 oranında monozomi 10 saptandı. Hasta-
nın trombosit sayısı üç gün içinde 6000/mm3’e, Hb’i 10,0 
g/dl’e düştü; ardından tedavi başlandı. Olgu 2: 15 gün 
önce aşılanan 4.5 aylık erkek hasta, iki gündür var olan 
yaygın döküntüleri nedeni ile başvurdu. Hb: 9.7 g/dl, BK: 
8800/mm³ trombosit:5000/mm³, idi. Periferik yaymada 
%40 nötrofil, %9 monosit, %49 lenfosit, %3 eozinofil sap-
tandı. Trombosit görülmedi. Viral markerları, ANA, Anti 
DNA, antikardiyolipin antikorları, Coombs testleri nega-
tif; biyokimyasal değerleri, immünglobulin, vitamin B12 
ve folik asid düzeyleri normal bulundu. Kemik iliğinde 
blast oranı %5-15 (ortalama: %8) idi, ayrıca %30 oranın-
da atipik lenfoid hücreler ve immatür megakaryositlerde 
artış mevcuttu. Granülositik, eritroid ve megakaryositik 
serilerde dismorfizm vardı. Kemik iliğinin akım sitometrik 
incelemesinde %43 oranında hematogon tespit edildi. Her 
iki hasta ‘akut ITP tanısı ile yüksek doz metil prednizolon 
aldı ve kısa sürede trombositleri yükseldi ve dört ay için-
de nüks olmadı. Çocuklukta sık görülen monositopeni 
ve/veya bisitopeniye, periferik yayma ve kemik iliğinde 
blasta benzer hücrelerin eşlik etmesi, yanlışlıkla miyelo-
displastik sendrom veya akut lenfoblastik lösemi tanıla-
rını akla getirebilir. Bu nedenle, blasta benzer hücrelerin, 
hematogondan ayrılması şarttır. 

Bildiri: 103  Poster No: P055

LÖSEMİ VE LENFOMA İMMUNFENOTİPLEME TEST-
LERİNDE AKAN HÜCRE ÖLÇER (FLOW CYTOMETRY) 
STANDARDİZASYONU VE KALİTE GÜVENCENİN SAĞ-
LANMASI 1Gülderen Yanıkkaya Demirel. 1Centro Labora-
tuvarları, Araştırma-geliştirme Bölümü, Istanbul. 

Genel Bilgi: Hematolojik hastalıkların tanı ve takibin-
de akan hücre ölçer kullanımı, rutin bir uygulama haline 
gelmiş bulunmaktadır. Lösemi ve lenfoma immunfenotip-
lemesi sonucunda hasta ve klinisyene sağlıklı ve güvenilir 
sonuçlar ulaştırabilmesi için örnek alımından raporlama 

aşamasına dek tüm aşamalarda standardizasyon ve kali-
te güvence koşullarının oluşturulması önemli bir unsur-
dur. Sonuçların güvenilir olabilmesi için akan hücre ölçer 
laboratuvarlarının standart kurallara uygun ve gelişmiş 
kalite güvence yordamları ile çalışması gereklidir. Amaç: 
Akan hücre laboratuvarında standardizasyon ve kalite 
güvence sistemleri oluşturulması, bu konudaki iyileş-
tirme çalışmaları ve sürekliliğin sağlanması konusunda 
bilgi paylaşımının yapılmasıdır. Yöntem: Standardizas-
yonun sağlanabilmesi için öncelikle örnek alımından 
başlayarak her aşamayı içeren SOP (Standart Operasyon 
Protokolü) adı ile anılan yordamlar hazırlanmıştır. Her 
test için örnek özelliklerini içeren (alınacak tüp, miktar, 
stabilite koşulları, kullanılacak kontrol ve kalibratörler, 
kabul/red kriterleri, raporlama zamanları vb) listeler 
oluşturulmuştur. Sistem kalibrasyonunun kontrolu için 
her gün CaliBrite floresan boncuklar, kullanılan monok-
lonal antikorlar ve hazırlık işlemlerinin kontrolü için ise 
her hafta MultiCheck kontrol hücreleri kullanılmış, gün-
lük izlemenin yanı sıra ayda bir, üç ayda bir, altı aylık ve 
yıllık olarak Levey Jennings grafikleri ile izlenerek sistem 
ve monoklonal antikorların uygunluğu kontrol edilmiştir. 
Levey Jennings grafikleri Wesgard kurallarına göre takip 
edilerek 1,2S kuralı uygulanmış; iki standart sapma 
dışındaki değerlerde kalibrasyon kontrolü ve antikorla-
ra yeniden titrasyon yapılması kuralı oluşturulmuştur. 
Dış kalite kontrol ve laboratuarlar arası karşılaştırma 
programları katılımla sonuçların karşılaştırılabilir olması 
güvence altına alınmıştır. Sonuç: İki yıllık izlemde hem 
sistem kalibrasyonları hem de monoklonal antikorlar 
için yapılan kontrollerde sonuçların iki standart sapma 
değer içinde kalması sağlanmış, aralık dışında kalan 
değerler olduğunda gereken müdahale zamanında yapı-
larak sonuçları etkileyen bir unsur oluşması önlenmiştir. 
Standardizasyon ve kalite güvence kurallarına uygun 
akan hücre kullanımı ile, hem sistem hem de kullanı-
lan antikorlarla ilgili sorunlar zamanında tanımlanarak 
hasta ve klinisyene uygunsuz sonuçların ulaşması önle-
nebilmektedir. 

Bildiri: 104  Poster No: P056

MONOZOMİ 7 / DEL 7Q SAPTANAN OLGULAR: KLİ-
NİK VE AKIM SİTOMETRİK ÖZELLİKLER 1Şule Mine 
Bakanay, 2Iffet Dağdelen, 1Klara Dalva, 1Pervin Topçuoğlu, 
1Mutlu Arat, 1Önder Arslan, 1Meral Beksaç. 1Ankara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, 2Ankara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı. 

Giriş: Monozomi 7 hematolojik malinitelerde kötü 
prognozlu karyotip olarak bilinmektedir. Miyelodisplastik 
sendromda (MDS) ikinci en sık gözlenen kromozomal 
anormalliktir ve en sık 7q22, 7q31-32 veya 7q36 ban-
dında delesyon olarak ortaya çıkar. Bu bölgenin tümör 
baskılayıcı genler içeren kararsız bir bölge olduğu öne 
sürülmektedir. Hedeflenmiş tedavilerin geliştirilebilme-
si için karyotip ve immünfenotip ilişkisinin kurulması 
gereklidir. Amaç ve yöntem:2004-2008’da sitogenetik/
FISH ile -7/del7q saptanmış hastaların klinik ve akım 
sitometrik özellikleri retrospektif incelenmiştir. Hastalar:
Yirmi hastada -7/del7q saptanmıştır. Ortanca yaş 46 
(19-70) ve E/K =14/6’dır. Başlangıç tanısı MDS (N=10; 1 
RARS, 2 RCMD-RA, 3 RCMD-RS, 2 RAEB-I, 2 RAEB-II), 
diffüz büyük B hücreli lenfoma ve KMML (N=1), aplastik 
anemi (N=4), akut miyeloid lösemi (AML) (N=3) ve akut 
lenfoblastik lösemi (B-ALL) (N=2) idi. Akım sitometrik 
Bulgular: Ondört hastada (%70) blastlarda aberan eks-
presyon saptanmıştır: 5 hastada CD56+’liği; 4 hastada 
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CD36+’liği; 3 hastada CD4+’liği; 2 hastada CD2+’liği; bir 
hastada CD38/CD138 ; bir hastada CD38+’liği; B-ALL 
olgularının birinde aberan CD34/CD33; diğerinde CD13/
CD33+’liği gösterilmiştir. Diğer karyotip anormallikleri: 
Monozomi 7’ye ek olarak olguların birinde del5q; birinde 
del5q+ delY ve birinde kompleks karyotip (trizomi14, 
del20q, der17) saptanmış, ALL olgularında Philadelphia 
kromozomu pozitif bulunmuştur. Klinik Bulgular: Myelo-
displastik sendromlu 10 hastanın 5’inde hastalık ilerleme 
göstermiştir. Aplastik anemili hastaların biri AML’ye, 3’ü 
MDS’ye dönüşüm göstermiştir. Hastalardan 6’sı alloje-
neik hematopoietik kök hücre nakli (AHKHN); diğerleri 
transplant dışı tedaviler almıştır. Hastaların 7’si aldıkları 
tedaviye yanıt verirken (AHKHN= 3) 11’i yanıt vermemiş 
(AHKHN=3), iki hasta tedavi sırasında kaybedilmiştir. 
Hastaların %25’i(5/20) yaşamaktadır. Tanı ile dönüşüm/
ilerleme arası süre ortanca 24 (7-63) aydır. Toplam sağ-
kalım süresi ortanca 16,5 (2-75) ay; hastalık dönüşüm/
ilerleme sonrası sağkalım 5 (3-29) aydır. Kaybedilen 14 
hastanın 8’inde pnömoni (4’ü fungal), birinde gram nega-
tif sepsis, 3’ünde refrakter hastalık, birinde transplant 
sonrası erken nüks, birinde gastrointestinal sistem graft 
versus host hastalığı ölüm nedenidir. Yaşayan hastaların 
2’si AHKHN sonrası tam remisyonda takip edilmektedir. 
Bir hasta (RAEB-II) 5-azasitidin/ATRA/Valproik asit 
tedvisinin 2 kürünü tamamlamıştır. İki hastanın (RCMD-
RS) biri talidomid ardından siklosporin A, diğeri ise 3 
kür 5-azasitidin tedavisine hematolojik iyileşme ile yanıt 
vermiştir. Sonuç:-7/del7q hastalarının konvansiyonel 
tedaviye yanıt oranları düşük, remisyon süresi kısa, ciddi 
infeksiyonlara yatkınlıkları yüksektir. Bu retrospektif 
analizden de görüleceği üzere ancak AHKHN ile kalıcı 
uzun süreli iyileşme elde edilebilmektedir. Nakil şansı 
olmayan MDS hastaları 5-azasitidinden fayda görebilir. 
Bu hastalarda gözlenen aberran antijen ifadeleri MDS de 
tanımlanmış özelliklerdir.

Bildiri: 105  Poster No: P057

TANI GÜÇLÜĞÜ YAŞANAN OLGULARDA KLONALİTE 
ANALİZİ UYGULAMASI VE ANALİZ SONUÇLARININ 
TANIYA KATKISI 1Nazan Özsan, 2Nur Selvi, 3Duygu 
Aygüneş, 3Güray Saydam, 3Murat Tombuloğlu, 3Seçkin 
Çağırgan, 2Buket Kosova, 2 Nejat Topçuoğlu, 1Mine 
Hekimgil. 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim 
Dalı, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim 
Dalı, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. 

Lenfoproliferatif hastalık açısından kuşkulu olgula-
rın büyük çoğunluğunda, immunohistokimya ve akım 
sitometri desteğinde, histomorfoloji ve sitomorfoloji ile 
malign ve reaktif proliferasyonların ayrımı yapılabil-
mektedir. Ancak olguların %5-10’unda bu yöntemlerle 
kesin tanıya ulaşmak mümkün olmamakta, bu durumda 
moleküler tanı yöntemlerine gereksinim doğmaktadır. Bu 
çalışmada, bir malignitedeki tüm malign hücrelerin ortak 
klonal bir kökenden geldiği prensibinden yola çıkılarak 
geliştirilmiş olan klonalite analizi yöntemlerinden yarar-
lanma gereksinimi duyduğumuz olgularda, yöntemin 
katkısını ve sonuçlarını analiz etmeyi hedefledik. Taze 
dondurulmuş doku ve parafine gömülü doku örneklerin-
den elde edilen PCR ürünlerinde, BIOMED 2 primerleri 
kullanılarak klonalite analizi araştırılan 22 olgu çalış-
ma kapsamına alındı. T hücre klonalitesi için T hücre 
reseptör (THR, beta, gamma, delta) gen rearanjmanı, B 
hücre klonalitesi için immünoglobulin ağır (İGH) ve hafif 
zincir (İGK ve İGL) gen rearanjmanı bakıldı. Olgulardan 
9 tanesinde T, 11 tanesinde B, ikisinde hem T hem B 

hücre klonalitesi araştırıldı. B hücreli lenfoma ile reaktif 
infiltrasyon ayırıcı tanısı amacıyla çalışılan 11 olgudan 
10’unda klonal sonuç alındı ve lenfoma kararı verildi; 
poliklonal sonuç alınan bir olgu ‘Germinal merkezlerin 
progressif transformasyonu’ yönünde değerlendirildi. T 
hücreli lösemi/lenfoma ile reaktif infiltrasyon ayırıcı 
tanısı amacıyla çalışılan 6 olgudan 4’ünde klonal sonuç 
alındı, ancak üçünde lenfoma kararı verildi; bir olguda T 
hücre gen rearanjmanı gösterilmesine karşılık ‘Kikuchi 
lenfadeniti’ kararına varıldı. Klonalite saptanmayan iki 
olguda malignite tanısından uzaklaşıldı. Üç olguda ise T 
hücreli lösemi/lenfoma ile Hodgkin lenfoma ayırıcı tanısı 
amacıyla THR gen rearanjmanına bakıldı, her üç olguda 
da klonalite saptanmayarak Hodgkin lenfoma yönünde 
değerlendirildi. Hem T hem B hücre klonalitesi araştırılan 
iki olgudan birinde, B hücrelerinde klonal sonuç alındı ve 
B hücreli lenfoma kararı verildi, diğer olguda hem T, hem 
de B hücrelerinde poliklonal sonuç alındı. Bulgularımızın 
değerlendirilmesi sonucunda, klonalite analizinde elde 
edilen sonuçların lenfoma ayırıcı tanısı için güçlü bir des-
tek sağladığı, ancak tek başına yeterli bir kanıt olmadığı, 
tüm olguların klinik, morfolojik, immunofenotipik özellik-
leri klonalite analiz sonuçları ile birlikte değerlendirilerek 
son tanıya ulaşılması gerektiği kanısına varılmıştır. 

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

Bildiri: 106  Poster No: P058

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA TRANS-
FORMİNG GROWTH FACTOR BETA-1 DÜZEYLERİ 
1Selime Ayaz, 1Zeki Mesut Yalın Kılıç. 1T Yüksek Ihtisas 
Hastanesi, Ankara. 

Giriş: Transforming Growth Factor Beta-1’in (TGFβ-1) 
insan kolon mukozasının inflamasyonunda salınımının 
artığı belirlenmiş olup çalışmamızın amacı inflamatuvar 
barsak hastalıklarında (İBH) hastalık aktivasyonu ile 
TGFβ-1 plazma düzeyi arasındaki ilişkiyi sağlıklı kontrol 
grubu ile karşılaştırmaktır Materyel ve metot: Çalışmaya 
toplam 90 hasta alındı. 70 hasta daha önce kesin tanı-
sı konmuş 40’ı Ülseratif kolit (ÜK), 30’u Crohn hastası 
(CH) idi. Crohn hastalarının klinik aktivitesi Crohn has-
talığı aktivite indeksi ile Ülseratif kolitlilerin aktivitesi 
ise Rachmilewitz endoskopik indeksi ile değerlendirildi. 
Crohn hastalığı aktivite indeksi 150’nin üzerinde, Rach-
milewitz endoskopik indeksi 4‘ün üzerinde olanlar aktif 
olarak değerlendirildi. Ayrıca tüm hastalarda aktivasyon 
kriteri olarak CRP, sedimantasyon hızı, lökosit, trombo-
sit sayısı ve fibrinojen düzeyi ölçüldü. TGFβ-1; düzeyi 
ise ELİSA yöntemi ile ölçüldü (BenderMed, Avusturya). 
Bulgular: Serum TGFβ-1 düzeyi; tüm sağlıklı kontrol 
grubunda ortalama 1230.0 ± 572.71 pg/ml olup, tüm 
ülseratif kolitlilerde ortalama 1362.5 ± 880.6 pg/ml, tüm 
Crohn hastalarında ortalama 1133,3 ± 766,5 pg/ml olup 
aralarında istatistiksel bir farklılık bulunmadı. Crohn 
hastalarında TGFβ-1 plazma düzeyi, aktif hastalarda 
ortalama 1310,0 ± 719,9 pg/ml, remisyondaki hastalarda 
ise 956,6 ± 795,0 pg/ml olup sağlıklı kontrol grubu ile 
aktif ve remisyondaki Crohn hastaları arasında istatis-
tiksel olarak farklılık yoktu. Aktif ve remisyondaki Crohn 
hastalarının birbirleri ile arasında da istatistiksel olarak 
bir fark bulunmadı. Ülseratif kolitli hastalarda ise TGFβ-
1 plazma düzeyi, aktif hastalarda ortalama 1952,5 ± 
543,7 pg/ml, remisyondaki hastalarda ise 772,5 ± 167,8 
pg/ml olup sağlıklı kontrol grubu ile aktif ülseratif kolitli 
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hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulundu(p < 0,05). Remisyondaki ülseratif kolitli hastalar 
ile aktif ülseratif kolitli hastalar arasında da istatistik-
sel olarak anlamlı farklılık bulundu(p < 0,05). Sonuç: 
Çalışmamızda İnflamatuvar barsak hastalıklarında (İBH) 
TGFß-1 plazma düzeyi aktif UC li hastalarda, remisyon-
daki UC’ li ve kontrol grubuna göre istatistiksel olarak 
daha yüksek tesbit edilmiştir. Bu sonuç inflamatuvar 
barsak hastalıklarında inflamasyonun artışı ile sitokinle-
rin sekresyonunda artışına paralel olarak serum TGF- ß 1 
plazma düzeyininde arttığı görüşüne uymaktadır. Sonuç 
olarak; TGFß-1 inflamatuvar barsak hastalıklarından 
aktif ülseratif kolitli hastalarda hastalık aktivasyonunun 
bir göstergesi olarak kullanılabilir. 

Bildiri: 107  Poster No: P059

AMİTRİPTİLİN, MİRTAZAPİN, VENLAFAKSİN VE SİTA-
LOPRAMIN HEMATOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİ-
NE ETKİSİ 2Ali Akyol, 1Gürhan Kadıköylü, 2Eylem Kaya 
Garib, 2Ayça Özkul, 2Cengiz Tataroğlu, 1Zahit Bolaman. 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalık-
ları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Aydın, 2Adnan 
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim 
Dalı, Alı, Aydın. 

Antidepresan ilaçlar özellikle trombosit işlevleri-
ni nadiren de koagülasyon parametrelerini etkileyerek 
kanamaya yol açabilmektedir. Bu prospektif-randomize 
ve Üniversite Lokal Etik Kurulu onayı alınmış çalışmada 
kronik gerilim tip baş ağrısı olan 200 hastada proflak-
si amacıyla kullanılan antidepresan ilaçlar amitripti-
lin, mirtazapin, venlafaksin ve sitalopramın hematolojik 
parametreler üzerine etkisi araştırıldı. Kronik gerilim tip 
başağrısı tanısı ise IHS 2004 tanı ölçütlerine göre kondu. 
Temporomandibuler eklem ve boyun ağrısı yakınmalı, 
kanamaya yatkınlığı olan, antikoagülan ve antiplatelet 
ilaç kullanan, hipertansif, göz, KBB, diş, kardiyak ve 
metabolik hastalıkları olanlar çalışmaya alınmadı. Her 
guruba rasgele randomizasyon yöntemi ile yaş gurupları 
arasında fark olmayan 50’şer hasta (25 erkek, 25 kadın, 
yaş ortalaması 43±12) alındı. Tedaviden öncesinde, teda-
vinin 4.cü ve 12. ci haftalarında fizik muayene, nörolojik 
muayene, tam kan sayımı, protrombin zamanı (PT), 
aktive parsiyal tromboplastin zamanı (aPTT), fibrinojen, 
total kolesterol, trigliserit, düşük dansiteli lipoprotein-
kolesterol, çok düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol, 
yüksek dansiteli lipoprotein-kolesterol gibi lipid paramet-
releri araştırıldı. Tedavi olarak amitriptilin 25 mg/gün, 
mirtazapin 30 mg/g, venlafaksin 75 mg/g ve sitalopram 
20 mg/g verildi. Başağrısı atak sayısı, süresi, görsel ağrı 
ölçeği kullanarak ağrı şiddeti, Hamilton anksiyete ve dep-
resyon değerlendirme ölçeği kullanarak eşlik eden anksi-
yete ve depresyon varlığı kaydedildi Sonuçlar two-paired 
student-t ve One-way ANOVA testi ile değerlendirildi ve 
p<0.05 değerleri anlamlı kabul edildi. 4 hafta sonunda 
dört ilaç da baş ağrısı ataklarının sayısını ve şiddetini 
anlamlı olarak azaltmıştır (p<0.05). Mirtazapin atak 
sayısını azaltmada diğer üç ilaçtan daha etkili iken atak 
şiddetini azaltmada daha etkisizdi (p<0.05). Atak süre-
leri, depresyon, anksiyete skorları ise farklı bulunmadı 
(p>0.05). Ancak 12 hafta sonundaki değerlendirme dört 
ilaç arasında anlamlı farklılık kayboldu (p>0.05). Gerek 
lipid parametreleri, gerekse başta trombosit sayısı olmak 
üzere tam kan değerleri, PT, aPTT, fibrinojen düzeyleri 
arasında guruplar arasında ve gurupların kendi içeri-
sinde başlangıç düzeylerine göre bir farklılık bulunmadı 
(p>0.05). Tüm hastaların %9’unda yan etki gözlenirken 

en çok somnolans, bulantı ve kilo artışı saptandı. Hiç-
bir hastada yan etki nedeniyle ilacın bırakılması ya da 
ara verilmesi gerekmedi. Guruplar arasında yan etki 
açısından anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç 
olarak antidepresan ilaçların trombosit sayısı ve sekon-
der hemostaz üzerine bir etkisi saptanmadı. Ancak tüm 
hemostaz üzerine etkisi ancak trombosit işlevlerinin de 
değerlendirilmesi ile ortaya konabilir. 

Bildiri: 108  Poster No: P060

TİP I DİYABETES MELLİTUSLU ÇOCUKLARDA E-
SELEKTİN,P-SELEKTİN VE TNF-α DÜZEYLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 1Ayşe Ayaz Özkul, 2Sakine Türk 
Geyik, 3Selime Ayaz, 2Nilgün Selçuk, 2Murat Elevli. 1Baş-
kent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalık-
ları Anabilim Dalı, 2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 3Türkiye Yüksek Ihti-
sas Hastanesi, Hematoloji Laboratuarı, Ankara. 

Giriş: Diyabetes mellitus insulin hormon sekres-
yonunun göreceli azlığı veya yokluğu sonucu oluşan 
kronik metabolizma hastalığıdır. Kronik komplikasyon-
ların endoteldeki değişiklerin oluşması ile başladığı 
düşünülmektedir. Olgular:Bu çalışmada 62 tip 1 diya-
betik hasta ve 27 sağlıklı kontrol grubunda endoteldeki 
erken değişiklikleri gösteren E-selektin, P-selektin düze-
leri ve enflamasyon göstergesi olan TNF-α, CRP düzeyleri 
değerlendirilmiştir. Ayrıca HbA1c ve mikroalbüminürinin 
endotel belirteçleri ile ilişkisini incelemek ve bunun 
tedavide yol gösterip göstermeyeceğini ortaya çıkarmak 
amaçlanmıştır. Bulgular: Tip 1 diyabetik hastalar kontrol 
grubu ile karşılaştırıldığı zaman AKŞ, HbA1c, E- selektin, 
P-selektin, TNF-α, CRP yüksek ve istatistiksel olarak 
anlamlı bulundu (p<0.001). AKŞ ile yaş, tanı yaşı, diyabet 
süresi, E-selektin, P-selektin, TNF-α, CRP ile korelasyon 
saptanmazken (p>0,05). HbA1c ile hafif korelasyon vardı, 
istatistiksel olarak anlamlı bulundu (r=281, p<0.05). 
HbA1c ile yaş, tanı yaşı, P-selektin, TNF-α, CRP arasın-
da korelasyon yokken (p>0,05); AKŞ ile hafif korelasyon 
bulundu, istatistiksel olarak anlamlıydı (r=281, p<0.05), 
E-selektin ile hafif negatif korelasyon vardı, istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmadı (r=-0,219, p>0.05). Mikroalbü-
minüri olan ve olmayan hastalarda E-selektin, P-selektin, 
TNF- alfa, CRP değerleri arasında istatiksel olarak anlam-
lı fark bulunmadı (p>0,05). Sonuç: Bütün bu veriler tip 1 
diyabetin patogenezinde endotel fonksiyonlarındaki deği-
şiklerin ve enflamasyonun rol oynadığını, bu olayı baş-
latmada bir çok faktörün (hiperglisemi, virüsler, ilaçlar, 
genetik ve immünite) etkili olduğunu düşündürmektedir. 
Bu da diyabette oluşabilecek mikroalbuminüri, retinopa-
ti, nöropati, miyokard infarktüsü gibi komplikasyonların 
kontrol altına almanın kolay olmadığını göstermektedir.

Bildiri: 109  Poster No: P061

İLK HOMOZİGOT PRF1- A665G MUTASYONLU AİLE-
Vİ HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZİS OLGUSU 
1Hamdi Cihan Emeksiz, 1Idil Yenicesu, 1Alkım Öden, 
2G. De Saint Basile. 1Gazi Üniversitesi, 2Hopital Necker-
enfants Malades. 

Hemofagositik lenfohistiositoz(HLH), retiküloendotel-
yal sistemdeki histiositlerin ve T lenfositlerin malign 
olmayan aktivasyonu ve proliferasyonu ile karakterize bir 
hastalıktır. Klinik ve laboratuar bulguları arasında ateş, 
splenomegali, sitopeni (sıklıkla trombositopeni ve anemi), 
hipertrigliseridemi, hipofibrinojenemi ve hemofagositoz 
yer alır. Primer (genetik, ailevi) veya sekonder (akkiz) ola-
bilir. Ailevi HLH otozomal resesif kalıtımla geçer. İmmün 
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yetmezlik sendromları ile beraber de görülebilir. Akkiz 
tipi, sıklıkla enfeksiyon ile ilişkili oluşmakla birlikte, 
kollajen doku hastalıklarına ve malignitelere bağlı da 
gelişebilmektedir. Ailevi HLH olgularında en sık rast-
lanan mutasyon perforin gen mutasyonlarıdır. Burada 
perforin 1 geninde mutasyonu olan bir ailevi HLH olgusu 
sunulmaktadır. Ailenin genetik çalışmasında; anne ve 
baba perforin 1 A665G mutasyonu açısından heterozigot, 
hasta ise homozigot olarak tesbit edilmiştir. Perforin 1 
geninde gösterdiğimiz bu mutasyon ilk kez 2004 yılında 
Kuzey Amerika’da bir ailevi HLH olgusunda tanımlan-
mıştır. Ancak bu olgu adı geçen mutasyonu heterozigot 
olarak taşımaktadır ve diğer alleldeki mutasyonu bulu-
namamıştır. Sunduğumuz olgu bu mutasyonu homozigot 
olarak taşıyan literatürdeki ilk vaka olma özelliğindedir. 

Bildiri: 110  Poster No: P062

İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KAN-
SERİNDE ANJİYOGENİK ANTİANJİYOGENİK DENGE-
NİN SAĞKALIM SÜRELERİNE ETKİSİ 1Volkan Demir, 
1Muzaffer Demir, 2Irfan Çiçin, 1Gülsüm Emel Pamuk, 
1Erman Öztürk, 3Tuncay Çağlar. 1Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hematoloji Bilimdalı, 2Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Onkoloji Bilimdalı, 3Trakya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilimdalı. 

Amaç: Anjiyogenez, tümör büyümesi ve ilerlemesi için 
gerekli olup neoplastik süreçteki en önemli olaylardan 
biridir. Anjiyogenik moleküller içinde en önemlisi vaskü-
ler endotelyal büyüme faktörü (VEGF)’dür. Anjiyogenez, 
aktivatörlerin-inhibitörlerin arasındaki dengeye bağlı ola-
rak aktive veya inhibe olmaktadır. Doğal antianjiyogenik 
moleküllerden Trombosit Faktör 4 (TF4) üzerinde çalışıl-
maktadır. Anjiyogenez ve antianjiyogenez arasındaki den-
genin en önemli olduğu durumlardan biri kanser olup, bu 
dengenin anjiyogenez lehinde olmasının hastalığın kötü 
seyri ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Ancak tanı anındaki 
anjiyogenez-antianjiyogenez dengesi günümüze kadar hiç 
çalışılmamıştır Bu çalışmanın temel amacı, küçük hücre-
li dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastalarda tedavi öncesi 
in vivo ortamda anjiyogenik/antianjiyogenik dengenin 
sağkalım süreleri ile ilişkisinin belirlenmesidir. Gereç ve 
Yöntem: Çalışmaya Kasım 2005-Kasım 2007 tarihleri 
arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hasta-
lıkları Kliniği’nde KHDAK tanısı alan ileri evre-metastatik 
60 hasta ile (kadın/erkek:4/56, ortalama yaş 61±11, yaş 
aralığı 38-82 yıl) yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 
45 sağlıklı gönüllü birey (kadın/erkek:5/40, ortalama 
yaş 57±13, yaş aralığı 35-82 yıl) alındı. Tedavi öncesi 
VEGF-A, VEGF-C ve TF4 düzeyleri plazmada ELISA 
yöntemi ile saptandı. Sağkalım analizlerinde anlamlı 
çıkan değer ya da değer aralıklarının “receiver operating 
characteristics” (ROC) eğri ve eğri altı alan analizi ile 
duyarlılık ve özgüllükleri belirlenerek, en hassas olan 
değer ile sağkalım sürelerinin ilişkisi saptandı. Bulgular: 
Hastaların ortalama değerleri; VEGF-A:267±24 pg/ml, 
VEGF-C:3111±633 pg/ml, TF4:310±12 IU/mL, sağlık-
lı bireylerin ortalama değerleri;VEGF-A:104±4 pg/ml, 
VEGF-C:286±31 pg/ml, TF4:235±9 IU/mL olarak bulun-
du (p<0.001). VEGF-A/TF4 oranı ≥0.8 olan 27 hastanın 
ortalama sağkalım süresi 231 gün, <0.8 olan 31 hastanın 
ortalama sağkalım süresi 310 gündü (duyarlılık %46, 
özgüllük %94) (p=0.19). VEGF-C/TF4 oranı ≥1.2 olan 24 
hastanın ortalama sağkalım süresi 360 gün, <1.2 olan 33 
hastanın ortalama sağkalım süresi 195 gündü (duyarlılık 
%42, özgüllük %88) (p=0.006). VEGF-C/VEGF-A oranı 
≥1.25 olan 32 hastanın ortalama sağkalım süresi 331 

gün, <1.25 olan 27 hastanın ortalama sağkalım süresi 
188 gündü (duyarlılık %56, özgüllük %70) (p = 0.007). 
Sonuç: Tanı anında anjiyogenik ve antianjiyogenik faktör 
düzeylerinin kontrollere göre yüksek olması beklenen bir 
durumdur. Anjiyogenez ve antianjiyogenez sürecinin kar-
maşık olması ve pek çok molekülün birbiri ile etkileşimi 
in vivo olarak bir sonuç doğurmaktadır. Anjiyogenez ve 
antianjiyogenez oranı yeni bir kavram olup, bu oranların 
başlangıçta saptanması hastalığın seyrinde ve seçilecek 
tedavi rejiminde yararlı olabilecek bir gösterge olacaktır. 

Bildiri: 111  Poster No: P063

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTA-
LARDA İNFLAMATUVAR GÖSTERGELERİN VASKÜ-
LER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRLERİ İLE İLİŞKİ-
Sİ VE SAĞKALIM SÜRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 1Volkan 
Demir, 1Muzaffer Demir, 2Irfan Çiçin, 1Gülsüm Emel 
Pamuk, 1Erman Öztürk, 3Tuncay Çağlar. 1Trakya Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilimdalı, 2Trakya Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilimdalı, 3Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilimdalı. 

Amaç: İnflamasyon ve kanser birlikteliği sık olarak 
görülmekte ve bu durum tümör anjiyogenezi üzerine etki 
yapmaktadır. Nötrofil ve makrofajlardan salınan büyüme 
faktörleri tümörün gelişmesine katkıda bulunur. Küçük 
hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda (KHDAK) yapılan 
çalışmalarda; lökosit sayısının bağımsız prognostik faktör 
olduğu, tanı anındaki yüksek LDH ve CRP düzeylerinin 
prognostik öneminin bulunduğu gösterilmiştir. Bu çalış-
manın amacı, KHDAK’li hastaların tanı anındaki vasküler 
endotelyal büyüme faktörü (VEGF) düzeylerinin, KHDAK’li 
hastaların tanı anındaki lökosit, CRP ve LDH gibi infla-
masyon ürünleri ile olan ilişkisini belirlemek ve sağkalım 
süreleri üzerine olan etkisini araştırmaktır. Gereç ve 
Yöntem: Çalışmaya Kasım 2005-Kasım 2007 tarihleri 
arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hasta-
lıkları Kliniği’nde KHDAK tanısı alan ileri evre-metastatik 
60 hasta alındı (56 erkek, 4 kadın; ortalama yaş 61±11 
yıl). Hastalardan tedavi öncesi VEGF, lökosit sayısı, LDH 
ve CRP düzeylerinin belirlenmesi için kan örnekleri alın-
dı. VEGF düzeyi ELISA yöntemi ile, diğer parametreler 
klasik biyokimyasal yöntemlere göre bakıldı. Korelasyon 
analizleri ortalama değerler üzerinden yapıldı. Bulgular: 
Lökosit sayısı ≥10000/mm3 olan 36 hastanın ortalama 
VEGF değeri 315±32 pg/ml, lökosit sayısı <10000/mm3 
olan 24 hastanın ortalama VEGF-A değeri 195±34 pg/
ml idi (p=0.014). Lökosit sayısı 10 bin ve üstünde olan 
hastaların ortalama sağkalım süresi 204 gün, 10 binin 
altında olan hastaların ise 367 gündü (p=0.003). LDH 
değeri ≥240 UI/dl olan 22 hastanın ortalama VEGF düze-
yi 337±48 pg/ml, <240 UI/dl olan 38 hastanın ortalama 
VEGF düzeyi 229±27 pg/ml idi (p=0.036). LDH düzeyi 
240 UI/dl ve üstünde olan hastaların ortalama sağkalım 
süresi 182 gün, 240 UI/dl’nin altında olan hastaların 
ortalama sağkalım süresi 310 gündü (p=0.007). CRP 
değeri ≥4 mg/dl olan 32 hastanın ortalama VEGF düze-
yi 340±33 pg/ml, <4 mg/dl olan 28 hastanın ortalama 
VEGF düzeyi 183±30 pg/ml idi (p=0.001). CRP düzeyi 4 
mg/dl ve üstünde olan hastaların ortalama yaşam süresi 
199 gün, 4mg/dl’nin altında olan hastaların ortalama 
yaşam süresi 344 gündü (p=0.002). Sonuç: Çalışma-
mızda KHDAK’li hastaların tanı anındaki lökosit sayısı, 
CRP ve LDH değerleri ile VEGF düzeyleri güçlü bir ilişki 
gösterdi. Lökositozu olan, CRP ve LDH düzeyleri ortala-
manın üstünde olan hastalarda, plazma VEGF düzeyleri 
daha yüksekti. Bu durum sağkalım sürelerini olumsuz 
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yönde etkiledi. Bu sonuç akciğer kanserindeki inflamas-
yonun şiddeti ile anjiyogenez sürecinin paralel olduğunu, 
akciğer kanserinde tanı anındaki inflamatuvar değerlerin 
tümördeki anjiyogenezin de şiddetini yansıttığını ve prog-
nozu olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.

Bildiri: 112  Poster No: P064

RETROPUBİK RADİKAL PROSTATEKTOMİDE HEMOS-
TAZIN SAĞLANMASI AMACIYLA ANKAFERD BLOODS-
TOPPER® IN KULLANILMASI: ÜROLOJİ ALANINDA 
İLK KLİNİK KULLANIM-OLGU SUNUMU 1Emre Huri, 
1Turgay Akgül, 1Ali Ayyıldız, 1Cankon Germiyanoğlu. 
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2.üroloji Kliniği. 

Giriş: Ankaferd Bloodstopper ® (ABS) beş farklı bitki 
karışımından oluşan, travmatik, cerrahi sonrası kanama-
larda kanama durdurucu olarak Sağlık Bakanlığı’ndan 
onay almış bir üründür. Bu ürünün kliniğimizde ilk 
olarak uygun hasta ve cerrahilerde kullanımının baş-
laması, etkinliğinin araştırılması açısından önemli bir 
basamaktır. Bu yazımızda lokalize prostat kanseri tanısı 
konmuş bir olguda retropubik radikal prostatektomi 
sırasında bazı durumlarda kanamayı durdurma amaçlı 
ABS’nin etkinliği subjektif olarak değerlendirilmiştir. 
Olgu Sunumu: Alt üriner sistem yakınmaları ile başvuran 
66 yaşında erkek hasta incelendi. Öykü, fizik muayene, 
kan ve idrar analizleri, prostat spesifik antijen (PSA), 
parmakla rektal muayene, üroflovmetri, semptom skoru 
(IPSS) değerlendirildi. Total PSA 15.9 ng/dl idi. 12 kadran 
transrektal ultrason eşliğinde biyopsi sonucu ‘sağ lobda 
prostat adenokarsinom ve high grade PIN, gleason (3+4:7) 
olarak belirlendi. Pelvik tomografi normaldi. Retropubik 
radikal prostatektomi planlandı. Yapılacak cerrahinin 
onam formu ve Ankaferd uygulanması için hazırlanmış 
özel izin belgesi hasta tarafından imzalandı. Cerrahi sıra-
sında hemostaz sağlama amacıyla rutin olarak elektroko-
ter, plazmakinetik open forseps, metal klipler kullanıldı. 
Standart yolla hemostaz sağlanamadığı durumlarda ABS 
kullanıldı. 3ml Ankaferd içeren 2.5x7 cm’lik tampon 
kullanıldı. ABS, dorsal venöz kompleks, nörovasküler 
alan ve üretra üzerine uygulanmadı. Özellikle posterior 
Denonviller fasya üzerinde olan kanamalarda kompres 
şeklinde iki dakika baskılı uygulama ile kanama kon-
trol altına alındı (Şekil 1). Gözlemlerimize göre, prostat 
çıkarıldıktan sonra olan kanamalara ABS uygulanma-
sını takiben ABS agregatının kırmızı bir yatak şeklinde 
görülmesi ve kanamanın durması anlamlı olarak tespit 
edildi (Şekil 2). Sonuç: Ankaferd Bloodstopper, radikal 
prostatektomide bazı durumlarda kanamanın kontrol 
altına alınması amacıyla etkinlik sağlamıştır. Bununla 
ilgili yapılacak klinik çalışmalar bu hemostatik ajanın 
radikal prostatektomide etkin kullanımının gösterilmesi 
açısından önemli bir değere sahiptir. 

Şekil 1. Kanama olan alana baskılı bir şekilde 2.5x7 cm’lik 
Ankaferd tamponun uygulanması 

Şekil 2. Kanamanın durmasını takiben tampon ve çevresindeki 
agregatın makroskobik görünümü

Bildiri: 113  Poster No: P065

ANKAFERD BLOODSTOPPER’IN (ABS®), İN VİTRO 
ORTAMDA MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN GELİ-
ŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 1Emine Kılıç, 1Duygu Uçkan 
Çetinkaya, 3İbrahim C. Haznedaroğlu, 4Mehmet Turgut, 
3Salih Aksu, 5Şerafettin Kirazlı, 3Hakan Goker. 1Hacettepe 
Üniv. Pedı-stem Kök Hücre Araştırma Merkezi, Hacette-
pe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-kemik 
Iliği Transplantasyon Ünitesi, Ankara., 2Hemosoft Bilişim 
ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Hacettepe Teknokent, Ankara, 
3Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Ünitesi, 
Ankara., 4Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Erişkin Hematolo-
ji Bl., Samsun., 5Ankaferd Ilaç Şirketi. Bilimsel Araştırma-
lar ve Geliştirme Bölümü, İstanbul.

Giriş: Kanama kontrolünde yeni kullanılmaya baş-
lanan Ankaferd BloodStopper (ABS®), hemostaz düzen-
leyicisi olarak fonksiyon gören, vücut dışı yaralanmalar, 
travmatik kesikler, diş operasyonları, spontan ya da 
cerrahi girişimler sonrası oluşan eksternal kanamala-
rının kontrolünde kullanılan ve uygulamada süratle, 
hemostatik etki elde edilen, standart bitkisel içerikli 
ve steril tıbbi bir üründür. Mezenkimal kök hücreler 
başta hematopoietik kök hücre nakilleri, rejeneratif tıp, 
doku mühendisliği ve gen tedavileri olmak üzere birçok 
alanda klinik kullanım potansiyeli olması ve in vitro 
ortamda kolaylıkla çoğaltılması nedeniyle ilgi uyandır-
maktadır. Bu çalışma; ABS’nin kanama durdurulması 
ve yara iyileşmesi üzerine olan etkileri üzerinde stromal 
kökenli olan mezenkimal kök hücrelerin (MKH) katkısı-
nı in vitro ortamda araştırmak amacıyla planlanmıştır. 
Materyal/metod: Sağlıklı kemik iliği nakli donörlerinden 
elde edilen ve %10 fetal calf serumu %1 pen/strep içeren 
DMEM-LG gelişim vasatı içinde geliştirilen, akım sito-
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metri cihazı ile yüzey antijen özellikleri ve farklılaşma 
potansiyellerine göre tanımlanan MKH’ler kullanılmıştır. 
İlk grupta 12 kuyucuklu doku kültür kaplarında geli-
şim vasatı içerisinde geliştirilen ve Konfluent olan MKH 
hücre grupları üzerine 2, 4, 6, 8, 10, 25, 50, 100 ul/ml 
konsantrasyonunda ABS solüsyonundan ilave edilmiştir. 
Kontrol grubu olarak ise gelişim vasatında geliştirilen ve 
ilaç eklenmemiş hücreler kullanılmıştır. İkinci grupta ise 
serum bulunmayan DMEM-LG içerisine ABS solüsyonu 
ilave edilerek hücrelerin gelişimine etkisi araştırılmıştır. 
Hücreler 14 gün süresince takip edilmiştir. Sonuç ve 
Tartışma: Sıvı ve homojen görünümlü olan Ankaferd 
MKH’lerin geliştiği vasata ilave edildiğinde agregatların 
oluştuğu görülmüştür. Vasata ilave edilen ABS oranına 
göre agregasyonun arttığı ve hücrelerin kültür kaplarına 
yapışmadığı veya adezyon gösteren hücrelerde granül 
oluştuğu gözlenmiştir (Şekil1. Ve 2, mikroskop altında 
10x büyütme). Hücreler, bulundukları ortamdan ayrıla-
rak birbirlerine yapıştıklarından ileri gelişim basamakları 
gözlenememiştir. Sonuç olarak; Bu oranlarda kullanıldı-
ğında ABS’in, MKH’lerin in vitro gelişimi üzerine ortamda 
yoğun aggregasyon nedeniyle kültür vasatında negatif 
yönde etki ettiği tespit edilmiştir. İn vitro daha düşük 
konsantrasyonlardaki Ankaferd etkileri, ve Ankaferd’in in 
vivo kök hücre dinamikleri ve “kanser stem cell” üzerine 
olan etkileri ileri çalışmalarla ortaya konulmalıdır. 

Mezenkimal Kök Hücreler (MKH) 14. gün

Kontrol, 10x büyütme

Mezenkimal Kök Hücreler (MKH) 14. gün

ABS 10 uL, 10x Büyütme

Bildiri: 114  Poster No: P066

ANKAFERD BLOOD STOPPER (ABS)’İN İN-VİTRO 
ORTAMDA OSTEOSARKOM (SAOS-2) HÜCRE DİZİLE-
RİNE OLAN ANTİ-KANSER AKTİVİTESİ 1Hakan Goker, 
2Duygu Uçkan Çetinkaya, 3Emine Kılıç, 1İbrahim C. 
Haznedaroğlu, 4Şerafettin Kirazlı, 4Hüseyin Cahit Fırat. 
1Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Ünitesi, 
Ankara., 2Hacettepe Üniv. Pedı-stem Kök Hücre Araştırma 
Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik 
Hematoloji-kemik Iliği Transplantasyon Ünitesi, Ankara., 
3Hemosoft Bilişim ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Hacettepe Tek-
nokent, Ankara, 4Ankaferd Ilaç Şirketi. Araştırma Geliştir-
me Bölümü, İstanbul.. 

Giriş: Ankaferd Blood Stopper (ABS®), Thymus vul-
garis, Glycyrrhiza glabra, Vitis vinifera, Alpinia officina-
rium ve Urtica dioica adlı bitkilerden standardize edilmiş 
bir preparattır. Ankaferd, Türkiye’de eksternal/dental 
kanamalarda onaylanarak kullanılmaya başlanan bir 
üründür. Ankaferdin hemostatik, yara iyileştirme, anti-
infektif ve anti-inflamatuvar etkileri olduğu bilinmekte-
dir. Bu çalışmada, ilaç dirençlilik çalışmalarında sıkça 
kullanılan kemik tümörü (osteosarkom) Saos-2 hücreleri 
kullanılmıştır. Ankaferd’in Saos-2 osteosarkom hücrele-
rinin yaşamı ve çoğalması üzerine anti-neoplastik etkileri 
araştırılmıştır. Materyal/metod: Saos-2 hücre hatları ise 
%10 FCS, %1 pen/strep, %1 Na-pyruvat içeren RPMI 
vasatında adezyon gösteren tek tabaka halinde geliştiri-
lerek bu çalışmada kullanılmıştır. Hücreler ayrı ayrı 12 
kuyucuklu doku kültür kaplarına hücreler konulmuş 
ve aynı zamanda gelişim vasatı içerisine 2, 4, 6, 8, 10 
ul/ml konsantrasyonda olacak şekilde ABS solüsyonun-
dan ilave edilmiştir. Kontrol grubu olarak ise gelişim 
vasatında gelişen ancak ABS’a maruz bırakılmayan 
hücreler kullanılmıştır. Saos-2 hücrelerinin gelişimi 17 
gün süresince takip edilmiştir. Sonuç ve Tartışma: Sıvı 
ve homojen görünümlü olan Ankaferd, hücrelerinin 
gelişim vasatına ilave edildiğinde sarı renkte ve bulanık 
görünümlü agregatların oluştuğu görülmüştür. Vasata 
ilave edilen Ankaferd oranına göre agregasyonun arttığı 
ve hücrelerin çoğalmasında doza bağlı inhibisyon ve 
osteosarkom (Saos2) hücrelerinin canlılıklarında belirgin 
azalma olduğu gözlenmiştir (Şekil 1: Kontrol ve Şekil 2’de: 
ABS 10 μl uygulandığındaki 17.günde Hücre Canlılıkları, 
Mikroskop altında 10x Büyütme). ABS’in Saos-2 hücrele-
ri üzerine olan inhibe edici etkinliği 2 μl/ml’de başlamış 
ve 10 μl/ml’de ise çok belirgin hale gelmiştir. Mediuma 
ilave edilen Ankaferd oranına göre aggregasyonun arttığı 
ve hücrelerin invazyonunda doza bağlı inhibisyon oldu-
ğu gözlenmiştir. Sonuç Olarak; ABS’a maruz bırakılan 
Saos-2 osteosarkom hücrelerinin in vitro ortamda adez-
yon özelliğini kaybettiği, hücrelerin invazyonunda doza 
bağlı inhibisyon ve canlılıklarında ise azalma olduğu 
tespit edilmiştir. Ankaferd’in antineoplastik etkilerinin 
hangi mekanizmayla geliştiği (anti-anjiyogenez, neoplas-
tik hücre haberleşme-sinyalizasyon sürecinin kesilmesi, 
defektif transkripsiyonun düzeltilerek neoplastik hücre-
lerin programlanmış ölüme yönlendirilmesi, diferansi-
yasyonun arttırılması, kanser hücre mobilizasyonunun 
azalması/ mikroçevreyle bağın kopması vb.) ileri in vivo 
ve in vitro çalışmalarla ortaya konulmalıdır. 
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Saos-2 Osteosarkom Hücreleri, 17. Gün

Kontrol, 10x Büyütme

ABS’in Saos-2 Hücrelerine Üzerinde İnhibitör Etkisi, 17. Gün

10 uL ABS varlığında, 10x büyütme

Bildiri: 115  Poster No: P067

ERKEN EVRE MİKOZİS FUNGOİDES OLGULARINDA 
PERİFERİK KAN MONUNÜKLEER HÜCRELERİNDE 
SİTOKİN GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI* 
1Güray Saydam, 1Fahri Şahin, 2Ilgen Ertam, 2İşıl Kılınç 
Karaarslan, 3Hikmet Hakan Aydın, 4Afig Berdeli, 3Handan 
Ak Çelik, 2Günseli Öztürk. 1Ege Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Hematoloji Bilim Dalı, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dermatoloji Anabilim Dalı, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Biyokimya Anabilim Dalı, 4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Moleküler Tıp Lab. 

Amaç: Derinin T Hücreli Lenfoması (Mikozis Fun-
goides; MF), klinik bulgular, hastalığın seyri ve tedavi 
seçenekleri açısından karmaşık bir tablodur. Son zaman-
larda, hastalığın etyopatogenezinde ve progresyonunda 
sitokin gen polimorfizminin rolü olduğuna dair çalışmalar 
başlamıştır. Bu çalışmada, erken evre (Evre I-IIA) MF 
hastalarında IL-1α, IL-10, FAS, sitokin gen polimorfizmi-
nin RLFPαIL-6, IL-1 reseptör (IL-1RN) ve TNF- yöntemi ile 
30 hastada ve kontrol grubu olarak da 30 sağlıklı gönül-
lüde araştırılması hedeflenmiştir. Hastalar ve Metod: Bu 
çalışmaya Haziran 2006-Aralık 2007 tarihleri arasında, 
erken evre MF tanısı almış 30 hastanın ve benzer yaş ve 
cinsiyet özelliklerine sahip 30 gönüllü kontrol vakasının 
alınmıştır. Çalışma tamamen etik kurallar bünyesinde ve 
iyi klinik uygulamalar kılavuzluğunda gerçekleştirilmiş 
ve etik kurul izni alınmıştır. Hastalar bilgilendirildikten 
sonra, olur alınanlardan çevresel kan örneği alınmış ve 
bu örnekten mononükleer hücreler ayrıştırılmış ve çalışı-
lana kadar uygun ortamda saklanmıştır. Sağlıklı gönüllü 
grubu da, benzer yaş ve cinsiyet grubundan, gerekli bil-

gilendirme ve olur sonrasında oluşturulmuştur. Bulgu-
lar: Hastalar ve kontrol grubu arasında IL-1α, IL-10 gen 
polimorfizmi açısından bir fark bulunmamıştır. IL-6 173 
G/C polimorfizmi değerlendirildiğinde, genotip dağılımı 
açısından fark olduğu gibi, hasta grubunda C allelinin 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. FAS 670 A/G poli-
morfizmi değerlendirildiğinde, genotip ve allelik dağılım 
açısından hasta ve kontrol grubu arasında fark olmadığı 
saptanmıştır. IL1RN1 haplotipinin ise hasta grubunda 
anlamlı olarak yüksek saptandığı görülmüştür. TNF 308 
G/A polimorfizmi açısından hasta ve kontrol grubu ara-
sında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç: Hasta ve 
kontrol grubu arasında, bazı sitokin gen polimorfizmleri 
açısından farklar bulunmakla beraber, bunun klinik yan-
sıması ve tedavi yanıtlarına etkisinin değerlendirilmesi 
açısından hasta takipleri devam etmektedir. *Bu çalışma 
THD Araştırma Projelerini Destekleme Programı bünye-
sinde desteklenmiştir.

Infeksiyon ve Destek Tedaviler

Bildiri: 116  Poster No: P068

İNSANDA ERLİŞİYOZ 1Hasan Kaya, 1Mehmet Rami 
Helvacı, 1Yusuf Önlen, 1Atılay Görgel, 1Murat Güllü. 1Mus-
tafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi. 

Erlişiyoz, Ehrlichia türlerinin sebep olduğu esas ola-
rak köpek, kedi, sığır, koyun, keçi, at, geyik gibi memeli 
hayvanlarda görülen ancak insanları da etkileyebilen 
bakteriyel, ateşli bir hastalıktır. Ehrlichia türleri mecburi 
hücre içi bakteriler olup mononükleer hücreler ve granü-
lositleri tutarlar. Riketsiyalar gibi enfekte keneler yoluyla 
taşınırlar ve gram negatiftirler. Beyaz kan hücrelerinde 
bölünerek çoğalırlar ve ‘morulae’ olarak adlandırılan ink-
lüzyon cisimcikleri oluştururlar. Beyaz kürenin parçalan-
masıyla dolaşıma geçerler ve diğer beyaz kan hücrelerini 
enfekte ederler. İnsanda hastalık etkeni Ehrlichia ilk ola-
rak 1953 yılında Japonya’da tanımlanmıştır. Kenelerin 
dağılımına paralel olarak dünya genelinde görülürler. 
Erkeklerde dört kat fazla görülür ve özellikle genç yetiş-
kinlerde sıktır. Tutulan vakaların çoğu asemptomatik-
tir, veya hafif-orta şiddette ateşli bir hastalık şeklinde 
kendini gösterir. İmmün yetmezlikli hastalarda ölümcül 
olabilir. Ateş, nötropeni, lenfopeni, anemi, trombositopeni 
şeklinde bulgu verebilir ve yaygın damariçi pıhtılaşmaya 
sebep olabilir. Tanı serolojik olarak veya nadiren de olsa 
periferik kan yaymasında karakteristik beyaz küreler 
içindeki inklüzyon cisimciklerinin gösterilmesi ile konur. 
Seçilecek tedavi ajanı doxycycline’dir ve en az 6-8 hafta 
süreyle kullanılmalıdır. Ciddi trombositopenide steroidler 
kullanılabilir. Eşlik eden sağlık problemi olmayan has-
talarda prognoz mükemmeldir. Onsekiz yaşında erkek 
hasta 1 haftadır mevcut yüksek ateş şikayeti ile Dahiliye 
Polikliniğimize başvurdu. Hasta mobilya atölyesinde 
çalışmaktaydı ve son bir hafta haricinde herhangi bir sağ-
lık problemi olmamıştı. Fizik muayenesinde kan basıncı 
100/70 mmHg, ateşi oral olarak 39.0°C, nabzı 100 atım/
dakika ve solunum sayısı 20/dakikaydı. Konjunktivaları 
ve cildi soluktu. Karaciğer ve dalak kotaltı 2cm yumu-
şak kıvamda ele gelmekteydi. Tetkiklerinde beyaz küre 
1.200/μL (%10 nötrofil, %78 lenfosit), hemoglobin 9 g/
dL, ortalama eritrosit hacmi 82 fl ve trombosit 40.000/μL 
olarak tespit edildi. Demir ve demir bağlama kapasitesi 
normaldi ancak ferritin, eritrosit sedimentasyon hızı ve 
C-reaktif protein artmıştı. Serum laktat dehidrojenaz 
seviyesi 365 U/L olarak tespit edildi. Diğer biyokimyasal 
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değerleri normaldi. Akciğer grafisi normaldi, hepatit ve 
HIV markerleri negatifti. Salmonella ve brusella negatifti, 
idrar ve kan kültürlerinde üreme olmadı. Hastanın peri-
ferik kan yayması ve kemik iliği aspirasyon materyalinde 
beyaz küreler içinde inklüzyon cisimciklerinin tespit 
edilmesi sebebiyle erlişiyoz düşünüldü (Şekil 1 ve 2). 
Kene yoluyla bulaşan diğer hastalıkların nadiren de olsa 
birlikte görülebilmesi nedeniyle hasta, Enfeksiyon Has-
talıkları Servisimize konsulte edildi. Doxycycline 2x200 
mg/gün dozunda başlandı ve tedaviye en az 8 hafta 
devam edilmesi planlandı. Erlişiyoz insanları da enfekte 
edebilmektedir ve özellikle pansitopeni ile başvuran ateşli 
hastalarda atlanmamalıdır

Şekil 1.

Şekil 2.

Bildiri: 117  Poster No: P069

ANTİKANSER İLAÇLARA BAĞLI GLOMERÜLER DİS-
FONKSİYON 1Mehmet Ali Erkurt, 1Ismet Aydoğdu, 1Irfan 
Kuku, 1Emin Kaya. 1Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bölümü. 

Amaç: Bu çalışma antikanser ilaçlara bağlı renal yan 
etkileri göstermek amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: 
Çalışmaya nefrotoksik etkileri bilinen antikanser ilaçlar-
la (sisplatin, siklofosfamid, doksorubisin ve yüksek doz 
sitozin arabinozid) tedavi edilen 30 hasta ve 10 sağlıklı 
kontrol grubu alındı. Hastaların 17’si erkek, 13’ü kadındı 
ve ortanca yaşları 44’dü. Daha önce herhangi bir nede-
ne bağlı böbrek fonksiyon bozukluğu olmayan hastalar 
çalışmaya alındı Kemoterapiden önce ödem, poliüri, 
oligüri, hipertansiyon gibi klinik bulguları olan hastalar 
çalışmaya dahil edilmedi. Akut Miyeloblastik Lösemi 
tanısı alan 9 hastaya yüksek doz sitozin arabinozid, Non 
Hodgkin Lenfoma tanısı alan 3 hastaya CHOP, 6 hastaya 
RCHOP, Hodgkin lenfoma tanısı alan 2 hastaya ABVD, 1 
hastaya DHAP, Mide adenokarsinomu tanısı alan 3 has-
taya, Serviks karsinomu, Timoma ve Akciğer kanseri olan 
3 hastaya sisplatinli kombinasyon tedavisi, Anjiyosarkom 
ve yumuşak doku sarkomu olan 2 hastaya IMA, Meme 

kanserli 1 hastaya da siklofosfamid, doksorubisin teda-
visi uygulandı.Her hastaya 4 kür kemoterapi uygulandı. 
Her kemoterapi küründen önce ve sonra renal fonksiyon 
testleri klasik parametrelerle ölçüldü. Bulgular: Tedavi 
öncesi hastalarla kontrol grubu arasında böbrek fonk-
siyon testlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. 
Tekrarlayan kürlerde hasta grubunda istatistiksel olarak 
anlamlı derecede Glomerüler Filtrasyon Hızında azalma 
ve idrar protein/kreatinin oranında artma tespit edildi 
(p<0.001). Kemoterapi sonrası idrar sodyum seviyesi 
kemoterapi öncesine göre yüksekti ancak istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmadı (p=0.1). İdrar pH’ı bir hastada 
yükseldi (%3.3). Sonuç: Bu sonuçlar antikanser ilaçla-
rın böbrekte sadece tübüler harabiyete değil glomerüler 
harabiyete de yol açtığını göstermektedir. Glomerüler 
hasarlanma ilerleyici ve tübüllerden bağımsız olabilir. 

Bildiri: 118  Poster No: P070

PEDİATRİK HEMATOLOJİ ONKOLOJİ SERVİSİNDE-
Kİ FEBRİL NÖTROPENİ ATAKLARINDA PİPERSİ-
LİN-TAZOBAKTAM VE SEFAPERAZON-SULBAKTAM 
MONOTERAPİSİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRIL-
MASI 1Serap Karaman, 1Sema Vural, 1Yıldız Yıldırmak. 
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hemato-
loji-onkoloji Bölümü. 

Giriş. Çocukluk çağı kanserlerinde febril nötropeni 
hala önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olup, acil 
ve multidisipliner yaklaşım gerektiren bir klinik tablodur. 
Nötropeninin derinliği ve süresi, altta yatan hastalık ve 
nötropenik hastaların hastanede yatış süresi infeksiyon 
riskini arttıran faktörler olarak bilinmektedir Hastalar ve 
yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hema-
toloji-Onkoloji bölümünde, Ekim 2007-Temmuz 2008 
tarihleri arasında febril nötropenik atak geçiren olgular, 
prospektif olarak 2 gruba ayrılarak değerlendirildi. Grup-
lardan birine sefaperazon sulbaktam, diğer gruba ise 
piperasilin tazobaktam monoterapisi uygulandı. Hasta-
ların yaşı, cins, tanı ve klinik özellikleri, mutlak nötrofil 
sayısı ve nötropeni süresi, ateş süresi, klinik ve mikrobi-
yolojik enfeksiyon varlığı, modifikasyon oranları değerlen-
dirildi. Veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: 
Yaşları ortalama 5.9 yıl (1-15 yıl), 17’si kız, 18’si erkek 
35 hastada 69 febril nötropenik atak gözlendi. Hastaların 
23’ü lösemi (%33), 4’ü burkitt lenfoma (%0,5), 3’ü nörob-
lastom (%0,4),1’i medulloblastom (%0.1), 3’ü PNET-Ewing 
sarkomu (%0,4), 1’i osteosarkom (%0.1) idi. Ağır nötrope-
nik atak sayısı 18 (%26), ortalama nötropeni süresi 7 gün 
idi. Otuz beş atakta piperasilin-tazobaktam, 34 atakta ise 
sefaperazon-sulbaktam monoterapisi kullanıldı. Atakla-
rın % 37’sinde (26 atak) modifikasyon yapıldı. Modifikas-
yon günü ortalama 3,6 gün idi. Ateş süresi, 46 atakta ≤3 
gün; 17 atakta 4-7 gün ve 6 atakta >7 gün, ortalama 3,6 
gün idi. Ateş ve nötropeni süresi, modifikasyon varlığı, 
modifikasyon günü, antibiyotik süresi, klinik ve mikro-
biyolojik enfeksiyon varlığı açısından gruplar arasında 
anlamlı farklılık bulunmadı. Yirmi üç atakta klinik olarak 
dökümante enfeksiyon, (% 33), 12 atakta mikrobiyolojik 
olarak dökümante enfeksiyon, (% 17), 42 atakta nedeni 
bilinmeyen ateş mevcuttu (% 60). Atakların 9’unda kan 
kültüründe üreme saptanırken, 3’ünde idrarda, 2’sinde 
de yara kültüründe üreme saptandı. Febril nötropenik 
atak sırasında hiçbir olgu kaybedilmedi. Sonuç: Her iki 
ilacın da febril nötropeni ataklarında etkili olduğu gözlen-
di. Kanser hastalarında gözlenen febril nötropeni atakla-
rında, uygun ampirik tedavi başlanması ve gerektiğinde 
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yakın klinik takip ile uygun modifikasyonların yapılması, 
tedaviye cevabı belirgin derecede arttırmaktadır.

Bildiri: 119  Poster No: P071

VİSSERAL LEİSHMANİAZİSE İKİNCİL HEMOFAGO-
SİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZİS 1Fatih Mehmet Azık, 
1Mehmet Fatih Bütün, 1Saliha Kopan, 1Hasan Tezer, 
1Muhlike Pembeci. 1Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Amaç: HLH(Hemofagositik lenfohistiyositozis) çocuk-
luk çağında nadir görülen, morbidite ve mortalitesi 
oldukca yüksek bir hastalıktır. Etkin tedavi şeklinin 
belirlenebilmesi için hastalığın primer HLH mi ya da 
sekonder nedenlerle mi olduğunun bilinmesi önemlidir. 
Familyal HLH’de tek küratif tedavi yaklaşımı kök hücre 
transplantasyonu iken, sekonder HLH’de altta yatan has-
talığın veya etyolojik faktörün tedavisi daha önemlidir. 
Sekonder HLH ve visseral leishmaniazis birlikteliği nadir 
olarak görülür ve erken çocukluk çağında tanı koymak 
oldukça güçtür. Hastalığın tanı ve tedavisindeki güçlük-
ler nedeniyle kliniğimizde visseral leishmaniazis ve HLH 
tanıları ile izlediğimiz 11 aylık olguyu sunmayı amaçladık. 
Olgu: Hasta bize 6 aydan beri devam eden ateş ve karında 
şişlik gelişmesi şikayeti ile başvurdu. Her defasında ateş 
7-10 gün sürüyor ve antibiyotik tedavisi ile 5-6 günlük 
ateşsiz dönem ardından tekrar ateşi yükseliyormuş. Fizik 
incelemede cilt soluk görünümdeydi, karaciğer midklavi-
kular hatta kot altı 5 cm, dalak 8 cm ele geliyordu, batın 
distansiyonu mevcuttu. Başvuru anında tam kan sayı-
mında; Hgb: 8.7 gr/dl, beyaz küre: 3900/mm3, absolü 
nötrofil sayısı: 2106/mm3, plt: 38.000/mm3 idi. Patolojik 
laboratuar bulguları serum ALT 88 U/L, AST 199 U/L, 
trigliserit 539 mg/dl, ferritin 509 mg/l olarak saptandı. 
Hastanın 6 aydan beri devam eden ateşi, ileri derecede 
splenomegalisi, pansitopenisinin olması ve kemik iliğin-
de leishmania amastigot formlarının görülmesiyle kala 
azar tanısı konuldu. Etyolojik etkene yönelik 3 mg/kg/
gün’den lipozomal amfoterisin B başlandı. Tedavinin 
48. saatinde ateşi düşen hastanın, izleminin 11. günün-
de ateşi tekrar yükseldi. Fizik incelemede karaciğer ve 
dalak giderek büyüdü. Dalak inguinal bölgeye kadar 
uzanıyordu, tedaviye rağmen boyutlarında artış geliş-
mişti. Tekrarlanan incelemelerde hipertrigliseridemi(616 
mg/dl), hiperferritinemi(999 mg/l), hipofibrinojenemi(40 
mg/dl) bulundu. Hastanın kemik iliği aspirasyonu tekrar 
edildi. Kemik iliği incelemesinde hemofagositoz saptandı, 
leishmania amastigot formlarına rastlanmadı. Hastada 
leishmania’ya bağlı sekonder HLH düşünüldü. Lomber 
ponksiyon yapıldı, sitolojide hücre saptanmadı, santral 
sinir sistemi tutulumu düşünülmedi. Kranial MRI’da 
parietal bölgede minimal iskemi saptandı ancak nöroloji 
departmanı tarafından anlamlı kabul edilmedi. Abdomi-
nal USG de hepatosplenomegali dışında patolojik bulgu 
saptanmadı. Perforin düzeyi(%16) ve NK aktivitesi(%9) 
normaldi. Perforin gen mutasyonu saptanmadı. Sekon-
der HLH tanısı ile HLH 2004 tedavi protokolü başlandı. 
HLH tedavi protokolünün başlanması ile beraber hasta-
nın ateşleri geriledi. Amfoterisin B tedavisi 14. gününde 
kesildi. HLH 2004 tedavisi 8 haftaya tamamlandığında 
hafif dalak büyüklüğü dışında hastanın remisyona girdi-
ği görüldü. Sonuç: Kala azara yönelik tedavi verilmesine 
rağmen HLH bulgularının giderek ilerlemesi altta yatan 
hastalığı tedavi etmenin her zaman tetiklenen fizyopato-
lojiyi durduramadığına işaret etmektedir.

Bildiri: 120  Poster No: P072

HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZİS TANISINDA 
ZORLUKLAR: BİR OLGU 1Fatih Mehmet Azık, 1Duygu 
Gümüş, 1Saime Ergen, 1Atilla Çayır. 1Ankara Dışkapı 
Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Amaç: Hemofagositik lenfohistiyozis (HLH) nadir görü-
len bir hastalıktır. Hastalığın erken tanı ve tedavisi çok 
önemlidir, çünkü mortalirtesi yüksek bir hastalıktır. Bu 
bildiride kliniğimizde tanı almış bir HLH olgusunun tanı 
ve tedavisinde yaşanan güçlükleri Tartışmayı amaçladık. 
Olgu: 13 yaşında erkek hasta bize 5-6 aydır süregelen 
yüksek ateş ve karın ağrısı ile başvurdu. Fizik muaye-
nede cilt ve konjuktivalar soluktu, karaciğer 2 cm ve 
dalak 5 cm kot altı ele geliyordu. Özgeçmişinde dedede 
tüberküloz öyküsü vardı. Akraba evliliği öyküsü yoktu. 
Patolojik laboratuar değerleri Hgb:9,2 gr/dl, beyaz küre 
3200/mm3, plt:158.000/m3 idi. Yapılan viral, bakteriyel 
incelemeler (seroloji, kültür) negatif sonuçlandı. Non 
enfeksiyöz ateş nedenlerine yönelik yapılan incelemelerd
e(otoimmünite tetkikleri) bir bulgu saptanamadı. Kemik 
iliği aspirasyonunda yol gösterecek bir bulgu yoktu. 
Tekraralayan karın ağrısı nedeni ile inflamatuar bağır-
sak hastalığını araştrımak amacıyla kolonoskopi yapıldı. 
Patoloji tespit edilemedi. Anemi, hafif lökopeni ve ESR 
yüksekliği dışında laboratuar yol göstermiyordu. Defa-
larca tekrarlanan enfeksiyon nedenlerini açıklayabilecek 
tetkiklerde etken tespit edilemedi. Karın ağrıları giderek 
şiddetlenen hastada FMF ve buna bağlı vaskülit olabi-
leceği düşünüldü. FMF mutasyon incelemesi gönderil-
mekle birlikte aile öyküsü olmamasına rağmen hastanın 
giderek genel durumu bozulunca kolşisin 3x1 tedavisi 
başlandı. Hastaya pulse metil prednisolon tedavisi veril-
di. Antibiyotiklere rağmen ateşi devam etti. Yaklaşık 5 
ayın sonunda giderek büyüyen hepatosplenomegali(kara
ciğer 2cm, dalak 10 cm), başlangıçta olmayan daha sonra 
ortaya çıkan pansitopeni(Hgb 6 gr/dl, beyaz küre 2900/
mm3, TNS: 900/mm3 trombosit 29.000/mm3), hiper-
ferritinmemi (13.656 mg/dl), hipertrigliseridemi (1.296 
mg/dl) saptandı. Tekrarlanan kemik iliği aspirasyonunda 
hemofagositoz yapmış lenfohistiyositler görüldü. Hastaya 
HLH tanısı ile HLH 2004 protokolü başlandı. Kemoterapi 
ve aldığı diğer semptomatik tedavilere rağmen hastada 
klinik ve labarotuvar olarak iyileşme saptanmadı. Hasta 
tedavinin 50.gününde sepsis nedeniyle ex oldu. Sonuç: 
HLH tanı konulması güç bir hastalıktır. Ayırıcı tanıda, 
özellikle nedeni bilinmeyen uzun süreli ateş ve spleno-
megali olan hastalarda mutlaka düşünülmesi gerekir. 
Erken tanı ve tedavi mortalite ve morbiditeyi azaltmak 
açısından önemlidir. Bizim hastamızda hastaneye baş-
vurmadan 5 ay önce başlayan ve daha sonrasında 5 ay 
daha devam eden semptomlara rağmen ancak bu sürenin 
sonunda HLH kriterleri bir araya geldi. Buna neden ola-
rak vaskülit düşünülerek verilen pulse metil prednizolon 
tedavisinin HLH tanısını güçleştirdiği kanaatindeyiz. Bu 
olguda olduğu gibi tanı kesin değilse herhangi bir nedenle 
steroid verilmesi bu hastaların tanısını daha da güçleş-
tirmektedir. 
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AKUT LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN FEBRİL NÖTROPENİK 
ATAKLARINDA AMPİRİK PİPERASİLİN-TAZOBAKTAM 
VE PİPERASİLİN-TAZOBAKTAM+AMİKASİNİN RANDO-
MİZE KULLANIMI 1Emine Zengin, 1Nazan Sarper, 1Suar 
Çakı Kılıç, 1Emin Sami Arısoy. 1Kocaeli Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon 
Bilim Dalı. 

Amaç: Geniş spektrumlu betalaktam antibiyotik ve 
aminoglikozid kombinasyonu febril nötropenili (FEN) 
kanserli hastaların ampirik tedavisinde gram negatif bak-
terilere karşı sinerjistik etki yaparken direnç gelişimini de 
azaltır. Ancak monoterapinin etkinliği de birçok çalışma-
da gösterilmiştir. Bu çalışmada piperasilin/tazobaktam 
(PIP/TAZO) monoterapisi ile aminoglikozidle kombinasyo-
nunun etkinliğinin karşılaştırması amaçlanmıştır. Has-
talar ve yöntem: Çocuk Hematoloji merkezimize Nisan 
2005-Mart 2008 tarihleri arasında FEN ile başvuran 
lösemili hastalar atağın görülme sırasına göre randomize 
edildi. Birinci gruba piperasilin/tazobaktam PIP/TAZO 
360mg/kg/gün 4 dozda (maksimum 4,5 gr/doz); ikinci 
gruba aynı dozlarda PIP/TAZO ile amikasin 15 mg/kg/
gün tek dozda (maksimum 750mg/doz) kombinasyonu 
verildi. Ateşin 96 saatten uzun sürmesi durumunda kül-
türler tekrarlandı ve teikoplanin 10 mg/kg/doz (max 400 
mg/doz) ilk 3 doz 12 saat arayla sonra 24 saatte bir teda-
viye eklendi. Ateşin 120 saatten uzun sürmesi halinde 
ise sinus ve akciğer tomografisi ile batın ultrasonografisi 
çekilip amfotericin-B eklendi. Protokol tedavisi ile ateşin 
düşmesi ve klinik düzelme olması modifikasyonsuz başa-
rı, glikopeptid veya diğer ilaçların eklenmesi ile klinik 
düzelme modifikasyonlu başarı, enfeksiyona bağlı ölüm-
ler ve antibiyotik kombinasyonunun değiştirilmesi başa-
rısızlık olarak alındı. Bulgular: Yedi atak hastalık veya 
ilaç ateşi, bir atak ise çalışma şartlarına uymadığı için 
çıkarıldı. Çalışmaya 23 erkek, 19 kız hastanın 72 atağı 
(37 atak 1.grup, 35 atak 2.grup) alındı. Hastaların yaşları 
ortanca 4,5 yaş (3,5 ay-19 yaş) idi. Atakların %65,3’ünde 
kateter vardı. Yirmi altı atakta (%36,1) mikrobiyolojik 
veya klinik olarak enfeksiyon dökümante edildi. Bakteri-
yemi saptanan 9 atakta staf epidermidis (3 üreme), ente-
robacter cloace, E. coli (4 üreme) ve acinetobacter üredi. 
PİP/TAZO grubunda 20/37, ve PİP/TAZO + amikasin 
grubunda 20/35 atakta modifikasyon uygulandı. Modi-
fikasyon nedenleri 15 atakta ateşin devam etmesi iken, 
ateşe 10 atakta mukozit veya görüntüleme bulguları ile 
invaziv fungal enfeksiyon eşlik etmesi, 3 ishal, 3 pnömo-
ni, 2 breakthrough enfeksiyon ve birer atakta ise; gram 
pozitif üreme, selülit, ağızda veziküler döküntü, tiflitis, 
anal hassasiyet, tedaviye dirençli üreme, hastanın genel 
durumunda bozulma ve hipotansiyon nedeniyle antibi-
yotik, anti-fungal, antiviral ajan eklenmesiydi. Atakla-
rın 6’sında ise ampirik tedavi değiştirildi. Genel tedavi 
başarısı %80,5 modifikasyonsuz başarı %44,4 bulundu. 
Gruplar arasında, kateter kullanımı, beklenen nötropeni 
süresi, tedavi modifikasyonu, antibiyotik kullanım süresi, 
nötropeni süresi ve ateşin düşme süresi arasında anlam-
lı fark bulunmadı (p>0,05). Yine her iki grupda tedavi 
başarısı benzerdi (p=0,81). Sonuç: PİP/TAZO’ya amikasin 
ilavesi PİP/TAZO başarısını arttırmadı. Nefrotoksisite ve 
maliyet göz önüne alınacak olursa, akut lösemili hasta-
larda PİP/TAZO monoterapisi uygun bir seçimdir.

Bildiri: 122  Poster No: P074

OKULER TOXOCARA CANİS ENFEKSİYONUNA EŞLİK 
EDEN HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM 1Emine Zengin, 
1Nazan Sarper, 1Suar Çakı Kılıç. 1Kocaeli Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı. 

Olgu: Öncesinde sağlıklı 8 yaşındaki erkek hasta 
boğaz ağrısı ve ateş nedeniyle başvurduğunda lökositoz 
ve eozinofili saptanmış. Genel durumu iyi, ağırlığı 30 kg, 
boyu 127 cm, her iki el 5. parmaklarında doğumsal flek-
siyon kontraktürü dışında sistem muayeneleri doğaldı. 
Lökosit (WBC) 57.070/mm3, nötrofil (PNL) 2830/mm3, 
eozinofil 48.280/mm3, hemoglobin (hb)12g/dl, trombosit 
(PLT) 305.000/mm3, MCV 80 fL, IgE 615 kU/L, IgG 1810 
mg/dl, periferik yaymasında (PY) %92 eozinofil vardı. 
Biyokimyası, akciğer grafisi ve batın ultrasonografisi 
normaldi. Gayta ve anal bantda parazit saptanmayan 
hasta izleme alındı. On beş gün sonra el ayak ve göğüs 
ağrısıyla geldi. Muayenesi doğal, WBC 9330/mm3, PNL 
1370/mm3, eozinofil 5030/mm3, hb 9,9 g/dl idi. Elektro 
ve ekokardiyografisi normal, kemik iliği normosellüler 
heterojen, eozinofil ve eozinofil promyelositler %55 idi. 
Sitogenetiği 46 XY olan hastanın ailesinin kan sayım-
ları ve PY normaldi. İdiopatik hipereozinofilik sendrom 
tanısı ile takibe alındı. Üç ay sonra ateş, göğüs ağrısı, 
görmede bulanıklık, halsizlik ve kilo kaybı yakınmasıyla 
geldi. Ağırlığı 25,5 kg, nabzı 128/dk, karaciğeri ve dalağı 
nonpalpabl, traubesi kapalıydı. WBC 79.130/mm3 ve 
PY’sında %91 eozinofil bulundu. Batın ultrasonografisin-
de minimal hepatosplenomegali, toraks tomografisinde 
ise sağ hiler, paratrakeal, subkarinal ve prevasküler 
alanlarda en büyüğü 2cm çaplı çok sayıda lenfadenopati 
saptandı. Göz muayenesinde sağ makülada toxocara 
enfeksiyonu ile uyumlu olan fakat aktif olmayan skar 
bulundu. Toxoplazma antikoru negatif, toxocara canis 
antikoru pozitif bulundu. Hastaya mebendazol 2x100 
mg, 5 gün verildi, lokositoz geriledi (WBC:13080, eozinofil 
%50). Yedi ay sonraki takibinde yakınması ve patolojik 
muayene bulgusu olmayan hastanın WBC 47.100/mm3 
ve eozinofil 30.600/mm3 idi. Tartışma: Genellikle çocuk-
larda görülen hafif subklinik febril hastalık, visseral ve 
okular larva migrans olmak üzere eozinofili ile seyreden 
üç tip toxocara enfeksiyonu vardır. Visseral form pro-
tozoonun iç organlarda inflamatuar reaksiyonu sonucu 
öksürük, hışıltılı solunum, ateş, halsizlik, karın ağrısı, 
baş ağrısı ve nöbetlerle seyreder. Hepatomegali, lenfa-
denopati, plevral effüzyon saptanır. Solunum yetersizliği 
gelişebilir. Okular larva migrans ise büyük çocuk ve 
gençlerde larvanın göz arka segmentine ilerlemesi ile gör-
mede azalma, lökokori bulguları ile retinal fibrozise bağlı 
retinal ayrılma, peripapiller enflamasyon, periferik retinal 
eksudalar ve gliotik kitle ile vitreoretinal çekilme bandı ile 
seyreder. Görme kaybıyla sonuçlanabilir. Tanıda toxocara 
canise karşı %90 oranında antikor gösterilebilir. Visseral 
ve okular formda albendazol veya mebandazol verilirken 
bazı olgularda cerrahi de yapılabilir. Tedaviye karşın oku-
ler ve viseral formda eozinofili uzun sürebilir.
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ALL VE ALKOLİK OLMAYAN YAĞLI KARACİĞER TANI-
LI BİR ÇOCUKTA KEMOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN 
TOKSİK HEPATİTTE SİLİBİN TEDAVİSİ 1Esma Alp, 
1Hasan Ali Yüksekkaya, 1Ümran Çalışkan, 1Canan Uçar 
Albayrak, 1Can Acıpayam. 1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Sel-
çuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Gastroente-
roloji Bilim Dalı, 3Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Çocuk Hematoloji Bilim Dalı. 

Son zamanlarda çeşitli yayınlar kronik karaciğer 
hastalığına neden olabildiği için, ‘Alkolik Olmayan Yağlı 
Karaciğer Hastalığı’ (AOYKH) üzerine yoğunlaşmıştır. 
AOYKH’nın tedavisi obesite, diyabet ve hiperlipidemi gibi 
eşlik eden durumların tedavisi esasına dayanır. Bunun-
la birlikte silimarinin ana komponenenti olan silibinin 
karaciğer hasarından koruyucu etkisini gösteren pek 
çok yayın vardır. Biz bu bildiride tanı anında grade II 
hepatosteatoz saptanan ALL tanılı bir olguyu sunduk. 
Vakada kemoterapiye bağlı gelişen toksik hepatitin sili-
marin ile tedavi edilip, bu sayede indüksiyon kemotera-
pisinin tamamlanıp, idameye geçilebildiğini vurguladık. 
On üç yaşında kız hasta, halsizlik ve solukluk nedeniyle 
başvurdu. Fizik muayenede obez görünümde, cildi soluk 
ve tüm vücutta striaları vardı. Lenfadenopati ve organo-
megali yoktu. BMI ‘i 29.1 idi. Kan basıncı 140/100 mm 
Hg idi. Beyaz küre sayısı: 2000/mm3 trombosit sayısı:17 
000/mm3 ve hemoglobin 8 g/dl olup diğer rutin labora-
tuar tetkikleri normaldi. Pansitopeni nedeniyle yapılan 
kemik iliği Akut Lenfoblastik Lösemi-L1 ile uyumluydu. 
Tanı anında yapılan batın ultrasonografisinde grade II 
hepatosteatoz saptandı. Diyeti düzenlenip Modifiye St. 
Jude İndüksiyon Kemoterapi Protokolü başlandı. Kemo-
terapinin 15. gününde kemik iliği remisyonda idi. Ancak 
18. günde ikter gelişen hastada total bilirübin 10 mg/dl, 
direk bilirübin 6.1 mg/dl, AST:324 u/L, ALT: 384 u/L, 
GGT:120 u/L değerlerine yükseldi. Bu toksik hepatit 
tablosu nedeniyle kemoterapi kesildi; vitamin E ve urso-
deoksikolikasit başlandı. Ancak bu tedaviye rağmen 
tabloda gerileme olmaması nedeniyle tedaviye silimarin 
eklendi. Silimarinden sonra karaciğer enzimleri ve bili-
rübin değerleri normale gerileyen hastanın indüksiyon 
kemoterepisine kaldığı yerden devam edildi ve tamamla-
nıp idame protokole geçildi. Hasta şu an itibariyle indük-
siyon kemoterapisinin dokuzuncu haftasını almıştır. 
Silimarin ve vitamin E tedavisine devam edilmektedir. 
Ursodeoksikolik asit azaltılarak kesilme aşamasındadır. 
Hepatosteatoz grade 1 düzeyine gerilemiştir. AOYKH 
kronik karaciğer hastalığının giderek artan bir nedeni 
haline gelmiştir. Destekleyici ilaçların ve alternatif tıbbi 
yaklaşımların kullanımı pek çok merkezde uygulanmak-
tadır. Silimarinin ana komponenti olan silibin, karaciğer 
hücrelerinde kollajen oluşumunu ve lipid peroksidas-
yonunu azaltarak karaciğer harabiyetini engeller. Urso-
deoksikolikasit, hepatositlere protektif etki ile safra asit 
üretimini artırarak bilirübin atılımını hızlandırır. Vitamin 
E ise antioksidan etki ile karaciğer enzim yüksekliğini 
düzeltir. AOYKH’da karaciğer kemoterapotiklere daha 
hassas hale gelmiştir. Bu nedenle toksik hepatit daha 
kolay gelişir. Olgumuzda destek tedavisine silimarinin 
eklenmesiyle indüksiyon tedavisi tamamlanıp idamede 
ilerleme kaydedilebilmiştir. ALL gibi kemoterapisiz mortal 
olan bir hastalığın silimarin desteğiyle tedavi edilebilmiş 
olması çok önemlidir. 

Şekil 1. ALL- L1 ile uyumlu kemik iliği

Şekil 2. Karaciğer USG’de Grade II hepatosteatoz
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HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA TANI 
SIRASINDA HELİCOBACTER PYLORİ SIKLIĞI 2Sultan 
Özkurt, 1Olga Meltem Akay, 3Ilknur Ak, 1Zafer Gülbaş. 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Içhas-
talıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 2Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana-
bilim Dalı, 3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nukleer Tıp Anabilim Dalı. 

Helicobacter pylori (HP), insan mide epitelyum doku-
sunda ve mukusta kolonize olur ve büyür, varlığı gastrit 
ile ilişkilidir.Literatürde peptik ülser (%17) ve kronik 
gastritlere neden olduğunu, mide adenokarsinomu (%1-
3) ve midenin primer B hücreli lenfomasının (%1-3) da 
etyolojisinde yer aldığı gösterilmiştir. HP varlığını sapta-
mada kullanılan non-invazif bir yöntem olan Üre Nefes 
Testinin (ÜNT) aktif HP enfeksiyonunu belirlemedeki 
duyarlılık ve spesifikliği yüksektir, uygulaması kolaydır 
ve ucuzdur. Bir avantajı da HP varlığını “global” olarak 
değerlendirir. Oysa ki invazif testler biyopsinin alındığı 
yeri temsil ederler ÜNT gibi tüm mideyi temsil edemez-
ler. Çalışmamızda mide adenokanseri ve MALT lenfoma 
gelişiminde rol oynadığı bilinen HP’nin yeni tanı almış 
hematolojik maligniteli hastalardaki sıklığını araştırmayı 
amaçladık. Çalışmaya yaş ortalaması 55.96±16.53 olan 
23 kadın ve yaş ortalaması 51.18±16.99 olan 47 erkek, 
toplam 70 hasta dahil edildi. Kontrol grubunu 41 demir 
eksikliği anemisi olan ve etyolojiyi araştırmak üzere ÜNT 
yapılan olgular oluşturdu. Hematolojik maligniteli hasta-
ların tanı grupları arasında yaş açısından farklılık sap-
tanmadı (p=0.103),homojen bir dağılım vardı. ÜNT ile, 12 
akut non-lenfoblastik lösemili hastanın 2’sinde (%16.7), 
8 kronik myelositik lösemili hastanın 6’sında (%75), 5 
kronik lenfositik lösemili hastanın 2’sinde (%40), 11 mul-
tiple myelomalı hastanın 4’ünde (%36,4), 15 non-hodgkin 
lenfomalı hastanın 5’inde (%33.3), 6 hodgkin lenfomalı 
hastanın 3’ünde (%50), 4 myelodisplastik sendromlu 
hastanın 1’inde (%25) HP varlığı tesbit edilirken, 3 akut 
lenfositik lösemili hastanın ve 6 mantle hücreli lenfomalı 
hastanın hiçbirinde HP saptanmamıştır. HP varlığı ile 
tanı grupları (p=0,56), cins(p=0,994), evre (p=0,363), 
splenomegali (p=0,33) ve paraaortik lenfadenomegali 
(p=1,00) arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Yeni 
tanı almış hematolojik maligniteli toplam 70 hastanın 
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23’ünde (%32.9) ÜNT ile HP mevcudiyeti saptanırken, 
demir eksikliği anemili olgularda bu oran % 73 olarak 
bulunmuştur. Sonuç olarak; hematolojik maligniteli has-
talarda tanı sırasında HP varlığı %32,9 oranında tespit 
edilmiş olup, kronik myelositer lösemili ve hodgkin lenfo-
malı hastalarda oran daha yüksek bulunmuştur. Hema-
tolojik maligniteli hastalardaki HP varlığı demir eksikliği 
anemili olgulara göre daha düşük olarak bulunmuştur.

Bildiri: 125  Poster No: P077

ANKAFERD TIBBİ BİTKİ EKSTRESİNİN HASTA-
NE İNFEKSİYONLARINA KARŞI ETKİNLİĞİ 1Zeynep 
Sarıbaş, 1Burçin Şener, 1Gülşen Hasçelik, 2Ibrahim C. 
Haznedaroğlu, 3Şerafettin Kirazlı, 2Hakan Göker. 1Hacet-
tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, 
Ankara, 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji 
Bölümü, Ankara, 3Ankaferd Ilaç Şirketi. Araştırma Geliştir-
me Bölümü, İstanbul. 

Ankaferd’in in vitro mikrobiyolojik etkinlik değer-
lendirmesi Bakteriler: Ankaferd kan durdurucu aja-
nın anti-bakteriyel etkinliğini değerlendirmek amacıyla 
hastane enfeksiyonlarına en sık neden olan bakteriler 
arasında olan metisilin dirençli Staphylococcus aureus 
(MRSA), Enterococcus spp. ve Escherichia coli türü bak-
teriler çalışılmıştır. Bu amaçla Hacettepe Üniversitesi 
Erişkin Hastanesi’nde 2007-2008 yılları arasında yatan 
hastalardan izole edilen ve hastane enfeksiyon etkeni 
oldukları kanıtlanmış izolatlar çalışmaya alınmıştır. İzo-
latların tür düzeyinde tanımlanmaları otomatize bakteri 
tanımlama sistemi (Phoenix, Becton Dickinson, USA) ile 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya alınan bakteri türlerinin 
her birinden 30’ar izolat olmak üzere toplam 90 bakteri 
değerlendirilmiştir. İn-vitro antibakteriyel etkinlik yön-
temi: Ankaferd’in antibakteriyel etkinliği agar kuyucuk 
difüzyon yöntemi ile çalışılmıştır. Bu amaçla, test edile-
cek olan bakteriler -80oC’daki stoklarından pasajlanmış 
ve saf kültür halindeki bakterilerden 1-2 koloni alınarak 
triptik soy buyyona aktarılmıştır. Bakteriler 3-6 saat 
37oC’de inkübe edilerek log fazında üremeleri sağlan-
mıştır. Takiben bakteriler triptik soy buyyonda 0.5 Mac-
Farland bulanıklıkta süspanse edilip bu süspansiyondan 
100 μl alınarak %0.7 lik yumuşak agara eklenmiş ve bu 
karışım Mueller Hinton agara ince bir tabaka halinde 
yayılmıştır. Agarın donmasını takiben agar üzerinde steril 
koşullarda 8 mm çaplı metal delici ile kuyucuklar açıl-
mış ve test edilecek ajanlar 100 μl olarak bu çukurlara 
eklenmiştir. Ankaferd’in yanı sıra her bakteri türü için 
bir antibiyotik de (MRSA ve Enterococcus spp. için van-
komisin, E.coli için imipenem) kuyucuklara eklenmiştir. 
İn-vitro antibakteriyel etkinlik kuyucukların etrafındaki 
inhibisyon zonlarına göre değerlendirilmiştir. 

Sonuçlar ve Yorum: İn-vitro antibakteriyel etkinlik 
değerlendirmesi sonucunda elde edilen inhibisyon zon 
çapları Tablo 1’de verilmektedir. Bu sonuçlara göre çalış-
maya alınan suşların %95.6’sında (86/90) Ankaferd’in 10 
mm’den daha fazla inhibisyon zonu oluşturduğu saptan-
mıştır (Şekil 1, 2 ve 3). Halihazırda Ankaferd için belir-
lenmiş bir sınır duyarlılık değeri bulunmadığından zon 
çapının ≤10 mm olduğu suşlarda bu ajanın antibakteriyel 
etkinliğinin olmadığı söylenemez. Bu bulgular ışığında 
Ankaferd’in hemostatik aktivitesinin yanı sıra antibak-
teriyel etkinliği de sahip olduğu ve bu özelliği sayesinde 
kullanıldığı bölgelerde bakteri üremesini önleyebileceği 
ileri sürülebilir. 

Tablo.

 Ankaferd Test antibiyotik

 ≤ 10 mm* > 10 mm* ≤ 10 mm* > 10 mm*

Bakteri türü n (%) n (%) n (%) n (%)

MRSA 2 (6.7) 28 (93.3) 4 (13.3) 26 (86.7)

Enterococcus spp. 0 (0) 30 (100.0) 3 (10.0) 27 (90.0)

E.coli 2 (6.7) 28 (93.3) 0 (0) 30 (100.0)
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ANKAFERD BLOOD STOPPER®’İN ANTİMİKROBİYAL 
ETKİNLİĞİ 1Nuriye Tasdelen Fısgın, 2Yeliz Tanrıverdı 
Caycı, 2Ahmet Yilmaz Coban, 3Düzgün Özatlı, 1Esra 
Tanyel, 2Belma Durupınar, 1Necla Tülek. 1Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyon Hastalıkları 
Kliniği, Samsun, 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversitesi 
Mikrobiyoloji Kliniği,samsun, 3Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Hematoloji Kliniği, Samsun. 

Amaç: Ankaferd Blood Stopper® (ABS) Thymus vulga-
ris, Glycyrrhiza glabra, Vitis vinifera, Alpinia officinarum 
ve Urtica dioica adlı beş farklı bitkinin değişik oranlarda 
standardize edilmiş karışımlarından oluşturulmuş bitki 
özlü bir maddedir. Bu çalışmada ABS’in in vitro olarak 
antimikrobiyal etkinliğinin araştırılması planlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 102 hastadan elde edilen 
klinik izolat üzerinde ABS’nin antimikrobiyal etkinliği, 
agar well diffüzyon metoduyla çalışılmıştır. Çalışmada 
kullanılan mikroorganizmalar ve izolat sayısı sırasıyla: 
10 Acinetobacter baumanii, 9 extended spectrum beta 
lactamase (ESBL) pozitif Escherichia coli, 10 ESBL pozitif 
Klebsiella pneumonia, 9 Pseudomonas aeruginosa, 10 
Enterobacter spp. (6 Enterobacter cloacae ve 4 Entero-
bacter aerogenes), 10 Stenotrophomonas maltophilia, 
9 meticillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), 7 
meticillin susceptible Staphylococcus aureus (MSSA), 9 
meticillin resistant coagulase negative staphylococcus, 
9 vancomycin susceptible enterococcus (6 Enterococcus 
faecalis ve 4 Enterococcus faecium) and 10 vancomycin 
resistant enterococcus. Ayrıca MRSA ATCC 43300, MSSA 
ATCC 25923, P. aeruginosa ATCC 27853, E. coli ATCC 
35218 standart izolatlarda test edilmiştir. Bulgular: 
Gram negatif ve gram pozitif tüm mikroorganizmalarda-
ki ABS’ye karşı oluşan zon çapları 10-18 mm arasında 
saptanmış olup ortalama değer 14 mm’dir. Sonuç: Bu 
durum ABS’nin antimikrobiyal olarak etkin olduğunu 
göstermektedir. 
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ÇOCUK HEMATOLOJİ – ONKOLOJİ SERVİSİ OLGULA-
RINDA REKTAL VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK 
KOLONİZASYONU 1Arzu Akçay, 1Deniz Tuğcu, 1Gönül 
Aydoğan, 1Selcen Kazancı, 1Zafer Şalcıoğlu, 1Ferhan Akıcı, 
1Hülya Şen, 2Nagihan Özlü, 2Önder Ulucaklı, 3Rengin 
Şiraneci. 1S.b. Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hasta-
lıkları Eğitim Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Ünitesi, 
2S.b. Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eği-
tim Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuarı, 3S.b. Bakırköy 
Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, 
Çocuk Infeksiyon Hastalıkları Ünitesi. 

Vankomisin dirençli enterokok (VDE), hematolojik 
maligniteli hastalarda önemli bir nazokomiyal patojendir. 
Amaç: Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi’ndeki kanserli 
hastalarda VDE kolonizasyonu varlığını, kolonizasyon 
süresini ve kolonize hastalardaki sistemik VDE infeksi-
yonlarını belirlemek. Hastalar ve Method: Servisimizde 
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VDE kolonize ilk hasta tesbit edildiğinde yatan tüm has-
talardan rektal sürüntü örnekleri alındı. Pozitif bulunan 
olgulardan örnekler haftada bir olmak üzere alınmaya 
devam edildi. Ayrıca VDE kolonize yeni olgu varlığında 
yatan tüm hastalardan tekrar rektal sürüntü örnekleri 
alındı. Örnekler steril eküviyonla alındıktan sonra entero-
kokosel agar plaklarına ve enterokokosel broth besiyerine 
ekildi (vankomisin:6 microg/ml). Ağar plakları 37°C’de 
24 saat inkübe edildi. Kültürlerin değerlendirilmesi ile 
kolonizasyon tesbit edilen olgular izole edilerek, üç hafta 
üst üste negatif sonuç elde edilinceye kadar temas izolas-
yonuna devam edildi. Rektal sürüntü kültürü sonuçları, 
pozitif olan olguların taşıyıcılık süreleri ve sistemik VDE 
infeksiyonu varlığı retrospektif olarak değerlendirildi.
Sonuç: Bir yıl süresince yatan 118 hastanın 46’sından 
143 rektal sürüntü örneği alındı. Hasta başına alınan 
rektal sürüntü sayısı 1-18 arasında idi. 46 hastanın 
10’undan alınan 30 örnekte VDE kolonizasyonu tesbit 
edildi. Pozitif sürüntü kültürü sayısı hasta başına 1-9 
idi. Hastalardaki taşıyıcılık süresi 1 hafta - 5 ay (median: 
4 hafta) sürdü. VDE kolonize hastalar Çocuk İnfeksiyon 
Hastalıkları Servisi’nde izole edilerek tedavilerine devam 
edildi. Yalnızca bir hastada sistemik VDE infeksiyonu 
tesbit edildi ve linezolid ile başarıyla tedavi edildi. Gas-
trointestinal kolonizasyonun belirlenmesi amacıyla rektal 
sürüntü kültürlerinin alınması, kolonize hastaların tes-
biti ve izolasyonu, kısıtlı glikopeptid kullanımı, kolonize 
olmayan hastaların korunması ve başarılı bir VDE kon-
trol programının temelini oluşturur.

Bildiri: 128  Poster No: P080

DONÖR GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU KLİNİK 
SONUÇLARI 1Fatih Erbey, 1Ibrahim Bayram, 1Sema 
Yılmaz, 2Ferda Tekinturhan, 2Seda Türgüt, 2Birol Güvenç, 
1Atila Tanyeli. 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Onkoloji & Çocuk Kemik Iliği Nakil Ünitesi, 2Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Terapötik Aferez - Kök Hücre ve 
Kriyoprezervasyon Ünitesi. 

Nötropenik hastalarda, hayatı tehdit eden ciddi bak-
teriyal ve fungal enfeksiyonların gelişme riski yüksektir. 
Böyle bir hastada başarılı bir tedavi için, nötropeninin 
düzeltilmesi, uygun ve etkili antimikrobiyal ajanın veril-
mesi ve diğer destek tedavilerin eksiksiz yapılması gerek-
mektedir. Donör granülosit transfüzyonu (DGT) ile yeterli 
sayı, kalite ve fonksiyonda polimorfo nüveli lökosit hasta-
ya verilmeye çalışılır. Bu anlamda ilk klinik ve laboratuar 
çalışmalar 1970’li yıllarda başladı ve DGT ile özellikle 
bakteriyal enfeksiyonu olan nötropenik hastalarda kısa 
süreli klinik düzelme sağlandığı gösterildi. Günümüz-
de enfeksiyonların daha erken tespit edilmesi ve daha 
etkili antimikrobiyal ajanların bulunması, rekombinant 
hematopoietik büyüme faktörlerinin kullanıma girmesi, 
transfüzyon ilişkili enfeksiyonların bulaşma riski, HLA 
alloimmünizasyon riski ve hayatı tehtid eden granülo-
sit transfüzyonuna bağlı akut toksisiteler nedenleriyle 
DGT endikasyonları sınırlanmıştır. Ancak hematopoietik 
büyüme faktörlerinin gelişmesi ile daha fazla granülositin 
dolaşıma çıkması ve toplanabilmesi nedeniyle son yıllar-
da DGT yeniden ilgi çekici hale gelmiştir. Biz de kendi 
pratiğimizde, Nisan 2006 – Temmuz 2008 arasında top-
lam 13 hastaya, 22 seans DGT uyguladık. Hastaların pri-
mer tanıları, 8 lösemi, 3 Non-Hodgkin lenfoma (NHL), 1 
myelodisplastik sendrom ve 1 allojeneik kök hücre nakli 
uygulanmış talasemi major şeklindeydi. Lösemi ve NHL 
tanılı toplam 11 hasta primer hastalık açısından relaps/
refrakter vakalardı. Tüm hastalar febril nötropenik tablo-

daydı. 6 hastaya invazif fungal infeksiyon (IFI), 7 hastaya 
ise tedaviye yanıtsız febril nötropenik bakteriyal sepsis 
nedenleriyle DGT’u yapıldı. IFI nedeniyle DGT yapılan 3 
(%50) hastada ve bakteriyal sepsis nedeniyle DGT yapılan 
5 (%71) hastada başarı sağlandı. Diğer hastalar kaybedil-
di. Hastalarda herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. 
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ÇOCUK HEMATOLOJİ – ONKOLOJİ HASTALARIN-
DAN BİR YIL SÜRESİNCE ALINAN MATERYALLERİN 
KÜLTÜR SONUÇLARI VE ANTİBİYOGRAM DUYARLI-
LIKLARI 1Arzu Akçay, 1Deniz Tuğcu, 1Gönül Aydoğan, 
1Selcen Kazancı, 1Ferhan Akıcı, 1Zafer Şalcıoğlu, 2Nagihan 
Özlü, 1Hülya Şen, 2Önder Ulucaklı, 3Rengin Şiraneci. 
1S.b. Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları 
Eğitim Hastanesi, Çocuk Hematoloji-onkoloji Ünitesi, 2S.b. 
Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim 
Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuarı, 3S.b. Bakırköy Doğu-
mevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Çocuk 
Infeksiyon Hastalıkları Ünitesi. 

Amaç: Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi’ndeki yatan 
hastalardan bir yıl süresince alınan materyallerin kültür 
üremelerinin değerlendirilmesi ve antibiyotik duyarlı-
lıklarının incelenmesi. Hastalar ve Method: Ocak 2007-
Ocak 2008 tarihleri arasında Çocuk Hematoloji-Onko-
loji Servisi’ndeki yatan hastalardan nötrofil sayısına 
bakılmaksızın, ateş ve/veya klinik infeksiyon varlığında 
alınan kültürlerin sonuçları (kan, idrar, yara, balgam, 
gayta, BOS, boğaz) retrospektif olarak incelendi. Kül-
türlerde mikroorganizma üreme oranı, üreyen mikroor-
ganizmaların cinsi ve antibiyotik duyarlılıkları değerlen-
dirildi.Sonuçlar: Oniki aylık sürede servisimizde yatan 
118 hastanın 91’inden (ALL:56, HL:11, AML:9, NB:7, 
NHL:6, Wilms’ tm: 4, diğer:25) 650 örnekten (kan:447, 
idrar:118, gayta:70, yara:10, balgam:2, boğaz:2, BOS:1) 
kültür için ekim yapıldı. Hasta başına alınan kültür 
sayısı 1-38 (mean:6,1 - median:6) idi. Toplamda alınan 
materyallerin %7,3’ünde (n:48) üreme saptandı. Yara 
kültürlerinin %40’ında, kan kültürlerinin %8,2’sinde ve 
idrar kültürlerinin %5,9’unda üreme saptanırken; gayta, 
boğaz ve balgam kültürlerinde üreme olmadı. Üreyen 
mikroorganizmaların %54’ü gram pozitif (Stafilokok tür-
leri:13, Streptokok türleri:3, Pnömokok:4 Enterokok:7, 
vankomisin dirençli enterokok:1), %46’sı ise gram negatif 
(Klebsiella:9, E. coli:8, Psödomonas:2, Proteus:1, tanım-
lanamayan:4) idi. Üreyen mikroorganizmalar antibiyotik 
duyarlılıkları açısından incelendiğinde gram pozitif mik-
roorganizmaların linezolid duyarlılığı %100, vankomisin 
duyarlılığı %96, teikoplanin duyarlılığı %92, eritromisin 
duyarlılığı %38, penisilin G duyarlılığı %25 ve klindami-
sin duyarlılığı %20 bulundu. Gram negatif mikroorga-
nizların ise sık kullanılan antibiyotiklere duyarlılıkları 
şöyle idi: Piperasilin-tazobaktam %90.4, levofloksasin 
%90, meropenem %76, amikasin %76, sefoksitin %66.6, 
siprofloksasin %66.6, netilmisin %66.6, gentamisin %57, 
sefepim %50, seftriakson %44.4, seftazidim %35, pipera-
silin %33.3.Hematoloji-Onkoloji merkezlerinin kendi has-
tane veya servislerindeki ateş veya infeksiyon etkeni olan 
olası mikroorganizmaları ve bunların antibiyotik duyar-
lılıklarını bilmesi, infeksiyonların fatal sonuçlanabileceği 
immünsuprese hastaların infeksiyonlarının tedavilerinde 
yol gösterici olması açısından önemlidir. 
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KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALARINDA 
LOKAL ANKAFERD BLOODSTOOPPER DENEYİMİ 
1Hürrem Bodur, 1Pınar Öngürü, 1Esragül Akıncı, 1Selim 
Sırrı Eren, 1Gökhan Gözel, 1Aliye Baştuğ, 1Sevim Yılmaz. 
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Enfek-
siyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. 

Giriş: Ankaferd BloodStopper (ABS) beş farklı bitki-
den elde edilen (Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, 
Vitis vinifera, Alpinia officinarum ve Urtica dioica) bitkisel 
bir üründür. Yüzyıllar boyunca geleneksel Türk tıbbında 
özellikle de hemorajik cilt lezyonlarında topikal hemosta-
tik ajan olarak kullanılmıştır. Modern tıp ürünü olarak 
ABS, yapılan çalışmalarla dermal, eksternal travmatik/
cerrahi sonrası ve dental kanamalarda güvenilirliği ve 
etkinliği gösterilmiş topikal kullanılan bir ajandır. Koagu-
lasyon faktörlerini belirgin bir şekilde etkilemeksizin hızla 
plazma ve serumda ağ oluşumunu yol açarak hemostaz 
sağladığı gösterilmiştir. Bu nedenle hem normal hemos-
tatik parametrelere hem de primer ve/veya sekonder 
hemostatik bozukluklara sahip bireylerde etkili olabilir. 
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, virusun 
veya virüs tarafından uyarılan makrofajlar ve lenfositlerce 
salınan mediatörlerin başta endotel, karaciğer ve kemik 
iliği olmak üzere hedef organlarda yaptığı değişikliklere 
bağlı olarak ortaya çıkan; ateş ve kanamaların klinik tab-
loya hakim olduğu, destek tedavisi dışında etkene yönelik 
kesin tedavisi olmayan %10 civarında mortal seyreden 
viral bir hastalıktır. Amaç: Lokal kanaması olan KKKA 
hastalarında ABS’ın hemostaz üzerine etkinliğini ve yan 
etkilerini araştırmak nedeni ile bu çalışma planlandı.
Metod: Çalışma etik kurul onayı alınarak, Ankara Numu-
ne Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Enfeksiyon Hasta-
lıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde yapıldı. 2008 yılı 
mart-temmuz ayları arasında, KKKA tanısı konulan 45 
hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 32’si erkek, 13’ü 
kadın idi. Hastaların 8’ine lokal kanama şikayetleri (epis-
taksis, diş eti kanaması, hemoroid kanaması, intra venöz 
enjeksiyon bölgesinde cilt kanamaları) nedeni ile kanayan 
bölgelerine lokal ABS uygulandı. ABS, burun ve hemoro-
id kanamalarında tampon, cilt ve dişeti kanamalarında 
sprey ve/veya tampon formunda uygulandı. Kanamaya 
yanıt, lokal veya sistemik yan etkiler ve hastaların ABS’yi 
tolere edip edemedikleri değerlendirildi. Bulgular: ABS 
uygulanan hastaların ölçülen en düşük trombosit sayısı 
ortalaması 14.500 /mm3, en yüksek aPTT ortalaması 
56.7 sn, en yüksek PT ortalaması 20 sn, en yüksek INR 
ortalaması ise 1.5 idi. Lokal ABS uygulanan 8 hastanın 
kanaması saniyeler içinde durdu. Daha sonra tekrarla-
yan kanamalarda da uygulandığında lokal olarak kana-
manın hızla durduğu tespit edildi. Hastaların hiçbirinde 
ABS uygulanan yerlerde lokal yan etkiler (irritasyon, 
kızarıklık, şişlik, kaşıntı, döküntü, ağrı-acı hissi vb) göz-
lenmedi. Sistemik yan etki veya ilacı tolere edememe gibi 
bir durumla karşılaşılmadı. Sonuç: KKKA hastalarında 
dişeti kanaması, burun kanaması, enjeksiyon yerlerin-
de kanama, hemoroid kanaması gibi lokal kanamaları 
kontrol altına almada yan etki olmaksızın ABS’nin etkili 
olabileceği gözlemlenmiştir. Daha geniş vaka serilerinde 
deneyimlerin arttırılmasına ihtiyaç vardır.

Bildiri: 131  Poster No: P083

AKUT MİYELOİD LÖSEMİLİ HASTADA SERONEGATİF 
BRUSELLOZ İLE FEBRİL NÖTROPENİ OLGUSU 1Erman 
Öztürk, 1Emre Tekgündüz, 1Elif Ümit, 1Gülsüm Pamuk, 
1Burhan Turgut, 1Muzaffer Demir. 1Trakya Üniversitesi 
Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Brucella melitensis sebebi bilinmeyen ateş 
nedeni olabilen zoonotik bir patojendir. İmmün sistemi 
baskılanmış veya sağlıklı insanlarda infeksiyon kaynağı 
olabilir. Febril nötropeni olgularının yarısında infeksi-
yon etkeni saptanamamaktadır. B. melitensis nadiren 
febril nötropeni etkeni olarak karşımıza çıkabilmektedir. 
Bruselloz tanısı sıklıkla serolojik yöntemlerle konması-
na karşın kültürde etkenin üretilmesi altın standarttır. 
Burada Bruseloz’a bağlı febril nötropeni izlenen bir akut 
miyeloid lösemi olgusunu paylaşmak istiyoruz. Olgu: 
61 yaşında akut miyeloid lösemi M2 tanısı alan erkek 
hastada tanı anında febril nötropeni saptandı. Hastaya 
ampirik olarak Sefaperazon/sulbaktam tedavisi başlandı. 
Herhangi bir organ infeksiyonu saptanamadı. Tedavinin 
beşinci gününde ateş yanıtı alınamaması üzerine Sefa-
perazon/sulbaktam kesilerek yerine İmipenem başlandı. 
Başlangıçta febril nötropeni sürecinde alınan kan ve idrar 
kültürlerinde üreme olmazken Bruselloz’a yönelik istenen 
Wright testinin negatif olduğu izlendi. Hastanın ateşinin 
devam etmesi üzerine tedaviye konvansiyonel Amfoterisin 
B eklendi. Tedavi sırasında ateş başlangıcında alınan kan 
kültürlerinde yedinci günde B. mellitensis üremesi oldu-
ğu görüldü. Hastaya Bruselloz tanısı ile 6 hafta boyunca 
Doksisiklin ve Rifampisin tedavisi verildi. Bruselloz teda-
visi ile eşzamanlı olarak hastaya 3+7 (İdarubisin/ARA-C) 
indüksiyon tedavisi verildi. Bruselloz tedavisinin dördün-
cü gününde ateşi düşen hastada indüksiyon kemotera-
pisi sonrasında tam remisyon sağlandı. Kemoterapi sıra-
sında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Remisyon 
sonrasında iki kurs yüksek doz ARA-C (HiDAC) ile konso-
lidasyon alan hasta halen tam remisyonda izlenmektedir. 
Tartışma: Bruselloz kültürlerde zor ve geç üreyen, tanısı 
genellikle seroloji ile konulan zoonotik bir infeksiyon 
kaynağıdır. Tedavisinde Doksisiklin, Rifampisin, Strep-
tomisin gibi antibiyotikler kombine olarak ve uzun süreli 
kullanılmaktadır. Olguların %5 kadarında seroloji negatif 
olup kültürde üreme olabilir. Febril nötropeni hastala-
rının birçoğunda infeksiyon etkeninin saptanamaması, 
endemik bölgelerde söz konusu patojenin daha sık düşü-
nülmesi ve aranması gerekliliğini akla getirmektedir. 
Bu nedenle etkenin saptanamadığı bazı febril nötropeni 
ataklarında kan kültürlerinde geç dönmede üreme olabi-
leceği unutulmamalıdır. Kültür sonuçlarının mikrobiyo-
loji laboratuvarı ile sıkı işbirliği yapılarak uzun süreyle 
takip edilmesi etkene yönelik tedaviye olanak sağlayarak 
hastanın prognozunu değiştirebilir.
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KONVULZİYONLARIN LÖKOSİT VE NÖTROFİL SAYISI 
ÜZERİNE ETKİLERİ 1Saadet Akarsu, 2Oya Çakıcı, 2Yaşar 
Şen, 3Nimet Kabakuş. 1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik 
Hematoloji Bilim Dalı, 2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 3Fırat Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, Elazığ. 

Amaç: Artmış lökosit ve nötrofil sayısı, sıklıkla infek-
siyon ve inflamasyonun bir göstergesi olmasının yansıra; 
konvulziyonlar sonrası beklenir. Bu durum yanlışlıkla 
infeksiyon/inflamasyon olarak kabul edilebilmektedir. 
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Böylece gereksiz inceleme ve antibiyotik kullanımına 
neden olabilir. Bu nedenle, konvulziyonların lökosit ve 
nötrofiller üzerine etkisini ve bu etkinin süresini belirle-
mek istedik. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya çocuk sağlığı ve 
hastalıkları acil polikliniğine başvuran 29 (%52.7) febril 
ve 26 (%47.3) afebril konvulziyonla başvuran (ortalama 
30 dakika-2 saat sonra), ortalama yaşları 18 ay (2-180 
ay) olan, 30 erkek ve 25 kız olgu alındı. Olgularda kon-
vulziyondan hemen sonra, 24. saat ve 48. saatde alınan 
tam kan sayımı değerleri prospektif olarak değerlendi-
rildi. Lumbal ponksiyon ile menenjit ve ensefalit gibi 
santral sinir sistemi kaynaklı ve dışı infeksiyöz patolojiler 
belirlendi. İstatistiksel analizler SPSS.11 paket programı 
kullanılarak Friedman testi, Variance analizi yöntemi, 
Fisher ve Ki-kare testleri ile Mann Whitney U testi kul-
lanılarak değerlendirildi. p< 0.05 değeri anlamlı olarak 
kabul edildi. Bulgular: Afebril konvulziyonlarda, WBC ve 
TGS bakımından; geliş değerleri ile 24. ve 48. saat arasın-
da anlamlı fark saptanmadı. Febril konvulziyonlarda ise 
geliş değerleri ile 24. saat değerleri arasında fark saptan-
dı. Fakat 24. saat değerleri ile 48. saat değerleri arasında 
fark saptanmadı. Sonuç: Febril konvulziyonlarda, altta 
yatan enfeksiyonun etkisini tamamen ayırt etmek müm-
kün olmasa da; 24. saatdeki bu anlamlı farkın, ateşin 
kendisinin etkisiyle olabileceği düşünüldü. Konvülziyon-
lar sonrasında hematolojik parametrelerde geçici değişik-
likler olabilir. Sadece bu değerlere bakılarak gereksiz yere 
inceleme ve antibiyotik kullanımından sakınılmalıdır. 
Altta yatan etiyolojik nedene yönelik çalışmalar üzerinde 
durulmalıdır. 

Kemik İliği Yetmezliği
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KOLAYCA GÖZDEN KAÇABİLEN NADİR BİR HASTA-
LIK; PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBULİ-
NÜRİ (PNH) 1Elif Çifci, 1Nilgün Gövec, 1Ismet Aydogdu, 
1Melih Anıl, 1Kadir Acar. 1Selcuk Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı. 

PNH seyrek rastlanan edinsel bir kök hücre hastalı-
ğıdır.Anemi,intravasküler hemoliz ve tromboz belirtileri 
ile seyreder.Önce demir eksikliği ve megaloblastik anemi 
tanısı konularak tedavi alan ve daha sonra PNH tanısı 
konulan iki hasta anlatıldı.Amacımız kolaylıkla gözden 
kaçan hastalığa dikkat çekmektir. 1.vaka: 28 yaşın-
daki bayan hasta aşırı halsizlik şikayeti ile başvurdu.
Fizik muayenesinde solukluk ve sklerada ikter dışın-
da anormal bulgusu yoktu.Hb:7,5gr/dl,lökosit:4100/
uL,trombosit:150000/uL,laktikdehidrogenaz(LDH):1975
u/L,ferritin: 101ng/dl,total bilirubin:3,9 mg/dl, indirek 
bilirubin: 3.7 mg/dl ve direk coombs: negatif olarak tes-
pit edildi. HAM testi negatif olan hastanın eritrositlerinde 
ve lökositlerinde CD55, CD59 düzeyleri düşük saptandı. 
Paroksismal noktürnal hemoglobinüri tanısı konulan 
hastaya 1 mg/kg/gün prednizolon ve folik asit tedavisi 
başlandı. 3 ay sonraki kontrollerinde anemi semptomları 
kaybolmuş, klinik ve laboratuar olarak düzelmişti. 2.vaka: 
31 yaşındaki bayan hasta solukluk, gözlerde sararma, 
çarpıntı şikayetleri ile başvurdu. Hb:7,4 gr/dl, MCV 106 
fl, lökosit:5200/uL, trombosit: 196000/uL, LDH:2130 
u/L, ferritin:101 ng/dl, total bilirubin: 2 mg/dl, indirek 
bilirubin: 1,6 mg/dl ve direk coombs: negatif olarak 
tespit edildi. Hastaya anemi ile birlikte eritrositlerinde 
makrositoz olması nedeniyle vitamin B12 başlandı.Ancak 
1 ay sonraki kontrolünde anemisinin ve semptomlarının 

düzelmediği görüldü.HAM testi pozitif olan hastanın 
eritrositlerinde ve lökositlerinde CD55, CD59 düzeyleri 
düşük saptandı.Klinik ve laboratuvar bulgularıyla parok-
sismal noktürnal hemoglobinüri tanısı konulan hastaya 
1 mg/kg/gün prednizolon ve folik asit tedavisi başlandı. 
PNH anemilerin ayırıcı tanısında, düşünülmezse kolaylık-
la gözden kaçabilen bir hastalıktır. Tanı genellikle teda-
viye cevap alınamayınca akla gelmektedir.Vakalarımızda 
intravasküler hemolizin sebep olduğu anemi mevcuttu.
Ham testi vakalardan ilkinde negatif bulunmuştur, ikin-
cisinde ise müspet bulunmuştur ve tanıyı desteklemiştir.
İlk vakaya daha önce demir preparatı verilmiş ve halsizlik 
semptomu belirgin hale gelmiştir.İkinci vakaya vitamin 
B12 ve folat tedavisi vermemize rağmen anemisi tedaviye 
dirençliydi. Bu da aneminin hemolize bağlı olabileceğini 
düşündürdü. İlk vakaya metilpredizolon 1 mg/kg/gün 
dozunda başlandı ve azaltılarak ikinci ayın sonunda 
tamamen kesildi. İkinci vakada ise öncelikle megalob-
lastik anemi düşünülmüş hastaya vitamin B12 ve folat 
tedavisi verilmişti ancak anemisinin düzelmemesi üze-
rine PNH yönünden değerlendirilmiş, PNH tanısı almış 
ve metilprednizolon verilmişti.PNH kolaylıkla atlanan bir 
hastalık olup, özellikle anemilerin ayırıcı tanısında dikkat 
edilmelidir. Anemi ile birlikte hemoliz bulgularının olması 
PNH’ı düşündürmelidir. 
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MİYELODİSPLASTİK SENDROMDA AZASİTİDİ-
NİN ETKİNLİĞİ 1Gürhan Kadıköylü, 1Irfan Yavaşoğlu, 
1Mustafa Ünübol, 1Zahit Bolaman. 1Adnan Menderes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı 
Hematoloji Bilim Dalı, Aydın. 

Azasitidin, miyelodisplastik sendrom (MDS) ve akut 
miyeloid lösemi tedavisinde kullanılan hipometilizan bir 
ilaçtır. Özellikle IPSS’ne göre orta ve yüksek riskli has-
talarda %40-60 oranında toplam yanıt sağlamaktadır. 
Kliniğimizde 65 yaş üzerindeki MDS’lu 7 hastada (4 
erkek, yaş ortalaması 73±5 yıl, yaş aralığı 65-80) azasiti-
dinin etkinliği retrospektif olarak değerlendirildi. 3 hasta 
RAEB-2, ikişer hasta da RAEB-1 ve RCMLD tanılıydı. 
IPSS’ne göre 4’ü düşük, ikisi orta-2 ve biri yüksek risk 
taşımaktaydı. İki hastada sitogenetik anomali (birinde 
trizomi-8, diğerinde ise >3 kromozom anomalisi) vardı. 
Hastalara 28 günde bir 7 gün süre ile SC 75 mg/m2 
ortalama 5 (2-8) kür azasitidin uygulandı. RAEB-1 tanılı 
iki hastanın birinde 3.cü diğerinde 7.ci aylarda lösemik 
dönüşüm görüldü ve bu hastaların biri eksitus oldu. 
Hastaların ortalama sağkalım süresi 14±9 ay, ortanca 
sağkalım süresi 13 ay idi. Hastaların 6’sı hala yaşıyordu. 
IWG yanıt kriterlerine göre RAEB-2 tanılı iki hastada tam 
yanıt (%29) ve bir hastada (%14) hematolojik düzelme-
eritrosit sağlandı. Toplam yanıt oranı %43 idi.Sitogenetik 
yanıt tam yanıt sağlanan hastada sağlanırken lösemik 
dönüşüm olan hastada trizomi-8 devam ediyordu. Bir 
hastada başlangıçta bulantı ve kusma izlendi. Sonuç 
olarak azasitidinden özellikle yüksek riskli MDS has-
talarında iyi yanıt alındı. Bu konuda daha geniş hasta 
guruplarını ve daha uzun süreli izlem içeren çalışmalara 
gereksinim mevcuttur. 
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GRİSCELLİ SENDROMU: OLGU SUNUMU 1Serap 
Karaman, 1Yıldız Yıldırmak, 1Sema Vural, 2Nedim Polat, 
1Aykut Çağlar, 1Leyla Telhan, 1Seda Güleç. 1Şişli Etfal 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji-onkoloji 
Bölümü, 2Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji 
Kliniği. 

Griscelli sendromu, ateş ve sık tekrarlayan enfeksi-
yon atakları ile karakterize olan, gümüş grisi renginde 
saçlar ve parsiyel albinizmin dikkati çektiği, otozomal 
resesif geçişli nadir bir hastalıktır. Hepatosplenomegali 
ve sitopeninin eşlik ettiği hemofagositoz, tedavi edilmediği 
taktirde ölümle sonuçlanabilir. Santral sinir sistemi bul-
guları ve değişen derecede immün yetersizlik de tabloya 
eşlik edebilir. Burada konvülziyon nedeniyle yatırılan ve 
Griscelli sendromu tanısı konan olgu, nadir görülmesi 
nedeni ile sunulmuştur. Olgu sunumu: Dört aylık kız 
hasta, havale geçirme nedeni ile acil polikliniğimize baş-
vurdu. Fizik muayenede gümüş gri renkli saçları, açık 
ten rengi ve hepatosplenomegalisi saptandı. Laboratuar 
tetkiklerinde nötropeni, trombositopeni, hipofibrinojene-
mi, hiperferritinemi ve hipertrigliseridemi mevcut olup, 
kemik iliğinde yoğun hemofagositoz gözlendi. Saçın mik-
roskobik incelemesinde orta kısımda kümeler halinde 
pigment birikimi mevcuttu. Griscelli sendromu tanısı 
alan hastanın genetik mutasyon analizi de gönderilerek 
hemofagositik lenfohistiyoz tedavi protokolüne başlandı. 
Hastamızın kemoterapisi devam etmekte olup, remisyon-
dadır. 
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HEMOFAGOSİTİK SENDROMLA SEYREDEN KANSER-
Lİ OLGULARIMIZ 1Sema Vural, 2Tiraje Celkan, 1Serap 
Karaman, 1Yıldız Yıldırmak, 3Nedim Polat, 4Öner Doğan. 
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hemato-
loji-onkoloji Kliniği, 2Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Çocuk Hematoloji- Onkoloji Kliniği, 3Şişli Etfal 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, 4Istanbul 
Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Patoloji Kliniği. 

Giriş: Hemofagositik sendrom (HS), monosit-makrofaj 
sisteminin aktivasyonu sonucu gelişen, mortalitesi yük-
sek, nadir bir hastalıktır. Birincil olabileceği gibi, infek-
siyonlara, metabolik, romatolojik, otoimmun hastalıklara 
ve malignitelere ikincil olarak da gelişebilir. Bu yazıda, 
kanser tanısı veya tedavisi sırasında HS saptanan üç 
hastamızın klinik özellikleri ve tedavi sonuçları sunul-
muştur. Olgu:1: Onbir yaşında erkek hasta, boyunda 
şişlikle başvurdu. Muayenesinde sol servikal kitle, hepa-
tosplenomegali saptandı. Karaciğer enzimleri ve LDH 
yüksekliği dışında kan tetkikleri normaldi. Kemik iliği 
aspirasyonu normal olan hastaya lenf nodu biyopsisi ile 
anaplastik büyük hücreli lenfoma tanısı kondu. Tedavinin 
birinci haftasında ateş ve karın ağrısı başlayan, karaciğer 
ve dalak boyutları artan olgunun tetkiklerinde bisitopeni, 
transaminaz, bilirubin, trigilserid artışı, hipofibrinojene-
mi saptanan hastada hemofagositik sendrom gelişmiş 
olabileceği düşünüldü. Tekrarlanan kemik iliği aspirasyo-
nunda yoğun hemofagositoz görüldü. Maligniteye ikincil 
hemofagositik lenfohistiyositoz tanısı kondu. Klinik ve 
laboratuar bulguları 10 gün içinde düzelen hastamız 
remisyondadır. Olgu 2: 15 yaşındaki kız hastada yüzde, 
boyunda şişlik, ateş ile başvurduğu merkezde ultraso-
nografide ve tomografide ciltte kalınlaşma, hepatospleno-
megali, bisitopeni ve LDH, transaminaz artışı, fibrinojen 
düşüklüğü bulunmuş. Cilt biyopsisinde subkutan pan-
nikülit benzeri T hücreli lenfoma tanısı konan hastanın 

kemik iliğinde ve tümör içinde hemofagositoz görüldü. 
Kemoterapinin 1. haftasında ateş düştü, lezyonlar geri-
ledi, kan tablosu düzeldi. Toplam 6 kür kemoterapi alan 
hastamız 1 yıldır hastalıksız olarak izlenmektedir. Olgu 
3: Ateş, nefes darlığı, vücudunda morluklarla başvuran 
10 yaşındaki kız hastada yüzde ödem, dispne, taşipne, 
krepitan raller, hepatosplenomegali, yaygın lenfadeno-
pati saptandı. Bisitopeni, plevral effüzyon, mediastende 
lenfadenopatiler, akciğerlerde nodüler infiltrasyon bulu-
nan olgunun cilt biyopsisiyle Kaposi Sarkom, lenf bezi 
biyopsisi Castleman Hastalığı tanısı kondu. Kemik iliği 
aspirasyonu normal olan hastanın tedavisinin ikinci haf-
tasında klinik ve kan tablosu düzeldi. İlaç bulunamadığı 
için iki hafta tedavi alamadı ve pansitopeni ateş, öksü-
rük, dispne, akciğer infiltrasyonları ve cilt lezyonlarında 
artış saptandı. Tekrarlanan kemik iliği aspirasyonlarında 
displastik değişiklikler, üçüncüsünde de hemofagositoz 
saptandı.. Akciğerlerde infeksiyon/hastalık aktivasyonu 
ayırımı yapılamayan yaygın parankimal lezyonlar gelişen 
hasta, solunum yetersizliği ile kaybedildi. Yorum: İkincil 
HS’da altta yatan hastalığın tedavisi esastır. Malignitele-
rin tanısı veya tedavisi sırasında gelişen hemafagositozda 
klinik tablonun maligniteye mi, tedaviye mi, hemofagosi-
toza mı bağlı olduğunu anlamak her zaman kolay olmaz. 
Bu nedenle, beklenilmeyen ya da uzamış myelosupres-
yon, ateş, damar içi pıhtılaşma bozukluğu gelişen onko-
loji hastalarında HS da düşünü
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GAUCHER TANISI KOYABİLMEK İÇİN UZUN BİR YOL 
1Ahmet Çizmecioğlu, 1Hilal Çıray, 1Dudu Aşkın, 1Ismet 
Aydoğdu, 1Kadir Acar, 1Şamil Ecirli. 1Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi Hematoloji Anabilim Dalı. 

Gaucher hastalığı, glukoserebrozidaz enzim eksikliği 
sonucu retiküloendotelyal sistem hücrelerinde gluko-
serebrozid birikimi ile karakterize 1/40000-1/100000 
sıklığında görülen, otozomal resesif geçiş gösteren bir 
lipid depo hastalığıdır. Başlıca klinik bulguları hepatosp-
lenomegali, anemi, trombositopeni, gelişme geriliği ve 
iskelet bozukluklarıdır. Multiple kırıkları olup osteoge-
nezis imperfecta ile takip edilen, fiziksel özür nedeniyle 
malulen emekli olmak için sağlık raporu başvurusu 
nedeniyle hastanemize gelen ve takibinde Gaucher Has-
talığı tanısı konulan bir olgu sunuldu. Hastanın anne 
babası akraba çocukları idi. Fizik muayenesinde üçgen 
şeklinde yüz görünümü, belirgin kifozu olan hastanın 
akciğerlerinde bazallerinde belirgin ralleri,2/6 sistolik 
üfürümü, sağ inguinal bölgeye kadar uzanan spleno-
megalisi vardı. Hastanın direk grafilerinde çok sayıda 
organize olmuş kırıkları ve litik alanları göze çarpıyordu. 
Pansitopenisi olan hastanın serum asit fosfataz değeri 
11,1 IU/L bulunmuş olup normalden yüksekti. (normali 
0-5 IU/L). Yapılan ekokardiografide ejeksiyon fraksiyonu 
%25 idi. Hastanın periferik yaymasında atipik hücreye 
rastlanmadı. Yapılan kemik iliğinde 10-80 μ büyüklüğün-
de, bir veya daha fazla küçük koyu nükleusu periferde 
lokalize olan, buruşturulmuş ipek tarzında, sitoplazması 
mavi boyanan, Gaucher hücreleri görüldü. Glukosereb-
rosidaz-(βglukosidaz) enzim tayininde enzim değeri % 
5,1 olarak ölçülerek hastanın Gaucher Hastalığı tanısı 
kesinleştirildi. Bu olgu bize ileri yaşlarda farklı hastalık 
tanıları altında takip edilen bir hastanın gaucher hastası 
olabileceğini göstermektedir.
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APLASTİK ANEMİLİ BİR ADOLESANDA OSTEONEK-
ROZ 1Fatih M. Azık, 1Aslıhan Araslı Yılmaz, 1Hasan Tezer, 
1Gonca Kılıç, 1Fatih Gürbüz, 1Tülin Demirkan, 2Murat 
Bozkurt, 1Sadi Vidinlisan. 1Ankara Dışkapı Çocuk Has-
talıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Dışkapı Yıldırım 
Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği. 

Amaç: Osteonekroz bir ya da daha fazla osseöz alanın 
segmental ölümü ile karakterize bir bozukluktur. Farklı 
etyolojileri olan hastalıklara eşlik edebilir. Osteonekrozla 
kortikosteroid kullanımı arasındaki ilişki bilinmesine 
rağmen patogenez oldukça karmaşıktır. Aplastik anemili 
(AA) hastalarda kemik iliğinde artmış yağlı infiltrasyon 
osteonekroz gelişiminde anahtar rol oynamaktadır. Bura-
da başlangıçta ITP tanısı alarak uzun süre kortikosteroid 
verilen daha sonra lökopeni ve aneminin de eklenmesiyle 
AA tanısı konularak immünsüpressif tedavi uygulanan, 
izleminde osteonekroz gelişen bir olgu sunulmuştur. 
Olgu: AA tanısı ile başka bir merkezde takipli olan hasta 
sosyal nedenlerle bizim merkezimizde izlenmek üzere 
başvurdu. Başvurusunda menometroraji yakınması olan 
hastanın fizik muayenesinde halsizliği, cushingoid görü-
nümü, karın cildinde striaları, ekstremitelerde peteşi 
ve ekimozları vardı. Uzun süredir sağ dizinde ağrı ve 
topallama yakınmasının olduğu öğrenildi. Ağır derecede 
pansitopenisi olan hastanın diz grafisi ve MRG bulguları 
osteonekroz olarak değerlendirildi. Kemik sintigrafisi 
non-spesifik olarak yorumlandı. Kemik dansitometri-
sinde Z skoru -2,8 saptanan hastanın ciddi osteoporozu 
mevcuttu. Tam uygun donörü olan ve idyopatik AA oldu-
ğu saptanan hasta transplantasyon yapılması amacıyla 
sevk edildi. Ortopedi tarafından transplantasyon sonrası 
artroplasti yapılabileceği belirtildi. Sonuç: Osteonekroz 
geniş bir klinik spektrumda karşımıza çıkabilir. Hastalar 
asemptomatik olabileceği gibi kemik ağrısı, fonksiyon 
kaybı, hatta bazen total eklem replasmanına ihtiyaç 
duyulabilir. Bu nedenle AA tanısı alan hastalara ste-
roid tedavisi verirken, osteoporoz yanısıra osteonekroz 
yönünden de riskli olduğunun bilinmesi ve izlenmesi 
önemlidir.
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5-AZASİTİDİN TEDAVİSİ ALAN MYELODİSPLATİK 
SENDROMLU OLGULARIMIZ 1Gül Ilhan, 1Neslihan 
Andıç, 1Sema Karakuş. 1Başkent Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi. 

Myelodisplastik sendrom (MDS) matürasyon defekti 
ile karakterize klonal bir hastalıktır. DNA hipometilas-
yonu ile etki gösteren 5-Azasitidin’in ek hastalıkları olan 
ileri yaş MDS’lilerde transfüzyon sıklığını azalttığı ve 
yaşam kalitesini arttırdığı gösterilmiştir. Burada yüksek 
riskli MDS’si olan ileri yaştaki üç hastaya uyguladığımız 
5-Azasitidin tedavisi ile olan tecrübelerimizi sunduk. 
Doksan üç yaşında, diyabet, kalp yetmezliği, hipertan-
siyonu olan ve MDS (alt tipi refrakter anemi) tanısı alan 
kadın hasta derin anemi ile (Hb:3 g/dl) başvurdu. On 
günde bir eritrosit ve trombosit süspansiyonu ihtiyacı 
olan hastaya RAEB-1 kabul edilerek 5-Azasitidin başlan-
dı. İkinci kür sırasında pnömoni tablosu meydana geldi. 
Tedavi ile trombosit replasman sıklığında azalma olmadı 
ancak 2. kür sonunda eritrosit transfüzyon ihtiyacı 3 
haftada bire geriledi. İkinci kürden sonra alt gastroin-
testinal sistem kanaması olan hasta tekrar pnömoni ve 
septik şok ile kaybedildi. Doksan altı yaşındaki kronik 
obstrüktif akciğer hastalığı, hipertansiyon, koroner arter 
hastalığı ve kalp yetmezliği olan kadın hasta MDS (alt 

tipi refrakter anemi) tanısı aldı. Bir yıl 3 haftada bir erit-
rosit transfüzyonu ile takip edilen hasta RAEB-1 kabul 
edilerek 5-Azasitidin başlandı. Dört kür tedavi verilen 
hasta yanıt değerlendirmesi için yapılacak kemik iliği 
aspirasyonunu ve tedavinin devamını almayı kabul etme-
di. Yetmiş dokuz yaşındaki, hipertansiyon ve atrial fibri-
lasyonu olan ve MDS (alt tipi RAEB-1) tanısı alan erkek 
hasta GCSF tedavisi ve eritrosit transfüzyonu ile izlendi. 
Bir yıl sonra RAEB-II tanısı alan hastaya 5-Azasitidin 
başlandı. Birinci kürde yaygın ürtikeryal döküntüleri 
oldu. Üç kür sonunda eritrosit transfüzyonu ihtiyacı 6 
haftada bire, dört kür sonunda kemik iliğinde blast oranı 
% 7’ye geriledi. 5-Azasitidin’in yüksek riskli olup allojenik 
kemik iliği transplantasyonu adayı olmayan hastalarda 
yaşam kalitesini arttırdığı ve destekleyici tedaviye göre 
AML’ye dönüşüm için geçen zamanı geciktirdiği ve sık-
lığını azalttığı gösterilmiştir. Tedaviye yanıt oranı toplam 
%60 olarak bulunmuştur. Hastalarda bulantı, kusma, 
enjeksiyon bölgesinde döküntü rapor edilmiştir. Bizim 
hastalarımızdan ilk olguda tedavi ile lökopeni meydana 
geldi ve hasta pnömoni ve septik şokla kaybedildi, dolayı-
sıyla tedaviye yanıt tam değerlendirilemedi. İkinci olguda 
ise transfüzyon sıklığı artmış gibi gözükse de kontrolleri 
saha sık yapıldığı için ilaçtan önce Hb.6-7g/dl ‘nin üzeri-
ne transfüzyon verilirken ilaçtan sonra Hb: 7.5-8g/dl’nin 
üzerine transfüzyon verildi. Son olguda ise ilacın alerjik 
yan etkisi yaygın ürtikeryal döküntü şeklinde görülerek 
bir sonraki kürde doz yarıya inilerek ve antihistaminik 
proflaksisi ile verildi. Bu hastada ise 3. kür sonunda da 
eritrosit ihtiyacı, 4. kür sonunda ise kemik iliğinde blast 
oranı azaldı. Sonuç olarak 5-zasitidin uygun MDS has-
taları için yan etkileri tolere edilebilir, yaşam kalitesi ve 
süresi üzerine olumlu etkileri olan bir ilaçtır.
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KADAVERİK BÖBREK TRANSPLANTASYONU SONRA-
SI VALGANSİKLOVİR DOZ AŞIMINA BAĞLI GELİŞEN 
KEMİK İLİĞİ YETERSİZLİĞİ: ARDIŞIK 4 OLGU BİL-
DİRİMİ 1M. Cem Ar, 1Murat Özbalak, 2Nükhet Tüzüner, 
3Hüseyin Beköz, 4Özden Özer, 3Kubilay Uğurlu, 5Fehmi 
Tabak, 1Burhan Ferhanoğlu. 1Istanbul Üniversitesi Cer-
rahpaşa Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hema-
toloji Bilim Dalı, 2Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 3Gayrettepe Florence 
Nightingale Hastanesi, 4Istanbul Patoloji Grubu, 5Istanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hasta-
lıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Valgansiklovir, gansiklovirin L-valil esterlenmiş bir ön 
ilacıdır. Başlangıçta, valgansiklovir, HİV-pozitif hastalar-
da sitomegalovirüs (CMV) retinitinin tedavisinde kullanıl-
mıştır. Günümüzde, bu ilaç solid organ transplantasyonu 
sonrası CMV enfeksiyonunun önlenmesinde de kullanıl-
maktadır. Valgansiklovir temel olarak böbrekler üzerin-
den glomerular filtrasyon ve tubüler sekresyon yoluyla 
atılır. Renal fonksiyonlarda bozulma, ilacın klirensinde 
azalmaya yol açar. Valgansiklovirin hafif, orta dereceli 
lökopeni, nötropeni, anemi, trombositopeni ve pansito-
peni gibi hematolojik yan etkilere neden olabileceği bildi-
rilmiştir. Ancak, şu ana dek ölümcül düzeyde ağır kemik 
iliği baskılanması sadece bir erişkin hastada tanım-
lanmıştır. Bu sunumda son dönem böbrek yetersizliği 
nedeniyle kadaverik nakil yapılan ve sonrasında uzayan 
böbrek fonksiyon bozukluğuna karşın CMV profilaksisi 
amaçlı standart dozda (900 mg/gün) valgansiklovir alma-
ya devam eden 4 hasta bildirilmektedir. Her dört olguda 
da kemik iliği yetersizliği valgansiklovir kullanımının 18-
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20. gününde ortaya çıkmış ve hastaların ikisinde fatal 
seyreden enfeksiyonlara yol açmıştır. Bildiğimiz kadarı ile 
bu olgular, renal yetersizlikte valgansiklovir doz aşımının 
hematotoksik farmakodinamiklerini gösteren ilk yayındır. 
Valgansiklovir ve türevi olduğu gansiklovir renal yetersiz-
likli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. 
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EDİNSEL APLASTİK ANEMİLİ ÇOCUK HASTALAR-
DA İMMUNSUPRESSİF TEDAVİ SONUÇLARI 1Z. Yıldız 
Yıldırmak, 1Serap Karaman, 1Ela Erdem. 1Şişli Etfal Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Kliniği, Istanbul. 

İmmunsupressif tedavi HLA uyumlu vericisi olma-
yan edinsel aplastik anemili hastalarda diğer bir tedavi 
seçeneğidir. İmmunsupressif tedavi alan aplastik anemili 
çocuklarda tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi ama-
cıyla bu çalışma yapıldı. 2000-2008 yılları arasında kli-
niğimizde edinsel aplastik anemi tanısı konulan hastalar 
retrospektif olarak incelendi.18 olgu çalışmaya alındı (11 
erkek, 7 kız).Tanı sırasında ortalama yaş 7,9 yıl olup 6 sı 
çok ağır, 6 sı ağır, 6 sı orta aplastik anemi idi. Ortalama 
takip süresi 44,5 ay idi. Tanıdan sonra ATG veya ALG 
temin edilemeyen 9 olguya yüksek doz metil prednizolon 
uygulandı. İki olguda tam remisyon elde edildi (%22). Geri 
kalan 16 olguya ALG+ siklosporin ve kısa süreli metil pre-
dnizolon tedavisi uygulandı. 4 olgu tedavi uygulamasını 
takiben 1 ay içinde kaybedildi (2 enfeksiyon, 1 kanama, 1 
ensefalopati). Geri kalan 12 olgunun 3’ünde yanıt alındı. 
(%25). Üç ayın sonunda yanıt vermeyen 9 olgunun 7 sine 
2. kür immunsupressif tedavi olarak ATG+siklosporin 
ve kısa süreli metil prednizolon uygulandı.İkisinde yanıt 
alındı (%22). Beş hastada yanıt alınamadı. Uzun süreli 
takiplerde hastaların hiçbirinde klonal hastalık gelişimi 
gözlenmedi. İmmunsupressif tedavi vericisi olmayan 
hastalarda iyi bir tedavi seçeneğidir. Destek bakımın 
arttırılması ile tedavi sonrası ilk ay içinde görülen erken 
ölümlerin önlenmesinin tedavi başarısını daha da arttıra-
cağı görüşündeyiz.
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FANCONİ ANEMİ’Lİ HASTALARDA TAKİP GEREKTİ-
REN ÖNEMLİ BİR KOMPLİKASYON: OSTEOPENİ / 
OSTEOPOROZ VE İDRAR DEOKSİPİRİDOLİN İLE X 
IŞINSIZ ERKEN TANI 1Şule Ünal, 1Selin Aytaç Elmas, 
1Fatma Gümrük. 1Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hema-
toloji Ünitesi. 

Amaç: Fanconi anemi (FA) hastalarında endokrin 
anormallikler %73’e varan oranlarda oldukça sık olarak 
bildirilmiştir. Bu endokrinopatiler arasında %51 büyü-
me hormonu eksikliği, %37 hipotiroidizm, %39 glukoz 
/ insülin metabolizması bozuklukları, %27 obezite, %55 
dislipidemi ve %21 metabolik sendrom sayılabilir. Daha 
önce 18-43 yaş grubunu içeren bir çalışmada 13 FA 
hastasından 12’sinde (%92) osteopeni ya da osteoporoz 
saptanmıştır. Bu sık endokrinopatinin 18 yaş öncesi 
dönemdeki sıklığını saptamayı amaçladık. Gereç ve Yön-
tem: Çalışma için Hacettepe Üniversitesi’nden etik kurul 
onayı alınmıştır. 17 DEB pozitif FA hastası (9 kız, 8 
erkek) (ortalama yaş 10,6±3,5 yaş, aralık 5-17 yaş) çalış-
maya alındı. Hastaların açlık serum kalsiyum, fosfor ve 
alkalen fosfataz düzeyleri ile tek idrarda Deoksipridinolin 
(DPD) düzeyleri Kemik Mineral Dansitesi (KMD) ölçümleri 
yapılmıştır. KMD ölçümleri Dual Energy X-Ray Absorptio-
metry (DEXA) yöntemi ile yapılmış, L2-4 vertebra ölçüm-
leri yapılarak vücut yüzey alanı, yaş ve cinsiyete göre 
düzeltilmiş Z skorları belirlenmiştir. Bulgular: İdrar DPD 

düzeyleri ortalama 17,6±10,5 nMDPD/mM (hasta aralığı 
4,5-47,5; normal aralık 3-7,4) arasında değişirken ortala-
ma Z skoru değeri -1,45±1,2 (hasta aralığı +0,51 ile -4,22 
arasında) bulunmuştur. Sekiz (%47) hastada KMD ile 
osteopeni (Z -1 ve -2,5 arasında), üç (%18) hastada oste-
oporoz (Z -2,5’den küçük) saptandı. Osteopeni ya da oste-
oporozu olan hastaların tamamında idrar DPD normalin 
üstündeyken, DPD düzeyi normal olan iki hastanın KMD 
ile Z değeri -0,46 ve +0,43 (normal) bulundu. Diğer bir 
önemli bulgu Z değeri normal olan yedi hastanın beşin-
de (%71), idrar DPD değeri normalden yüksek bulundu. 
Sonuç: Fanconi anemi hastalarında çocukluk ve ergenlik 
döneminde de osteopeni ya da osteoporoz nadir olma-
yan bir endokrinolojik patolojidir. Hastaların bu yönden 
taranması ve osteoporozlu vakalarda uygun tedavinin 
erken başlanması kırıkların önlenmesinde yararlı ola-
bilir. Daha önce nadir rapor edilen bu komplikasyonla 
ilgili olarak çalışmamızın diğer bir önemli özelliği, yeni bir 
bilgi olarak osteopeni ya da osteoporozun erken tayininde 
KMD’ye alternatif olarak X ışını maruziyetini azaltmayı 
hedeflediğimiz idrar DPD ölçümlerinin kullanılmasıdır. 
Kaynak: Giri N, Batista DL, Alter BP, Stratakis CA. 
Endocrine abnormalities in patients with Fanconi ane-
mia. J Clin Endocrinol Metab. 2007;92:2624-31.
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FANKONİ APLASTİK ANEMİSİ İLE KLİNEFELTER 
SENDROMU BİRLİKTELİĞİ 1Ümran Çalışkan, 1Canan 
Uçar Albayrak, 1Can Acıpayamlı. 1Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi. 

Fankoni aplastik anemisi (FAA) otozomal resesif geçiş 
gösteren, çeşitli konjenital anomalilerle birlikte pansi-
topenin birlikte olduğu kalıtsal bir anemidir. Vakaların 
yaklaşık %50’sinde mikrosefali, mikroftalmi, radius ve 
baş parmağın yokluğu, deri döküntüleri (cafe-au-lait), 
kalp, böbrek, göz anomalileri, boy kısalığı ve hipogono-
dizm görülür. Büyüme geriliğinden dolayı boy kısalığı 
görülür. 

Klinefelter sendromu yenidoğan bebeklerin yaklaşık 
1/1000’inde saptanır. 47,XXY kromozom yapısına sahip-
tir. Bu sendromda çocukluk çağında belirgin bir somatik 
bulgu olmadığından genellikle ergenlikten sonra tanı-
nabilirler. Bu bireyler genelde nispeten uzun boyludur. 
Jinekomasti olabilir ve sekonder seks karakterleri geç 
gelişebilir. Burada FAA’lı hastada Klinefelter sendromu 
birlikteliği sunuldu. On yaşında erkek hasta 15 ay önce 
pansitopeni etyolojisi araştırılmak üzere hastanemize 
başvurdu. Fizik incelemede tartısı 20.5 kg(3-10p), boyu: 
120 cm(3-10p) baş çevresi 47.5 cm(<3p), büyüme gelişme 
geriliği, mikrosefali, mikroftalmi, deride birkaç adet cafe-
au-late lekeleri saptandı. Laboratuvar tekiklerinde BK 
3600 /mm3, ANS 500 /mm3, Hb 9 gr/dl, MCV 109.5 fl, 
trombositleri 44.000/mm3 olarak saptandı. B12 ve folat 
düzeyi normal, Hb F %8.9, kemik iliği aspirasyonu ince-
lemesi aplastik anemi ile uyumlu kemik iliği olarak değer-
lendirildi. Radyolojik incelemede kemik grafileri normal, 
pelvik yerleşimli sağ böbrek, umblikus seviyesinde solda 
yerleşimli sol böbrek, mesane divertikülü saptandı. EKO 
tetkikinde Patent foromen ovale, göz muayenesinde sağ 
gözde kırma kusuru saptandı. Diepoksibutan (DEB) testi 
pozitif olarak bulundu. Periferik kan ve kemik iliği aspi-
rasyonu örneği sitogenetik incelemeye gönderildi. Sonuç 
47,XXY olarak bulundu. Bu bulgularla hastamız FAA 
ve Klenifelter sendromu tanısı aldı. FAA ve Klenifelter 
sendromu birlikteliği literatürde olmadığı için sunulmaya 
değer bulunmuştur.
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HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ TABLOSU İLE 
BAŞLAYAN EOZİNOFİLİK GRANÜLOM OLGUSU 1Ümran 
Çalışkan, 1Canan Uçar Albayrak, 1Can Acıpayamlı. 1Sel-
çuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. 

Eozinofilik granülom langerhans hücreli histiositoz 
grubundadır. En sık 1-4 yaşları olmak üzere her yaşta 
görülebilir. Eozinofilik graniülomda kemik deri, lenf 
nodu, kemik iliği, akciğerler, hipotalamus, hipofiz, dalak 
ve karaciğer tutulabilir. Lezyonların bulunduğu yere göre 
klinik bulgular görülür. Hemofagositik sendromlar, his-
tiosit hastalıkları içinde malign olmayan makrofaj ilişkili 
gruptadır. Primer hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH) 
ve sekonder HLH olarak isimlendirilmektedir. HLH ateş, 
hepatosplenomegali, sitopeni, hipertrigliseridemi ve/veya 
hipofibrinojenemi, NK hücre aktivitesinin azalması veya 
olmaması, ferritin 500 nanogram/ml üzerinde olması, 
solubl CD25 yüksek olması (2400 U/ml), kemik iliği, 
dalak veya lenf nodunda hemofagositoz ile karekterize bir 
durumdur. Burada HLH tablosuyla başvuran hastada 
takipte eozinofilik granülom gelişimi sunulmuştur. Üç 
yaşında erkek hasta altı aylıkken ağlama, huzursuzluk ve 
20 gündür düşmeyen ateş şikayeti ile başvurdu. Soygeç-
mişinde anne ve baba arasında akrabalık yok ancak aynı 
köylü idiler. Hastamız ailenin ilk çocuğuydu. Fizik mua-
yenesinde genel durumu kötü, soluk, bilateral submandi-
bular, inguinal 2x2 cm’lik lenfadenopati, hepatomegali 2 
cm, splenomegali 3 cm ve tonsillerde membran saptandı. 
Laboratuvar tetkiklerinde: BK 3500/mm3, Hb 6.5 gr/dl, 
MCV 80 fl, trombositler 130.000 /mm3, periferik yayma-
da atipik hücre ve blast yok, kemik iliği aspirasyonu ince-
lemesi hiposellüler, makrofajlar artmış, birbirini fagosite 
etmiş makrofajlar, trombosit, lenfosit, PMNL, nükleer 
artık fagosite eden 8-10 adet hemofagositik hücreler 
saptandı. Salmonella, parvovirüs, EBV, toksoplazma, 
CMV, rubella ve hepatit A,B, C ve HIV serolojileri negatif 
bulundu. Kültürlerinde üreme saptanmadı. Trigliserid 
279 mg/dl, fibrinojen 119 mg/dl ve ferritin 119 ng/ml 
olarak bulundu. Hastanın ateş, bisitopeni, hepatomega-
li, trigliserid yüksekliği, fibrinojen düşüklüğü ve kemik 
iliğinde hemofagositik hücrelerin görülmesinden dolayı 
HLH tanısı kondu. Anne, baba ve hastadan perforin gen 
mutasyonu gönderildi ve negatif saptandı. HLH 2004 
tedavi protokolü başlandı ve tamamlandı. Kemoterapinin 
kesilmesinden iki hafta sonra saçlı deride nodüller sap-
tandı. Kemik grafilerinde kafa kemiklerinde litik lezyon-
lar olduğu görüldü. Hemogramında BK 5600/mm3, Hb 
10 gr/dl, PLT 455 000/mm3, batın ultrasonografisi ve 
batın tomografisi normal saptandı. Kranial tomografide 
çok sayıda litik lezyonlar vardı (eozinofilik granülom?), 
lezyonlar dış tabakayı destrükte etmiş, iç tabula korun-
muş olarak değerlendirildi. Hipofiz MR normal olarak 
saptandı. Litik lezyondan biyopsi yapıldı, tanı eozinofilik 
granülom olarak değerlendirildi. Hasta bu bulgularla 
grup 3 çok odaklı kemik tutulumu olarak değerlendirildi. 
Kemoterapi başlandı. Tedavi sırasında diabetes insipitus 
gelişti. Literatürde HLH tablosu ile başlayan eozinofilik 
granülom olgusu bildirilmediği için sunulmaya değer 
bulunmuştur.
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APLASTİK ANEMİLİ OLGULARDA MİTOMİSİN-C İLE 
BİR KLASTOJENİTE ÇALIŞMASI 1Şükrü Öztürk, 1Ali 
Uçur, 1Gülçin Bağatır, 1Haluk Erkal, 1Ayşegül Bayrak, 
1Kıvanç Ç, 1Şükrü Palanduz. 1Istanbul Üniversitesi, Istan-
bul Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Gene-
tik Bilim Dalı. 

Giriş: Aplastik anemi hematopoetik hücrelerin kemik 
iliğinin %25’den azını oluşturduğu bir kemik iliği yeter-
sizliği tablosudur. Bir genç yaş hastalığı olup edinsel veya 
kalıtsal olabilir. Etyolojide radyasyon, kimyasal madde-
ler, ilaçlar, infeksiyonlar ve immnunolojik bozukluklar 
sorumlu olabilir. Ancak olguların büyük bir kısmı idyo-
patik olarak değerlendirilmektedir. İstanbul Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Bilim Dalı’na 
aplastik anemi tanısıyla sitogenetik analiz için gönderilen 
hastalarda spontan ve mitomisin C ile uyarılmış kırık 
analiz yapıldı. Yöntem ve Bulgular: Periferik kan lenfosit 
kültürleri Moorhead ve arkadaşlarının geliştirdiği metod 
kısmen modifiye edilerek 72 saatlik kültür yapıldı, kül-
türe 24. saatte kültüre 0.1 mikrogram/ml Mitomicin C 
ilave edildi. 73 olgu (yaş ortalaması 21 ± 7, 32’si erkek) 
çalışmaya alındı. Her olguda 50 metafaz değerlendirildi. 
Metafaz başına spontan ve uyarılmış kırık oranı oranı 
belirlendi. Aplastik anemi tanısıyla gönderilen ve kırık 
oranı yüksek bulunan 5 olguda Fanconi anemisi klinik 
bulguları yoktu (Tablo 1). Bu olguların istatistikleri ayrı 
olarak değerlendirildi. Sonuç: Aplastik anemili olgularda 
mitomisinle istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte 
nispeten yüksek bir kırık oluşumu tespit edildi. Bununla 
birlikte bulguları olmayan Fanconi anemili olgularda ise 
beklenildiği üzere bu artış çok daha belirgin bulundu. 
Fanconi anemili olguların konvansiyonel tedavilere daha 
az cevap verdiği bilinmektedir. Bu nedenle rutin olarak 
klinik bulgular mevcut bulunmasa da aplastik anemili 
olgulara klastojenite çalışması yapılmalıdır. 

Tablo.

 Spontan* Mitomisin C ile uyarılmış* 

Kontrol grubu 0.01 ± 0.01 0.16 ± 0.0
Aplastik anemi 0.02 ± 0.02 0.32 ± 0.61
Fanconi (5 olgu) 0.19 ± 0.14 4.69 ± 1.41
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AZASİDİNE BAĞLI VASKULİT: OLGU SUNUMU 1Güçhan 
Alanoğlu, 2Metin Çiriş, 3 Necmettin Ünal, 3Melek Tulunay, 
4Meral Beksaç. 1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 
İsparta, 2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Patoloji Anabilim Dalı 3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 4Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı 
Hematoloji Bilim Dalı, Ankara. 

Miyelodisplastik sendrom ineffektif eritropoez ile 
karakterize, sıklıkla akut lösemiye dönüşümle sonlanan 
bir klonal hastalıktır. Çevresel kanda sitopenilere eşlik 
eden, displazik değişim gösteren kemik iliği belirgin 
özelliğidir. Sitidin analogu olan 5-azasitidin; blast artışı 
ile giden refrakter anemi (RAEB) hastalarında kullanı-
ma giren bir hipometilasyon yapıcı ajandır. Otoimmun 
olaylar MDS de %10- 18 oranında bildirilmiştir. MDS 
olgularında tanıdan önce ya da tanı anında vaskulit 
gelişimi rapor edilmiştir. Hematolojik hastalıklar içinde 
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en sık MDS de vaskulit gözlenmekte, nedeni olarak da 
ilaçlar, otoimmun olaylar suçlanmaktadır. Bu bildiride 
zamanlama dikkate alınarak bir MDS hastasında muhte-
melen azasitidine bağlı daha önce bildirilmemiş vaskulit 
gelişimi sunulacaktır. 80 yaşında kadın hasta; halsizlik, 
kolay yorulma yakınması ile başvurdu. Öyküde hipertan-
siyon, 15 yıl önce total tiroidektomi operasyonu mevcut. 
Fizik muayenede solukluk, 2/6 sistolik üfürüm dışında 
patoloji saptanmadı. Laboratuar: Hb: 5.4 gr/dL, Ht: 17.6, 
MCV: 81fL, BK: 2.4mm3 /μL, LDH: 847 U/L, ferritin: 230, 
Vit B 12: 186. Periferik yaymada Pelger-Huet anomalisi 
görüldü. Kemik iliği aspirasyonunda eritroid seride belir-
gin displazi, ring sideroblast, myelogranulositer seride 
gelişimde blok ve 15- 20 blast artışı gözlendi. Kemik iliği 
biopsisi de RAEB olarak yorumlandı. Kemik iliğinin akım 
sitometrik analizi de aynı ön tanıyı destekledi. Sitogenetik 
incelemede del 7, der12, monozomi 5, nulizomi 6, trizomi 
8, monozomi18 saptandı. Hasta MDS RAEB olarak değer-
lendirilerek eritrosit süspansiyonu ile desteklendi. Düşük 
doz Ara-C tedavisi başlandı. Ancak hastanın haftada 2 
defa olan transfüzyon ihtiyacı azaltılamadı. 5-azasitidin 
tedavisine 75 mg/m2/gün x 9 gün ayda bir uygulandı. 
Hastanın transfüzyon ihtiyacı 10 güne çekilebildi. Tedavi-
nin 5. küründe tüm beden ve ekstremitelerde yaygın deri-
den kabarık, basmakla solmayan lezyonları ortaya çıktı. 
Laboratuar: Hb: 7.1g/dL, BK: 3.9mm3, sedimentasyon 
40mm/st, immunglobulin, kompleman düzeyleri nor-
mal, otoimmun belirteçler negatif, tam idrar normal, RF: 
normal. Direkt, indirekt Coombs negatif. Deri biyopsisi 
lökositoklastik vaskulit olarak değerlendirildi. Hastaya 1 
mgr / kg kortikosteroid başlandı ve lezyonlarda belirgin 
gerileme gözlendi, daha sonra da Azasitidin uygulan-
madı. Steroid kesildikten sonra lezyonların iyileşmesi 
devam etti ve tekrarlamadı. Hasta vaskulit atağından 
2 ay sonra gelişen CMV aktivasyonu ve akut respira-
tuar distres sendromu ve multiple organ disfonksiyon 
sendromu(MODS) nedeniyle kaybedildi. Azasitidine bağlı 
yan etki olarak en sık bulantı, anemi, trombositopeni 
bildirilmiştir. Literatür incelememiz sonucunda azasiti-
dine bağlı vaskulit yan etki bildirimine rastlanmamıştır. 
Ancak MDS gelişiminden önce ya da aynı zaman dilimin-
de de vaskulit gelişimi bildirildiği için bu beklenmeyen 
gelişimin ilaç kullanımından sonra ortaya çıkması muh-
temelen ilaç yan etkisi olarak değerlendirilmiştir. 
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SİSTEMİK JUVENİL İDYOPATİK ARTRİTE SEKON-
DER MAKROFAJ AKTİVE EDİCİ SENDROM 1Duran 
Canatan, 2Faruk Öktem, 1Ayça Esra Kubulu, 2Aslıhan 
Boyacı, 1Yasemin Kendir. 1Süleyman Demirel Üniversitesi 
Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı İsparta, 2Ssüleyman Demi-
rel Üniversitesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı İsparta. 

Giriş ve Amaç: Makrofaj aktive edici sendrom(MAS) 
otoimmün hastalığı olan çocuklar ve yetişkinlerde gelişen 
edinsel hemofagositik sendromun alt gruplarından biri-
dir. En sık olarak sistemik başlangıçlı jüvenil idyopatik 
artrit (sJRA) ile birliktelik göstermektedir. Fakat nadiren 
sistemik lupus eritematöz ile birliktedir. Olgu sunumu: 
Ateş, boğaz ağrısı şikayetiyle dış merkezde akut roma-
tizmal ateş tanısı konan, 2 mg/kg prednisolon tedavisi 
başlanan, 11 yaşındaki erkek hastanın tedavisi sırasında 
döküntüleri oluşmuş. Fizik muayenesinde ense sertliği 
olması üzerine refere edilmiş. Özgeçmiş ve soygeçmişinde 
özellik yoktu. Fizik muayenesinde 39 ºC ateşi, taşikar-
disi ve takipnesi vardı; orofarenks hiperemik, sol tonsil 
üzerinde kript, mezokardiyak odakta 2/6 sistolik üfürü-

mü, tüm vücudunda basmakla solan, deriden kabarık 
makülopapüler döküntüsü, suprasternal çekilmeleri ve 
ayak bilekleri arasında sol lehine 0,5 cm çap farkı, ense 
sertliği vardı. Hb: 8.7 gr/dl, Trombosit: 57.000/mm3, 
Beyaz küre:4100/mm3; periferik yaymasında sola kayma, 
CRP:132 mg/L, Sedimantasyon: 85 mm/saatti. BOS 
incelemesi normal, Akciğer grafisinde sağ sinüste künt-
leşme, PPD’si negatifti. Kültürleri alınarak meropenem, 
vankomisin başlandı. Brucella, salmonella ve viral sero-
lojisi negatifti. Biyokimyasal patolojik bulguları Na:131 
mmol/L K:2,6 mmol/L, Ferritin:28900 ng/ml, fibrino-
jen:0,9 g/L, Trigliserit:119 mg/dL Total Kolesterol:180, 
HDL:15 mg/dL’di. İmmmünglobulin seviyeleri normal 
sınırlardaydı. Otoimmun hastalıklara yönelik tarama 
tetkikleri negatifti. Myoziti mevcuttu, derin tendon ref-
leksleri azalmıştı. CPK düzeyi normaldi. EMG’sinde altta 
proksimal radiküler etkilenme saptandı. Döküntülerin-
den alınan cilt biyopsisi ve kemik sintigrafisi normaldi.
Üveit, konjunktivit yoktu. Kraniyal, spinal MRG normal-
di. Kemik iliği aspirasyonu incelemesinde hemofagositoz 
yapmış hücreler görüldü. Hastada still hastalığı ve mak-
rofaj aktive edici sendrom birlikteliği düşünüldü. Hastaya 
IVIG 0,4 gr/kg’dan 5 gün süreyle verildi. Ateşleri devam 
eden hastaya metilprednizolon 3 gün 30 mg/kg/gün, 
4 gün 20 mg/kg/gün aldı. Steroidin 3. gününde ateş 
yüksekliği ve yakınmaları kayboldu. Sonuç olarak; pan-
sitopeni, yüksek ateş, artrit bulguları sebebiyle yapılan 
incelemeler sonucu ferritin yüksekliği, trigliserid yüksek-
liği, HDL düşüklüğü, hiponatremi, hipofibrinojenemi ve 
kemik iliğinde hemofagositoz yapmış hücrelerin görülme-
si ile birlikte sJRA-MAS birlikteliği olan mega doz steroide 
yanıt veren bir olgudur. 
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METAMİZOL KULLANIMI SONRASI AGRANÜLOSİTOZ 
GELİŞEN BİR OLGU 1Ayşe Sayılı, 1Elif Ünal Ince, 1Talia 
Ileri, 1Mehmet Ertem, 1Zümrüt Uysal. 1Ankara Üniversite-
si Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji. 

Giriş ve Amaç: İlaca bağlı agranülositoz yaşamı teh-
dit eden bir durumdur. Kemoterapi uygulamalarında 
sitotoksik ilaçların hematolojik yan etkisi olabileceği 
gibi, immünolojik mekanizmalarla diğer ilaçlara bağlı da 
görülebilmektedir. Agranülositoz nedeni olan metamizol 
ülkemizde pediatrik yaş grubunda antipiretik olarak yay-
gın şekilde kullanılmaktadır. 

Olgu: 3.5 yaşında kız hasta ateş, diş etlerinde kıza-
rıklık yakınmaları ile bir dış merkeze başvurduğunda 
nötropenisi saptanarak ileri tetkik ve tedavi amacıyla 
kiniğimize sevk edildi. Başvurusunda yüksek ateşi, 
submandibular ağrılı lenfadenopatileri ve membranöz 
tonsilliti saptandı. Ağır mikrositer anemi ve trombosi-
toza ek olarak beyaz küre sayısının 1700/mm3 ve total 
nötrofil sayısının 0/mm3 olduğu görüldü. Periferik yay-
masında nötrofil görülmezken kemik iliği aspirasyonu da 
agranülositozla uyumlu bulundu. Öyküde ateş nedeniyle 
metamizol kullanımı vardı. İkincil nötropeni nedenle-
rinden viral etkenler ve parvovirus, salmonella-brucella 
aglutinasyonu, otoimmün tetkikleri, vitamin B12, folat, 
immünglobulin düzeyleri ve metabolik incelemeleri nor-
mal bulunarak agranülositozun metamizol kullanımı-
na bağlı geliştiği düşünüldü. Agranulositozuna yönelik 
olarak granülosit koloni stimüle edici faktör (G-CSF) 
10 mcg/kg/gün başlandı. Olası parvovirus enfeksiyonu 
tedavisine yönelik intravenöz immünglobulin 1 g/kg/gün 
dozundan 2 gün süreyle verildi. Enfeksiyon odağı olarak 
saptanan membranöz tonsillit ve lenfadenit için geniş 
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spektrumlu antibiyotik başlandı. Tedavinin 7. gününde 
ateşi devam eden ve genel durumu bozulan hastanın 
ilave enfeksiyon odağı araştırıldığında bilgisayarlı tomog-
rafilerinde boyunda enfeksiyonla uyumlu konglomere 
lenfadenopati dışında patolojik bulgu saptanmadı. Teda-
visine atipik etkenleri de içerecek şekilde siprofloksasin 
eklenirken fungal enfeksiyon ekarte edilemeğinden anti-
fungal tedavi de başlandı. Nötropeninin 15.günü G-CSF 
tedavisine rağmen düzelmeyen hastanın tekrarlanan 
kemik iliği incelemesinde oldukça immatür görünümde 
miyeloid öncül hücreler görüldü. Bu hücreleri mobilize 
etmek amacıyla metilprednizolon 2 mg/kg/gün dozundan 
başlandı. Metilprednizolon tedavisinin 2. gününden itiba-
ren (tedavinin başlangıcından 17. günü) dramatik olarak 
beyaz küre ve nötrofil sayısında artış görülürken, ateş-
lerinde düşme ve klinik bulgularında düzelme gözlendi. 
Nötropeni sonrası boyundaki lenfadenopatileri apseleşen 
hastaya genel anestezi altında apse drenajı uygulandı. 
Apse kültüründe pseudomonas aeruginosa üredi. Nötro-
penisi ve beraberinde tüm enfeksiyon bulguları düzelen 
hasta 8 aydır sorunsuz olarak izlenmektedir. 

Yorum: Metamizol kullanımına bağlı gelişen agra-
nülositoz hayatı tehdit eden ciddi bir yan etkidir. Yoğun 
antibiyotik ve destek tedavisi ile birlikte G-CSF kullanı-
mı da tedavide yararlı olabilmektedir. Ciddi yan etkileri 
nedeniyle özellikle çocukluk çağında metamizol diğer ateş 
düşürücülere tercih edilmemelidir. 
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TRİMETOPRİM-SÜLFAMETOKSAZOLE BAĞLI MYE-
LOSUPRESYON 1Muharrem Müftüoğlu, 1Timur Selçuk 
Akpınar, 1Reyhan Diz-küçükkaya, 1Meliha Nalçacı. 1Istan-
bul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana-
bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ) tetra-
hidrofolat sentezini iki farklı yolağı inhibe ederek etkisini 
gösteren antibiyotik kombinasyonudur. Sülfametoksazol 
dihidropteroik asid sentezini inhibe ederken trimetoprim 
ise dihidrofolat ise tetrahidrofolat redüksiyonunu engel-
ler. Tetrahidrofolat ise nükleik asid sentezinde yer alan 
timin sentezinde yer alır. Folat yetersizliği olan kişilerde 
TMP-SMP megaloblastoz, lökopeni ve trombositopeni 
gelişimini presipite edebilir. Özellikle folat eksiklği olan 
kişilerde komplikasyonların gelişmesi daha olasıdır. Altı-
sekiz mg/gün folinik asid kullanımı komplikasyonla-
rın gelişiminin engellenmesinde kullanılabilir. Burada 
Pneumocystis carinii pnömonisine yönelik TMP-SMZ 
kullanan akut lenfobastik lösemili bir olgulada gelişen 
myelosupresyon sunulacaktır. Olgu sunumu: Yirmi bir 
yaşında kadın hasta akut lenfoblastik lösemi L2 tanısı ile 
BFM faz 1(daunomisin 25 mg/m2, vinkristin 1.5 mg/m2, 
1.,8.,15. ve 22.günler, prednizolon 60 mg/m2 28 gün 
boyunca) başlandı. BFM faz 1 esnasında herhangi bir 
komplikasyon görülmedi. Faz 1 sonrası yapılan kemik 
iliği aspirasyonunda hasta remisyonda olduğu görülmesi 
üzerine BFM faz 2’ye (siklofosfamid, sitozin arabinozid, 
6-merkaptopurin) geçildi. BFM faz 2 protokolünün 25. 
gününde yüksek ateş, göğüste sıkışma hissi, fizik mua-
yenede bilateral krepitan raller, LDH yüksekliği, arter 
kan gazında hipoksi, toraks bilgisayarlı tomografide her 
iki akciğer parankiminde alt loblarda daha fazla olmak 
üzere buzlu cam görünümü saptanması üzerine bulgu-
lar Pneumocystis carinii pnömonisi (Şekil 1) ile uyumlu 
kabul edilerek TMP-SMZ 4x3 ampul başlandı. Tedavi 
altında ateşi tekrarlamayan hastanın hipoksisi geriledi. 
Tedavinin 3 haftaya tamamlanarak kesilmesi amaçlandı. 

BFM faz 1 ve 2 esnasında hemoglobin 8-10 g/dl, trombo-
sit 70.000-220.000 ve nötrofil 1200-1900 civarında idi. 
TMP-SMZ tedavisi altında hemogram takiplerinde gittikçe 
belirginleşen myelosupresyon geliştiği görüldü. TMP-SMZ 
tedavisinin 10. gününde yapılan hemogramında löko-
sit 700/mm3, nötrofil 100/mm3, hemoglobin 6.7 g/dl, 
trombosit 18.000/mm3 idi. BFM faz 1 ve 2 esnasında 
trombosit ve eritrosit ihtiyacı olmayan hastaya eritrosit 
ve trombosit replasmanı yapıldı. BFM protokolü öncesi 
folat düzeyi 1.79 ng/ml (referans 2-9 ng/ml) olan hastada 
TMP-SMZ ile ilişkli myelosupresyon düşünüldü. Tedaviye 
folinik asid 15 mg/gün eklendi. Hemogram takiplerinde 
pansitopenide düzelme görüldü. Folinik asidin 9. günün-
de hemoglobin lökosit 3300/mm3, nötrofil 1900/mm3, 
hemoglobin 9.9 g/dl, trombosit 223.000/mm3 idi. TMP-
SMZ 21., folinik asid ise 11. günde kesildi. Tartışma: 
Trimetoprim-Sulfametoksazol Pneumocystis carinii pnö-
mosinde etkili bir antibiyotik kombinasyonudur. Antifolat 
özellik gösterdiğinden özellikle folat eksikliği olan kişiler-
de önemli sayılabilecek komplikasyonlara neden olabil-
mektedir. Folinik asid komplikasyonların engellenmesi 
amacıyla proflaktik olarak, komplikasyonların gelişmesi 
halinde tedavi amaçlı kullanılabilir.

Şekil 1.

Kırmızı Hücre Fizyolojisi ve Bozuklukları
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AĞRILI KRİZLER İLE AKUT TONSİLİTİN SIK BİRLİK-
TELİĞİ 1Mehmet Rami Helvacı, 1Hasan Kaya, 1Atılay 
Görgel, 1Vedia Gül Değirmenci, 1Ergün Kaya, 1Ramazan 
Gümüş. 1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi. 

Hemoglobin S (Hb S) dünyada en sık görülen hemog-
lobinopatidir. Hb S’deki bozukluk, beta zinciri 6. amino-
asit pozisyonundaki glutamik asitin yerini valinin alma-
sıyla oluşur. Deoksijene Hb S, hücreye karakteristik orak 
şeklini veren rijit yapılara polimerize olma eğilimindedir. 
Hemoglobinin deoksijenasyonuna yol açan hipoksi, asi-
doz, yüksek ısı gibi her türlü faktör oraklaşmaya zemin 
hazırlar. Hb S’in polimerizasyonu geri dönüşümlüdür. 
Ancak, tekrarlayan oraklaşmalar hücrenin yapısını değiş-
tirir ve sonunda eritrositler kalıcı olarak orak hücrelere 
dönüşür. Rijit yapılı orak hücreler küçük kan damarla-
rını tıkayarak özellikle dalak, kemik, kemik iliği, böbrek 
medullası ve akciğer enfarktlarına neden olurlar. Küçük 
kan damarlarındaki tıkanıklıklar ve doku enfarklarına 
bağlı geliştiği düşünülen ağrılı krizlerin klinikte karşımıza 
çıkan en sık sebebi enfeksiyonlardır. Mart 2007 ile Mayıs 
2008 tarihleri arasında orak hücreli anemi ağrılı kriz 
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nedeniyle Acil Servis ve Genel Dahiliye Polikliniğine ardı 
sıra başvuran hastalar çalışmaya alındı. Önceden her-
hangibir sebeple tonsilektomi yapılmış olanlar dışlandı. 
Ondokuzu bayan 37 hasta, toplam 45 ağrılı atak nede-
niyle başvurdu. Ortalama yaşları 27.0 ± 7.6 (aralık 13-45) 
seneydi. Toplam 31 (%68.8) atakta sebep akut tonsilitti. 
Diğer ataklarda bronşit (bir atak), pnömoni (dört atak), 
farenjit (bir atak), septik artrit (bir atak), sinüzit (iki 
atak), pyelonefrit (bir atak) ve selülit (bir atak) sebepti, üç 
atakta ise herhangibir fiziksel patoloji tespit edilemedi. 
Bir başka ifadeyle 45 ağrılı krizin 42’sinde (%93.3) sebep 
enfeksiyonlardı. Hastaların 30’u orak hücre anemisi, 
dördü orak hücre anemisi + beta talasemi, ikisi orak 
hücre taşıyıcısı + beta talasemi ve biri orak hücre taşıyıcı 
+ alfa talasemi tanısı aldı. Toplam üç hasta tonsilek-
tomi geçirmiş olması nedeniyle çalışmaya alınmamıştı.
Muhtemelen ağrılı krizler, tek başına veya talasemilerle 
birlikte olan orak hücre anemisi hastalarında en önemli 
morbidite sebebidir, ve muhtemelen en önemli tetikleyici 
mekanizma enfeksiyonlardır. Akut tonsilit bu hastalarda 
en sık görülen enfeksiyon tipidir. Bu sebeple bu hasta-
larda ağrılı krizlerin sıklığını azaltmada tonsilektominin 
faydası araştırılmalıdır.

Bildiri: 151  Poster No: P0103

ANTALYA DEVLET HASTANESİ - TALASEMİ MERKE-
Zİ-14 YILLIK DENEYİMİ (1994-2007) 1Duran Canatan, 
2Nıhal Balta, 3Nurgül Oğuz, 4Rüya Coşan, 5Cavidan 
Karadoğan, 2Ozcan Cengiz. 1Süleyman Demirel Üniversite-
si Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı İsparta, 2Antalya Devlet 
Hastanesi Talasemi Merkezi Antalya, 3Akdeniz Üniversi-
tesi Tıp F Biyokimya Anabilim Dalı Antalya, 4Akdeniz Ü 
Tıp F. Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Antalya, 5İcd Diyaliz 
Merkezi Antalya. 

30.12.1993/3960 sayılı “Kalıtsal Kan Hastalıkları 
ile Mücadele Kanunu” ile Antalya’da 01.06.94 tarihinde 
kurulmuştur. Merkez; eğitim, tarama, genetik danışma, 
tedavi, transfüzyon ve sosyal çalışmalar ünitesi olmak 
üzere 6 üniteden oluşmaktadır. Talasemi önleme çalış-
malarında; toplam 28895 kişiye talasemi testi yapılmış 
olup, beta talasemi sıklığı %11.64 ve hemoglobinopati-
ler sıklığı %2.05 bulunmuştur. Yapılan toplum eğitimi 
ile son yıllarda prenatal tanı sayısında artış olmuştur, 
dolayısı ile hasta çocuk doğumu azalmıştır. Prenatal 
tanıya giden çift sayısı ilk yıllarda ortalama 5 iken son 
yıllarda ortalama 10 olmuştur. Yeni doğan hasta sayısı 
da ilk yıllarda ortalama 10 civarında iken son yıllarda 
ortalama 2 olmuştur. Merkezde 246 talasemi major, 86 
talasemi intermedia, 23 s+beta talasemi, 20 orak hücreli 
anemi ve 13 diğer anormal hemoglobinler olmak üzere 
388 hasta izlenmiştir. Talasemi Major hastaların 101’i 
kız, 135’i erkek, yaş ortalaması±SD:15.3±8.6 (dağılım:2-
35) yıl. Yıllık eritrosit süspansiyonu transfüzyon sayısı: 
4281 ünite, hasta başına düşen transfüzyon sayısı ise 
17.4 ünitedir. Tüm eritrosit süspansiyonları yatak başı 
log 4 filtre ile verilmekte ve her hastaya tüm uygunluk 
testlerine ek olarak yatak başı uygunluk testi yapılmak-
tadır. Tüm hastaların ABO kan grublarına ek olarak Rh 
subgrublarına ve Kell antijenine baştan bakılmakta olup, 
yılda iki defa antikor tarama ve tanımlama yapılmakta-
dır. Hastalarımızın 14’ünde (%5.6) otoantikor ve 26’sında 
(%10.5) alloantikor saptandı. Transfüzyonla heçen hasta-
lıklar yönünden değerlendirildiğinde HAV IG 240 (%97.5), 
HBsAb: 238 (%96.7), HBsAg: %0, HCVAb: 70 (%28.4), 
CMVIgG:178 (%72.3), CMV IGM: 8 (%3.2) ve HIVAb:%0, 
bulunmuştur. Hastaların ferritin düzeyleri 522-12.373 

ng/ml arasında ve ortalama±SD: 4297,2±2122,5 ng/ml 
bulunmuştur. Tüm hastalar düzenli olarak Desferrioxa-
mine, Deferiprone veya Deferasirox almaktadır. Hastala-
rın 11’i kardiyak, 1’i hepatik ve 6 ‘sı diğer nedenlerden 
olmak üzere toplam 18’ i eksitus olmuştur. 1996 Yılından 
beri her talasemili çocuğa Kan anne-babası kampanyası 
başlatıldı. Bu kampanyada her talasemili hastaya düzen-
li kan veren 7-8 sağlıklı birey bulundu. Bugüne kadar 
toplam 3000 gönüllü kan bağışcısı katılmıştır.: Programa 
3000 kişi katıldı, bunların 2160’ı erkek (%72) ve 840’ı 
kadın (%28), yaş dağılımı ise 18-35 yaş: 1170 (%39), 36-
50 yaş: 1440 (%48) ve 51-65 yaş: 390 (%13) bulundu. 
Eğitim durumları; İlkokul: 1110 (%37), Ortaokul: 480 
(%16), Lise: 660 (%22) ve üniversite: 750 (%25) idi. Top-
lum eğitimi amacı ile, sürekli olarak seminerler, paneller 
ve yuvarlak masa toplantıları düzenlenmiş, medya ve 
basınla toplum bilgilendirilmiştir.

Bildiri: 152  Poster No: P0104

BETA TALASEMİ MİNÖRDE NİTRİK OKSİT METABO-
LİTLERİ 1Mehmet Ali Erkurt, 2Nihayet Bayraktar, 1Ismet 
Aydoğdu, 1Irfan Kuku, 1Emin Kaya. 1Inönü Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü, 2Inönü Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Biyokimya Bölümü. 

Amaç: Nitrik oksit vasküler endotel hücrelerinden 
sentezlenir ve damarları genişleterek vasküler tonüsü 
düzenler. Hemoglinopatili hastalarda nitrik oksitin biyo-
yararlanımının azaldığı bildirilmiştir. Bu çalışmada beta 
talasemi minor ve nitrik oksit arasındaki ilişki araştırıldı. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 30 erkek ve 30 kadın olmak 
üzere toplam 60 beta talasemi minörlü hasta alındı. 
Kontrol grubu da tamamen sağlıklı 30 erkek ve 30 kadın 
toplam 60 denekten oluşturuldu. Plazma nitrit/nitrat 
seviyeleri Griess reaksiyon metodu kullanılarak ölçüldü 
ve 545 nanometrede spektrometri ile analiz edildi. Beta 
talasemi minorlü hastalar ve kontrol grubu arasındaki 
plazma nitrit/nitrat seviyelerindeki farklılık istatistiksel 
olarak değerlendirildi. Bulgular: Beta talasemi hasta-
larındaki ortalama plazma direk nitrit seviyesi μmol/dl 
olarak 7.56 ± 6.19, total nitrit 42.54 ± 7.37 ve nitrat 
34.84 ± 6.24 bulundu. Bu karşılık control grubunda 
sırasıyla 36.96 ± 19.83, 85.97 ± 35.28 ve 48.61 ± 17.35 
bulundu. Beta talasemi minörlü hastalarda plazma direk 
nitrit, total nitrit ve nitrat seviyesi control grubuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığı tespit edildi 
(p<0.001). Sonuç: Bu çalışma tanı anında plazma nitrik 
oksit seviyelerinin beta talasemi minörlü hastalarda 
azaldığını göstermektedir. Bu bilgi beta talasemi minörlü 
hastaların takibinde faydalı olabilir. 
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DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN KADINLARDA 
SERUM ÇİNKO DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1Onur Özhan, 1Ismet Aydoğdu, 1Mehmet Ali Erkurt, 1Halit 
Diri. 1Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü. 

Amaç: Çalışmada demir eksikliği anemisi olan kadın-
larda, eksikliklerinde demir eksikliği ile örtüşebilen semp-
tom ve bulgular veren çinko eksikliğinin olup olmadığı 
araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza demir eksikliği 
anemisi tanısı konulan 30 hasta alındı. Kontrol grubu da 
tamamen sağlıklı 30 denekten oluşturuldu. Demir eksik-
liği anemisi tanısı laboratuar inceleme ve periferik yayma 
ile konuldu. Demir eksikliği anemili ve kontrol grubunun 
serum çinko düzeyleri çalışıldı. Sonuçların istatistiksel 
olarak anlamlı olup olmadığı incelendi. Bulgular: Demir 
eksikliği anemili ve kontrol grubunun yaş açısından 
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demografik dağılımları benzer olarak bulundu. Serum 
çinko düzeyleri kıyaslandığında demir eksikliği anemili 
grubun çinko düzeyi kontrol grubuna göre istatistiksel 
olarak anlamlı derecede düşük bulundu. (Demir eksikliği 
anemili ve kontrol grubunun ortalama çinko düzeyleri 
sırasıyla 55.87 ± 10.89 ve 80.20 ± 8.69 μg/dl, p<0.001) 
Sonuç: Demir eksikliği anemili kadınlarda çinko eksikliği 
de tabloya eşlik edebilmektedir. Eksikliklerinde sistemik 
etkileri ve örtüşebilen bulguları olabilecek bu iki ele-
mentin düzeyleri demir eksikliği durumunda dikkatlice 
incelenmelidir. Demir eksikliğinde gerekirse demir ile bir-
likte çinko replasman tedavisinin de tedaviye eklenmesi 
değerlendirilmelidir. 
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OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİ İLE BAŞVURAN 
MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM:OLGU SUNUMU 
1Güçhan Alanoğlu, 2Ahmet Yeşildağ, 3Murat Koçer, 
4Hasan Şenol Coşkun. 1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim 
Dalı, İsparta, 2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Radyoloji Anabilim Dalı 3İsparta Devlet Hastanesi, Medikal 
Onkoloji, 4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkla-
rı Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Antalya. 

Otoimmun hemolitik aneminin (OİHA) enfeksiyonlar, 
kollajen doku hastalıkları, endokrin hastalıklar, immun 
yetmezlikler, ilaçlar ve maligniteler ile birlikteliği bildiril-
miştir. Kronik lenfositer lösemi ve lenfomalar sekonder 
OİHA olgularının yarısını oluşturmaktadır. Erişkinde 
yumuşak doku sarkomları içinde en sık görüleni olan 
malign fibröz histiositom (MFH) ile OİHA birlikteliği 
bildirilmemiştir. Bu sunuda OİHA ile başvurup MFH 
tanısı konan olgu tartışılacaktır. Olgu: 33 yaşında erkek 
hasta, Mart 2008 de 15- 20 gündür devam eden sarılık, 
halsizliğinin artması yakınmaları ile başvurdu. Öykü-
de ilaç kullanımı, enfeksiyon mevcut değildi. Skleralar 
subikterik, konjunktiva soluk, batında sol üst kadranı 
dolduran, kod yayını 15 cm geçen, alt sınırı net belir-
lenemiyen kitle mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri 
normaldi. Laboratuar: Hb: 7.7 gr/dL, MCV: 98fL, Htk: 
32, BK: 5900/mm3, trombosit: 298000/mm3, eritrosit 
sedimentasyon hızı:91mm/st, düzeltilmiş retikulosit: %5, 
periferik yayma: hafif sferositoz, anizositoz saptandı. 
LDH: 414, total biluribin: 1.58, indirekt biluribin: 1.23, 
direkt-indirekt Coombs testi pozitif, hem IgG hem C3d 
pozitif, kemik iliği aspirasyonu eritroid seride belirgin 
artış mevcuttu. ANA, otoimmun panel, RF, kompleman, 
immunglobulin düzeyleri normaldi. Hepatit paneli, CMV, 
EBV negatif idi. Batının ultrasonografik incelemesinde 
sol paraaortik alanı dolduran inferiorda umblikusa kadar 
uzanan 136x100 mm boyutlarında içinde yoğun kalsi-
fikasyonlar içeren solid kitle saptandı. Lezyonun çevre-
sinde 6- 7 adet lenfadenopati saptandı. Ultrasonografik 
olarak mezenşimal- sarkomatöz kitle düşünüldü. Batın 
tomografisi de aynı bulguları destekledi. Toraks tomog-
rafik incelemesinde patoloji saptanmadı. Hastada klinik 
ve laboratuar bulguları ile OİHA düşünüldü. Muhtemel 
lenfoma ön tanıları ile hastaneye yatırıldı. Kortikosteroid 
1mg/kg dozunda başlandı. Hastanın hemoglobin değer-
lerinde tedrici yükselme gözlendi. Ancak ultrasonografik 
bulguları ile mezanşimal tümörler içinde ayrım yapılabil-
mesi için önce kitleden trucut biopsi yapıldı. Ayırıcı tanı 
için yeterli olmayınca laparotomi ile kitle total çıkartıldı. 
Orta derecede diferansiye MFH tanısı kondu. Hastaya 
adjuan kemoterapi olarak ifosfamid 2.3gr/m2, adriamisin 
60mg/m2, 3 gün, 21 günde bir uygulandı. Hasta halen 

takip altında olup tedavisi devam etmektedir. Hemolizi 
yenilemeyen hastada steroid dozu azaltılarak kesildi. 
Tartışma: MFH erişkinde yumuşak doku sarkomları 
içinde en sık görülenidir. Sıklık sırasına göre ekstremi-
teler, retroperiton ve batın boşluğunda ve baş boyunda 
görülmektedir. OİHA malignitelerin gelişiminden önce 
veya eş zamanlı olarak ortaya çıkabilir. En sık KLL, len-
foma, karsinomlar, timoma ile birlikteliği gösterilmiştir. 
Kaposi sarkomu, radyasyon sonrası leiomyosarkom ve 
OİHA olgu sunumları bildirilmişken MFH ile OİHA halen 
literatürde bildirilmemiştir. OİHA ile başvuran olgularda 
kitle tümörleri de akılda tutulmalı ve detaylı araştırma 
yapılmalıdır.

Bildiri: 155  Poster No: P0107

EBSTEİN-BARR VİRUS İNFEKSİYONUNA BAĞLI HAYA-
TI TEHDİT EDEN AĞIR OTOİMMÜN HEMOLİTİK 
ANEMİ 1Meltem Aylı, 2Semra Tunçbilek. 1Ufuk Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı., 2Ufuk Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji 
Bilim Dalı.. 

Otoimmün hemolitik anemi eritrosit membran anti-
jenlerine karşı antikor oluşumu nedeniyle eritrosit yaşam 
sürelerinin kısaldığı bir tablodur. Serolojik ve klinik 
farklılıklarına göre 3 tipi tanımlanmıştır. Görülme sıklığı 
0.2-1 /100.000 olan bu tablo % 50-70 olguda idiopatik 
iken geri kalan olgularda etyolojide genellikle ilaçlar, SLE 
vb. otoimmün hastalıklar, B- hücreli lenfoproliferatif has-
talıklar ve nadiren diğer solid tümörler yer almaktadır.
Ebstein-Barr virus enfeksiyonu sık görülen, genellikle 
asemptomatik seyreden, karaciğer enzim yüksekliğine 
neden olabilen ve genellikle kendini sınırlayan bir enfek-
siyon hastalığıdır. EBV enfeksiyonunun pansitopeni, 
aplastik anemi, izole nötropeni ve trombositopeni yaptığı 
bilinmekle beraber ağır otoimmün hemolitik anemi yap-
tığına dair az sayıda olgu bildirilmiştir. İdiopatik veya 
sekonder otoimmün hemolitik anemilerin klasik tedavi-
sinde kullanılan kortikosteroidler makrofaj Fc reseptörle-
ri ile etkileşerek eritrositlerin immün yıkımını azaltırken 
otoantikor yapımını da baskılayarak yüksek oranlarda 
terapötik etki oluştururlar. Ancak kortikosteroidlerin 
ayrıca oluşturduğu immünsüpresyon bu grup ilaçların 
enfeksiyonların seyri esnasında kullanımlarını kısıtla-
maktadır. Biz 50 yaşındaki bir bayan hastada karaciğer 
enzimlerinde progresif artış ve hgb değerinin 3.2 gr/dl 
‘e kadar düşmesine neden olan bir otoimmün hemolitik 
anemi saptadık. Bu akut tabloda ağır otoimmün hemoli-
tik anemiye ve karaciğer enzimlerinde progresif artışa yol 
açan etyolojik faktörün EBV enfeksiyonu olduğu tesbit 
edildi. Burada viral bir enfeksiyona bağlı olan bu immü-
nolojik komplikasyonun tedavisi için steroid kullanılması 
ile hastanın steroid yanıtı irdelenmiştir.

Bildiri: 156  Poster No: P0108

ULUSAL TALASEMİ MÜCADELE KAMPANYASI: 
TALOTIR PROJESİ 1Duran Canatan, 1Yeşim Aydınok, 
1Yurdanur Kılınç, 1Zeynep Karakaş, 1Ilgen Şaşmaz, 1Hilmi 
Apak, 1Nazan Sarper. 1Talasemi Federasyonu, Bilimsel 
Komitesi - Türkiye. 

Giriş ve Amaç: Talasemi Federasyonu, 2005 yılın-
da, Türkiye’de mevcut Talasemi derneklerinin bir araya 
geldiği bir sivil toplum örgütü olarak kurulmuştur. 
Talasemi Federasyonu, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, 
2003 yılından itibaren, 33 ilimizde başlatılan “Ulusal 
Hemoglobinopati Önleme Programı”nı, toplumun bilinç-
lendirilmesi ve sağlık personelinin eğitimi ile destekle-
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mek amacıyla “Ulusal Talasemi Mücadele Kampanyası” 
gerçekleştirmiştir. Materyal ve yöntem: Talasemi Fede-
rasyonu yetkili kurulu, Sağlık, İç İşleri, Milli Eğitim 
Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığının yetkilileri ile 
toplantılar düzenleyerek, resmi kurumların planlanan 
“Ulusal Talasemi Mücadele Kampanyası” için desteğini 
alındı. Bilimsel komite toplanarak halka ve hekimlere 
yönelik master CD ler hazırlandı. Bu hareketi sembolik 
olarak temsil edecek bir Tır düzenlenmesi ve lojistik des-
teğinin sağlanması için Novartis firması ile bir sponsorluk 
sözleşmesi yapıldı. Talaseminin yoğun olduğu Marmara, 
Batı, İç, Güney ve Güney Doğu Anadolu’ da 23 ili kapsa-
yan bir rota belirlendi. Eğitim programında hedef kitle-
ler, hekimler ve yardımcı sağlık personeli, öğretmenler, 
öğrenciler, muhtarlar, imamlar ve halk olarak belirlendi. 
Sonuçlar: ”Ulusal Mücadele Kampanyası” 8 Mayıs Dünya 
Talasemi gününde, İstanbul Taksim Meydanı’nda baş-
latıldı. Kampanyanın, 08 Mayıs-24 Haziran 2007 tarih-
lerini kapsayan ilk etabında, İstanbul (2190), Ankara 
(1740), Kayseri (880), Diyarbakır (1140), Batman (1400), 
Siirt(1230), Şanlıurfa(1580) ve Gaziantep (1250) ‘te top-
lam 11.410 kişiye eğitim verildi. Talotır’ın ikinci etabı 22 
Ekim - 28 Aralık 2007 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Edirne (2193), Tekirdağ (2190), Çanakkale (2349), Bursa 
(582), Manisa(1099), İzmir (4894), Aydın (1974), Muğla 
(6845), Denizli(2630), Burdur (2264), Isparta (1925), 
Konya (2125), Hatay (2768), Adana(2790), Mersin(4189) 
ve Antalya (10455) da toplam 50.872 kişiye eğitim veril-
di. Böylece 8 ayda, 23 ilde, 40 merkezde, toplam 62682 
kişinin eğitimi sağlandı. Bu kişilerin 2007’sini hekimler 
ve sağlık personeli (%4.3), 2523’ünü öğrenciler (%4), 
2912’sini öğretmen, muhtar veya din görevlileri (%4.6) 
ve 54450’sini genel halk (%87.1) oluşturdu. Sonuç ola-
rak; “Ulusal Mücadele Kampanyası” ile Talotır, toplam 
62682 kişiye ulaşarak, talasemiyi anlattı, bilgilendirdi, 
bilinçlendirdi. Talotıra destek veren tüm kurumlara ve 
Tırda eğitim veren tüm eğitimcilere teşekkür ederiz. Sağ-
lıklı nesiller için talasemiyle mücadelede hep birlikte yol 
almaya devam ediyoruz. 
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BETA TALASEMİ HASTALARINDA MLPA YÖNTEMİ 
İLE α- GLOBİN GEN DELESYONLARININ SAPTANMA-
SI 1Hüseyin Onay, 2Aslıhan Ekmekçi, 1Esra Ataman, 
1Mehmet Akgül, 1Ali Vahabi, 2Yeşim Aydınok, 3Canan 
Vergin, 2Ferda Özkınay. 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Izmir, 2Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Izmir, 3Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Hematoloji Onkoloji 
Birimi, Izmir. 

Talasemi sendromları insanlarda en sık gözlenen 
monogenik hastalıklardır. ß-talasemi major ülkemizde en 
önde gelen halk sağlığı problemlerinden birisidir. Son yıl-
larda ß-talasemide, ß-globin geni (HBB) mutasyonlarının 
yanısıra, alfa globin geni (HBA), bilirubin metabolizma-
sında rol oynayan UGT1 geni, demir metabolizmasında 
rol oynayan HFE genlerindaki mutasyonlar gibi genetik 
bazı özelliklerin hastalığın klinik tablosunun belirlenme-
sinde etkili oldukları ortaya konmuştur. HBA genindeki 
delesyon ya da duplikasyonlar ß-talasemi major hastala-
rındaki alfa zincir birikiminin miktarını belirlemektedir. 
HBA geni 16. Kromozom üzerinde lokalizedir ve gende 
gözlenen mutasyonları büyük oranda delesyon ve dupli-
kasyonlar oluşturmaktadır. Multiple ligation dependent 
probe amplification (MLPA) tekniği, delesyon ve duplikas-

yonların sık olarak gözlendiği genetik hastalıkların tanı-
sında kullanılabilen yeni, basit ve hızlı bir yöntemdir. 

Bu çalışmada 24 adet prob ile HBA genindeki deles-
yon ya da duplikasyonları saptayabilen ticari bir kit 
kullanılmıştır. Bu çalışmada bölümümüzde ß-talasemi 
major hastalığı tanısı almış 19 hastada HBA genindeki 
mutasyonlar MLPA yöntemi ile araştırılmıştır. On dokuz 
hastanın 2’ sinde (%10,5) HBA geninde delesyon saptan-
mıştır. Saptanan delesyonların, HBA2 geni ile HBA1P 
arasında, diğerinin HBA1 ile HBA2 genleri arasında oldu-
ğu görülmüştür. Bu mutasyonların hastalarda kliniğin 
belirlenmesindeki rolü tartışılmıştır. Çalışmamız ß-tala-
semi major hastaları arasında HBA gen mutasyonların 
nadir olmadığını göstermektedir. Ayrıca MLPA tekniğinin 
bu kompleks gen dizisindeki mutasyonların araştırılma-
sında uygun bir teknik olduğu da görülmüştür.
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DEFERASİROKSA BAĞLI TİP 1 AŞIRI DUYARLILIK 
REAKSİYONU 1Pamir Işık, 1Neşe Yaralı, 1Ali Bay, 1Serdar 
Özkasap, 1Abdurrahman Kara, 1Bahattin Tunç. 1Dr Sami 
Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi. 

Kronik demir yükü, kan transfüzyonunun ciddi bir 
komplikasyonudur. Vücudun çeşitli dokularında, özellik-
le karaciğer, kalp, endokrin organlarda depolanan demir, 
doku hasarına ve sonuçta belirgin morbidite ve morta-
liteye neden olur. Deferasiroks yeni bir kuşak tridentat 
demir şelatörü olup, oral olarak kullanılabilir ve yarı 
ömrü 8-16 saat arasındadır. En sık bildirilen yan etkiler 
karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, konstipasyon, kara-
ciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde hafif bir artış ve deri 
döküntüleridir. Hastanemiz hematoloji kliniğinde β-tala-
semi majör tanısı ile takip edilen 10 yaşında erkek has-
taya deferasiroks 20mg/kg/gün olarak başlandı. İlacın 
7. gününde hastada boyundan başlayıp bütün vücuda 
yayılan, basmakla solan, yer yer deriden kabarık, kaşın-
tılı, makülopapüler döküntü gelişti. Döküntü üst eks-
tremitelerde, gövde ve sırtta daha belirgindi. Anjioödem, 
stridor, bronkospazm, taşikardi ve hipotansiyon bulgu-
larına rastlanmadı. Deferasirok kesilerek antihistaminik 
verildi. Döküntüler 1 hafta içinde tamamen kayboldu. İlk 
ilaç reaksiyonundan 1 hafta sonra deferasiroks tekrar 
başlandı. İlacın verilişinden hemen sonra ilkine benzer 
şekilde, ancak daha hafif seyreden cilt döküntüleri oluş-
tu. Fizik muayenede yüzde bilateral flushing ve ısı artışı 
vardı. Akciğer sesleri dinlemekle normaldi. Anjioödem 
yoktu ve diğer sistem bulguları normaldi. Hastanın cilt 
lezyonları tip1 aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak değer-
lendirildi. Deferasiroks kesildi ve antihistaminik tedavisi 
ile hastanın döküntüleri birkaç gün içerisinde kayboldu. 
Deferasiroks tekrar başlanmadı. Deferasiroks kullanımı 
ile bildirilen deri döküntülerinin sıklığı % 8-10 arasında 
olup literatürde deferasiroksa bağlı cilt döküntülerinin 
özelliklerine ait bilgi mevcut değildir. Bizim hastamızda 
görülen deri lezyonları tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonu 
olarak değerlendirilmiştir. Şimdiye kadar deferasiroks 
kullanımına bağlı tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonu bildi-
rilmemiştir.
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Deferasiroks’ a bağlı yaygın döküntü 
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KAPİLLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE EVLİLİK 
ÖNCESİ TARAMALARDAKİ HEMOGLOBİNOPATİ SIK-
LIĞI 1Funda Erkasar Çıtak, 1Serpil Taşdelen, 1Emel 
Akkaya, 1Bekir Koşan, 1Bilge Yozgat, 1Serap Erbektaş, 
1Özlem Çelik, 1Duygu Ezer, 1Üstün Ezer. 1Özel Lösante 
Lösemili Çocuklar Hastanesi, Ankara, Türkiye. 

Talasemi ve orak hücre anemisi dünya üzerinde en 
sık gözlenen tek gen hastalıkları olup, Türkiye’de de 
özellikle Akdeniz kuşağında görülme oranı yüksektir. 
Tıbbi, sosyal, psikolojik ve ekonomik problemlerin getir-
miş olduğu zorluklar düşünüldüğünde; 2002 yılından 
itibaren ülkemizde de evlilik öncesinde bölgesel halk 
sağlığı çerçevesinde gerçekleştirilen bir tarama sistemi 
başlatılmıştır. Bu programın amacı; genetik hastalığı 
olan taşıyıcıları saptamak ve bilgilendirmektir. Materyal 
ve Method: Evlilik öncesi tarama amacı ile Özel Lösan-
te Lösemili Çocuklar Hastanesi Hemoglobinopati Tanı 
Merkezi’ne başvuran tüm olgulardan EDTA’lı tüpe alınan 
venöz kan örneklerinde tam kan sayımı otomatik anali-
zer cihazı (Abbott Cell-Dyn 1700, Abott Park, IL, USA) ve 
hemoglobin elektroforezi ise kapiller elektroforez (Kapiller 
Zon Elektroforezi, Sebia, Fransa) yöntemi ile çalışıldı. 
Ortalama eritrosit hemoglobin düzeyi 27 pg altında 
olanlar ve hemoglobin A2 düzeyi %3,6 ve üzerinde veya 
hemoglobin F düzeyi %2 ve yüksek olanlar beta-talasemi 
taşıyıcısı olarak kabul edildi. Kapiller elektroforez yön-
temi ile bulunan anormal hemoglobinler de ayrıca not 
edildi. Sonuçlar: Ocak 2006-Mayıs 2008 tarihleri arasın-
da 4068’i çift olmak üzere toplam 9378 kişi (4683 kadın, 
4695 erkek) hemoglobinopati varlığı açısından tarandı. 
Başvuranların 8951’i Türk (4425 kadın, 4526 erkek) 427 
si yabancı (258 kadın, 169 erkek) uyrukluydu. Türkler 
arasında beta talasemi taşıyıcılığı 205 olguda (% 2.29), 
hemoglobin S taşıyıcılığı 9 olguda (%0,1), hemoglobin 
S-beta taşıyıcılığı 4 olguda (%0,04) saptandı. On olguda 
hemoglobin D, 1 olguda HbOArab, 2 olguda HbJ, ve 1 
olguda ise HbHope bulundu. Yabancı uyruklu olgularda 
8 olguda beta talasemi, 4 olguda Hb S taşıyıcılığı, birinde 
HbJ, ikisinde HbO Arab ve birinde HbD varlığı gösteril-
di. Çiftler arasında her iki eş adayının da beta talasemi 
taşıyıcısı olma oranı % 0,09 (4/4068çift) olarak bulundu. 
Bir çiftte ise eş adaylarından birinin Hb S diğerinin ise 
beta talasemi taşıdığı tespit saptandı. Hemoglobinopatiler 
Türkiye için ele alınması gereken ciddi bir halk sağlığı 
sorunudur. İlk olarak Çavdar ve Arcasoy’un 1971’de yap-

tığı çalışma ile Türkiye’de beta talasemi taşıyıcılığı %2,1 
olarak bildirilmiştir. Sonraki çalışmalar ile beta talasemi 
taşıyıcılığı için bu oran yurt genelinde %1,1-%13,1, HbS 
taşıyıcılığı için ise;%0,5-%44,2 olarak bulunmuştur. 
Ankara ilinin başkent olması sebebi ile pek çok ilden göç 
olmaktadır. Bu nedenle; bizim oranlarımız Ankara ilinin 
sonucunu yansıtmaktan öte bir bakıma Türkiye geneline 
ışık tutmaktadır denilebilir. Sonuç olarak; evlilik öncesi 
hemoglobinopati tarama programları taşıyıcı çiftleri belir-
lemede ve talasemi majorlu doğumları önlemede etkili bir 
yöntemdir. Kapiller zon elektroforez tekniği; tam otoma-
tize bir yöntem olup, jel elektroforez yöntemine kıyasla 
daha duyarlı, hızlı, pratik ve hemoglobin varyantları 
ayırmada yüksek hassasiyeti sebebi ile laboratuvarlarda 
güvenle kullanılabilir.
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ERZURUM İLİNDE BETA-THALASSEMİA TAŞIYICILI-
ĞININ PREVALANSI 1Fuat Erdem, 1Mehmet Gündoğdu, 
2Serhat Vançelik, 2Talat Ezmeci, 1Rahşan Yıldırım. 1Ata-
türk Üniversitesi, Tıp Fakültesi,hematoloji Bilim Dalı, 2Ata-
türk Üniversitesi, Tıp Fakültesi,halk Sağlığı Anabilim Dalı. 

Beta-Talasemi, dünyada en sık görülen herediter 
tek gen bozukluğudur. Malaryanın endemik olduğu 
bölgelerde prevalansı en yüksektir. Dünya nüfusunun 
yaklaşık %7’sinin, Türkiye nüfusunun yaklaşık %2’nin 
beta thalassemia taşıyıcısı olduğu tahmin edilmektedir. 
Doğu Anadolu’da daha önce yapılan çalışmalarda beta 
thalassemia taşıyıcılığı %0.5-2 olduğu tespit edilmiştir. 
Bu çalışmada, Erzurum ilinde thalassemi taşıyıcığının 
prevalansının araştırılması amaçlandı. Hedef nüfus ola-
rak 1784 sağlıklı öğrenci (5 Lise) alındı. Öğrencilerin 
etnik orijinleri göz önüne alınmadı. Alınan kan örnekleri 
elektronik tam kan sayıcısında (Beckman Coulter, LH 
750) çalışıldı. MCV, MCH si düşük olan 186 öğrenciden 
64 tanesinde serum ferritin düzeyi düşük bulundu. Dola-
yısı ile 64 öğrenci demir eksikliği olarak değerlendirildi. 
Geriye kalan 122 kan örneğine hemoglobin elektroforezi 
çalışıldı. 122 öğrenciden 49’nun kan örneğinde HbA2 
düzeyi %3.5 ve üzerinde tespit edildi.Beta- thalassemia 
taşıyıcılılık sıklığı % 2.7 olarak hesaplandı.
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İNME İLE GELEN BİR ÇOCUKTA ORAK HÜCRELİ 
ANEMİ 1Meral Oruç, 1Rukiye Saç, 1Abdullah Kurt, 1Ikbal 
Bozkaya, 1Tuğba Arıkoğlu, 1Neşe Yaralı, 1Abdurrahman 
Kara, 1Bahattin Tunç. 1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Orak hücreli aneminde (OHA), Hb S taşıyan eritro-
sitler hipoksik ortamlarda orak şeklini alır. Bu durum 
tekrarlayan damar tıkanıklıklarına bağlı krizler ve çeşitli 
organ komplikasyonları ile giden bir dizi klinik tabloya 
yol açar. Akut ağrılı krizler kemikte nekroza kadar iler-
leyebilir. Serebrovasküler olaylar ise OHA’daki en önemli 
mortalite sebebi olup sessiz serebral infarktan akut inme-
ye kadar giden geniş bir yelpazede görülür. Bu posterde 
geçirilmiş inme ve anemi ile başvuran, kemiklerde çok 
sayıda enfarkt ve serebral damarlarda tıkanıklık olan 
bir OHA olgusu sunuldu. Dokuz yaşında erkek hasta 8 
yıldır devam eden halsizlik, solukluk, bel ağrısı yakın-
malarıyla getirildi. Öyküsünde 6 ay önce birdenbire sol 
tarafında tutmama yakınmasıyla hastaneye başvurup, 
kan transfüzyonu aldığı öğrenildi. Fizik incelemesinde 
soluk görünümde olup karaciğer 2 cm ele geliyordu. 
Dalak nonpalpabldı. Nörolojik muayenesinde sağ nazola-
bial oluk silikti. Tüm ekstremite tonusu ve derin tendon 
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refleksleri artmıştı. Sağ elbileğinde fleksiyon kontraktürü 
vardı. Bilateral plantar yanıt ektensör idi. Diğer sistem 
bulguları doğaldı. Laboratuar incelemesinde Hb: 7.9 gr/
dl, WBC: 24x109/L, PLT: 538x109/L, MCV: 102 fl, RDW: 
21.9 idi. Periferik yaymada eritrositler makrositik, polik-
romazi, anizositoz, target hücreler, yer yer orak hücreler 
görüldü. Hemoglobin elektroforezinde Hb S: %67.9, Hb 
F: %4.6 saptandı. Abdomen ultrasonografisinde hepato-
megali, dalakta multipl hipoekoik nodüller görüldü. Eko-
kardiografi ve kemik grafileri normaldi. Tüm vücut kemik 
sintigrafisinde sol 5. kosta antero-lateralinde fokal, sol 8. 
kosta posteriorunda diffüz ve sağ 6. kosta posteriorunda 
kemik enfarktını düşündüren artmış aktivite tutulumu, 
dalakta ise dalak enfarktını düşündüren diffüz kontrast 
tutulumu gözlendi. Kraniyal manyetik rezonans (MR) 
incelemesinde sağda temporal lobda sentrum semiovale 
düzeyine dek uzanan, çevresinde gliozisin de izlendiği 
geniş ensefalomalazik alan, sol parietal lobda 1-2 laküner 
enfarkt ve periventriküler beyaz cevher düzeyinde yaygın 
iskemik-gliotik sinyal değişiklikleri görüldü. Kraniyal MR 
anjiografisinde ise bilateral internal karotis arter segmen-
tinde şiddetli daralma, bilateral orta serebral arter M1 
segmentlerinde prebifürkasyo düzeyinde şiddetli daralma 
tespit edildi. Her iki anterior serebral arter A1 segment-
leri izlenmedi. Olgu, bu bulgularla orak hücreli anemi ve 
geçirilmiş inme tanısı ile takibe alındı. Eritrosit suspan-
siyonu transfüzyonu yapıldı. Hidroksiüre 15 mg/kg/gün 
başlandı. Hepatit B, pnömokok, Hib aşıları yapıldı. Peni-
sillin proflaksisi ve transfüzyon protokolüne alındı.

İnme OHA’da en önemli ölüm sebebidir. Uygun tedavi 
yapılmazsa tekrarlama olasılığı yüksek olan bu durumu 
dikkate sunmak istedik 
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KONGENİTAL METHEMOGLOBİNEMİLİ BİR OLGU-
DA SİTOKROM B5 REDÜKTAZ GENİNDE YENİ BİR 
MUTASYON: T653C (LEU218PRO) 1Tuğba Arıkoğlu, 
1Neşe Yaralı, 2Melanie J. Percy, 1Abdurrahman Kara, 1Ali 
Bay, 1Serdar Özkasap, 1Ikbal Bozkaya, 1Bahattin Tunç. 
1Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, 2Belfast City Hospital. 

Methemoglobinemi, ferröz (Fe+2) şeklinde olması 
gereken hemoglobin demirinin ferrik (Fe+3) şekle oksi-
dasyonu ile oluşur. Methemoglobin redüktaz sistemi 
eritrositte hem demirinin indirgenmiş olarak tutulmasını 
sağlar. Fizyolojik koşullar altında kanda az miktarda 
oluşan methemoglobin, eritrositlerde nikotinamid-ade-
nin-dinükleotid (NADH)-sitokrom b5 redüktaz ile hızla 
yıkılır. Bu bildiride methemoglobinemi saptanan bir olgu-
da NADH-sitokrom b5 redüktaz eksikliğine neden olan 
yeni bir mutasyon sunulmuştur. Hasta beş yıldır devam 
eden siyanoz nedeniyle kliniğimize başvurdu. Anne baba 
arasında 2. dereceden akrabalık olan hastanın sağlıklı 
bir kardeşi vardı. Başvuruda santral siyanozu olan has-
tanın öyküsünde ilaç ya da toksinlere maruziyet yoktu. 
Fizik incelemede kardiyopulmoner sistem ve nörolojik 
muayenesi doğaldı. Oda havasında pulse oksimetre ile 
bakılan oksijen saturasyonu %89 olup, maskeyle oksi-
jen verilmesine rağmen düzelmedi. Hastanın kan gazı 
alınırken arterial kanı çikolata kahvesi rengindeydi ve 
pH:7.41, pCO2:36 mmHg, PaO2: 74 mmHg, HCO3:23 
mEq bulundu. Tam kan sayımı ve glukoz-6-fosfat-dehid-
rogenaz düzeyi normaldi. Ekokardiyografi normal idi. 
Methemoglobin düzeyi %19 olarak tespit edildi. Anne ve 
babanın da methemoglobin düzeyleri çalıştırıldı ve nor-
mal olarak bulundu. Hastaya 500 mg/gün oral askorbik 
asid başlandı ve takibinde siyanozu düzeldi, kontrol 

methemoglobin düzeyi %1.9 olarak geldi. Olgumuzun 
gen analizinde; sitokrom b5 redüktaz enzimini kodlayan 
DIA1 geninde homozigot olarak 653. pozisyonda timinin 
sitozine değişimi saptanmış ve sonuçta lösin yerine prolin 
gelmesi şeklinde değişiklik göstermiştir. Bugüne kadar 
konjenital resesif methemoglobinemi ile ilişkili 50’den 
fazla mutasyon yayınlanmış olup literatür incelendiğinde 
bu mutasyon daha önce bildirilmemiştir. 
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ß-TALASEMİ MAJOR HASTALARINDA MULTİEKO 
YERİNE DUAL EKO T2* MRG İLE KARDİAK DEMİR 
YÜKÜNÜN ÖLÇÜMÜ 1Şule Ünal, 2Gonca Eldem, 2Tuncay 
Hazırolan, 2Mithat Haliloğlu, 1Fatma Gümrük. 1Hacettepe 
Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi, 2Hacettepe Üni-
versitesi, Radyoloji Anabilim Dalı. 

Amaç: ß-Talasemi major (ßTM) hastalarında başlıca 
mortalite nedeni kardiak demir yüküne bağlı gelişen 
kardiyomyopatidir. Bu amaçla son yıllarda kardiak demir 
yükünü ölçmede altın standard bir yöntem olarak T2* 
Kardiak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) geliş-
tirilmiştir. Konvansiyonel kardiak T2* MRG’de multieko 
“Turbo Field Echo” (TFE) tekniği kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada myokardial demir yükü ölçümü için görün-
tüleme olarak dual eko TFE kardiak MRG yapılmış ve 
kardiak demir yükünü göstermede başarısı değerlendi-
rilmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışma için lokal etik kurul 
onayı alınmıştır. Desferoksamin ile şelasyon yapılan 10 
yaş ve üstü, transfüzyon öncesi hemoglobin değeri > 9 
g/dl ve T2* <20 ms olan 14 hasta çalışmaya alınmıştır. 
Hastalara deferipron ve deferoksamin birlikte başla-
narak 6. (n=14), 12. (n=8) ve 18. (n=8) aylarda kontrol 
MRG (1.5 Tesla, Philips Intera Achieva) dual eko TFE 
tekniğiyle çekilmiştir. Bulgular: Ortalama yaş 19 ± 4.7 
yıldır (10-25 yaş; 8 erkek). Dokuz (%64.3) hastanın T2* 
değeri < 8ms bulundu. Görüntüleme süresi 17-25 daki-
ka idi. Ortalama bazal T2* değeri 8.3± 3.7 ms (4-15.8), 
kombine tedavi sonrası 6, 12 ve 18. aylarda ortalama 
T2* MRG değerleri sırasıyla 11.6±6.2, 13.6±7.5 and 15.7 
± 7.4 ms ölçüldü. T2* değerlerindeki artış istatistiksel 
olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Sonuç: Deferiprone ve 
deferoksamin tedavisinin, deferipronun lipofilik özelliği 
nedeniyle kardiak demir yükünü azaltmada etkili olduğu 
bilinmektedir. Bu çalışmada bu ikili tedaviyi alan has-
talarda takip MRG dual eko tekniği ile yapılmış ve T2* 
değerlerinde yükselme olduğu görülmüştür. Multieko 
MRG tekniğinin güvenilirliği daha önceki çalışmalar ile 
doğrulanmıştır. Li ve ark. normal miyokardda dual eko 
T2* tekniği ile ölçümler yapmıştır. Bu çalışmadan yola 
çıkarak ßTM hastalarında dual eko ile T2* MRG ölçümleri 
yapılmış ve etkin şelasyon tedavisi ile dual eko T2* değer-
lerinde yükselme görülmüştür. Çalışmanın sınırlı yönü 
bu hastalarda dual eko için normal değerlerin daha önce 
belirlenmiş olmaması ve çalışmanın multieko T2* ile kar-
şılaştırmalı olmamasıdır. Bu şekilde yapılacak prospektif 
çok merkezli çalışmalar ile multieko yerine dual ekonun 
da kardiak demir birikimi ölçümünde güvenilir olup 
olmadığı konusunda daha güçlü kanıtlar elde edilecektir. 
Bu sayede multieko desteği olmayan MRG tarayıcıları ile 
de dual eko yöntemiyle kardiak demir yükü ölçülebilecek-
tir. Kaynaklar: 1. Tanner MA, Galanello R, Dessi C, et al. 
A Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Trial of 
the Effect of Combined Therapy With Deferoxamine and 
Deferiprone on Myocardial Iron in Thalassemia Major 
Using Cardiovascular Magnetic Resonance. Circulation. 
2007; 115;1876-1884. 2. Li D, Phawale P, Rubin PJ, et 



121

P O S T E R L E R

XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi
Bildiri  Özetleri  Kitabı

al. Myocardial signal response to dipyridamole and dobu-
tamine: Demonstrating the BOLD effect using a double 
echo gradient echo sequence. Magn Reson Med 1996; 
36: 16-20. 
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TEDAVİYE DİRENÇLİ OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ 
OLGUSUNDA SİKLOSPORİN A VE RİTUXİMAB DENE-
YİMİ 1Suar Çakı Kılıç, 1Nazan Sarper, 1Emine Zengin. 
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim 
Dalı. 

Giriş: Siklosporin A, IVIG, rituximab steroide yanıt-
sız OIHA’li çocuklarda denenmektedir. Olgu sunumu: 
Ağır anemi nedeniyle hastanemize sevk edilen 4 aylık 
kız hastanın öyküsünden 15 gün önce solukluğunun 
fark edildiği, tonsillit tanısıyla birinci kuşak sefalosporin 
kullandığı, iki gündür huzursuzluğu olduğu öğrenildi. 
Yenidoğan sarılığı tanımlanmadı. Hb 2,9 g/dl, MCV 79 
fL, RBC 1,06x106/mm3 WBC 11500/mm3, ANC 6900/
mm3, PLT: 335000/mm3 bulundu. Cildi çok soluktu, 
başında tremor dikkat çekiciydi, karaciğer kot kavsini 5 
cm geçiyordu. Periferik yaymada anizositoz, eritrositlerde 
bazofilik noktalanma vardı. Retikülosit %1.72, D.Coombs 
(DC) +, t. bilirubin 1.29 mg/dl, d.bilirubin 0,44 mg/dl, 
haptoglobin 44.8 mg/dl idi. İdrarda kan negatifti. Par-
vovirus ve EBV IgG (+) IgM (-), CMV IgG (-), IgM(+), anti 
HBs(+) diğer hepatit B, C serolojisi ve HIV (-) idi. Retikü-
lositoz, bilirubin artışı, hemoglobinüri, haptoglobulinde 
azalma saptanmaması nedeniyle hemolitik anemi tanı-
sında şüphe uyandı. D.Blackfan ve diseritropoetik ane-
miler kemik iliği aspirasyonu ile dışlandı. Asit hemoliz ve 
sukroz lizis testi negatifti. Kan grubu B Rh (+), ancak B 
Rh(+) eritrosit süspansiyonları ile çapraz karşılaştırmalar 
uyumsuzdu. OIHA tanısıyla m.prednizolon (MP) 4 mg/
kg/gün başlandı. Hemoliz kontrol altına alınamayınca 7. 
gün 30 mg/kg/gün (3gün) pulse MP uygulandı 10.gün 
IVIG 1 g/kg/gün (5 gün) verildi. Bu dönemde Hb sürek-
li 5 g/dl altına inmesi nedeniyle sekiz kez 5-10 ml/kg 
0Rh(+) eritrosit süspansiyonu verildi. 15.gün tedaviye 
siklosporin 6 mg/kg/gün eklenmesi ile hemoliz kontrol 
altına alındı. 36. gün DC negatifleştiğinden 45.gün MP, 
64.gün siklosporin kesildi. Hb 14.6 g/dl idi. Ancak 7 gün 
sonra DC pozitifleşti ve 92.gün Hb 8.4 g/dl, ret %6,5 
bulununca rituximab ile birlikte siklosporin ve MP (2 
mg/kg/gün) tekrar başlandı. Dört doz planlanmasına 
karşın elde edilemediğinden 2 doz rituximab (375 mg/
m2 bir hafta arayla) uygulandı. Rituximab öncesi CD20 
%15,5, ikinci dozdan bir hafta sonra %0.05 bulundu. 
Hemoliz tekrar kontrol altına alındı ancak DC pozitifliği 
devam etti. 113. günde MP azaltılarak kesildi. Takibin 
6,5 ayında, Hb 13,3 g/dl, DC pozitif olup CD20 %15.65 
düzeyindedir. Siklosporin tedavisi devam etmektedir ve 
herhangi bir yan etki gözlenmemiştir. Tartışma: OHA de 
antikorlar eritroid öncüllerine yöneldiğinde retikülositoz 
gözlenmeyebilir. Hemoglobinüri damar dışı hemoizde 
gözlenmez. Sefalosporin kullanım veya CMV enfeksiyo-
nu etyolojide rol oynayabilir. Bebeklerde splenektomi 
endikasyonu olmadığından, steroide dirençli olgularda 
özellikle siklosporin denenmelidir. Bu olguda siklospori-
ne iyi yanıt alınmış, siklosporine bağımlılıktan hastanın 
kurtarılabilmesi ümidiyle uygulanan 2 doz rituximab ek 
bir yarar sağlamamıştır. DC negatifleşmediğinden siklos-
porinin kesilmesi bir kez daha denenmemiştir.
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ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PRİMER POLİSİTEMİ OLGULA-
RI 1Suar Çakı Kılıç, 1Nazan Sarper, 1Emine Zengin. 1Koca-
eli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı. 

Olgu 1: 14 yaşında kız hasta, el ve ayaklarında morar-
ma, üç-dört yıldır ayda 1-2 kez kusma, baş ağrısı şikayeti 
ile başvurdu. Bu şikayetlerle başvurduğu hastanelerde 
yapılan kan sayımlarında Hb değerleri yaşına göre yüksek 
olmasına rağmen tanı konulamamıştı. Anne-baba akra-
balığı ve ailede benzer hastalık öyküsü yoktu. Pleotorik 
görünümde, splenomegali yoktu. WBC: 16500/mm3, ANC: 
10000/ mm3, Hb: 15,9 g/dl, Htc: %48, PLT: 1240000/ 
mm3 olarak bulundu. Oda havasında O2 saturasyonu 
(sO2) %98 idi. Eritropoetin: 3,6 mU/ml (4,5-33 mU/ml), 
lökosit alkalen fosfataz: %268 (30-140), t(9,22) negatif, 
ferritin: 13,9 ng/ml, HbA: %83,2 HbA2: %2,5 idi. İki yıldır 
takip edilen asetil salisilik asit 80 mg/gün alan hastanın 
Hb değeri 15-16 g/dl olduğunda yakınması olmaktadır. 
Üç-dört ay ara ile flebotomi yapıldığında yakınmaları 
kaybolmaktadır. Olgu 2: 9 yaşında erkek hasta, dört gün 
önce başlayan mide bulantısı, kusma şikayetiyle baş-
vurdu. Üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konularak 
antiemetik verilmişti. Yakınmaları devam eden hastanın 
Hb değeri yüksek bulunarak hastanemize sevkedilmiş. 
Anne baba arasında uzak akrabalık vardı. Hastanın 
amcasına polisitemi tanısı konulmuştu, tromboz öyküsü 
yoktu. Pleotorik görünümde, splenomegali yoktu. WBC: 
9520/ mm3, ANC: 6600/ mm3, Hb: 23 g/dl, Htc: %66,9, 
PLT: 199000/ mm3 olarak bulundu. Oda havasında O2 
saturasyonu %97 idi. HbA: 83,39, HbA2: %2,37 idi. Fer-
ritin: 8,7 ng/ml olana hastaya demir tedavisi verildi. On 
beş aydır izlemde olan hastaya Hb>19 g/dl olduğunda 
yakınması olmasa bile flebotomi yapılmaktadır. Olgu 3: 
11,5 yaşında erkek hasta öksürük nedeniyle hastaneye 
başvurduğunda yapılan tam kan sayımında Hb değeri 
yüksek olduğu için hastanemize sevkedilmiş. Anne- baba 
akrabalığı, ailede benzer hastalık öyküsü yoktu. Pleotorik 
görünümde, splenomegali yoktu. WBC: 8250/mm3, ANC: 
3750/ mm3, Hb: 18,9 g/dl, Htc: %57, PLT: 265000 /mm3 
olarak bulundu. Oda havasında O2 saturasyonu nor-
maldi. Eritropoetin: 16 mU/ml (N), ferritin: 12,67 ng/ml, 
HbA: %89,6 HbA2: %1,2 idi. Yakınması olmaması nede-
niyle dört aydır tedavisiz izlenmektedir. Tartışma: Birinci 
olgu; Hb, WBC, PLT, lökosit alkalen fosfataz değerlerinin 
yüksek olması, O2 saturasyonunun >%92 olması nede-
niyle polisitemia vera ile uyumluydu. Sekonder malinite 
riski nedeniyle hidroksiürea, yan etkileri nedeniyle alfa 
interferon tercih edilmemiştir. Düşük risk grubunda olan 
polisitemia vera olgularında aspirin ve flebotomi tercih 
edilmelidir İkinci olguya sadece Hb değeri yüksek olup 
amcasında da aynı klinik ve laboratuar özellikleri olması 
nedeniyle ailevi polisitemi tanısı konmuştur. Üçüncü 
olguda sadece Hb yüksek olduğundan primer polisitemi 
düşünülmüştür. Yakınmaların ağırlığının Hb yüksekli-
ğiyle paralel olmadığı gözlenmiştir. Ailevi olguların selim 
seyirli olduğu bilinmektedir. 
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SAĞLIKLI ERKEKLERDE TAM KAN SAYIMI DEĞERLE-
Rİ MEVSİMSEL SAPMALAR GÖSTERİR 1Cengiz Beyan, 
1Kürşat Kaptan, 1Ahmet İfran. 1Gülhane Askeri Tıp Aka-
demisi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara. 

Çevre ısısı ile sağlık arasında bir ilişkinin varlığı 
bir süredir bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı sağlıklı 
erkeklerde tam kan sayımı değerlerinin mevsimsel sap-
malar gösterip göstermediğini, çevre ısısından etkilenip 
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etkilenmediğini değerlendirmektir. Bu çalışma bilinen 
hiçbir hastalığı olmayan, görevleri nedeniyle periyodik 
olarak kontrol muayenesine tabi tutulan yaşları 20-52 
arasında değişen tamamı erkek 37 sağlıklı ve gönüllü 
olguda yapıldı. İstatistiksel karşılaştırmalarda olguların 
farklı mevsimlerde gerçekleştirilen tam kan sayımı tetkik-
leri kullanıldı. En az iki farklı mevsime ait sonucu olma-
yan olgular ile aynı olgunun aynı mevsime ait birden fazla 
verisi değerlendirmeye tabi tutulmadı. Olguların mevsim-
lere göre tam kan sayımı değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 
Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu (OEHbK) 
en yüksek değeri kış mevsiminde olup, diğer mevsimler-
den anlamlı farklılık göstermektedir. Benzer şekilde, ani-
zositoz indeksi (RDW) değeri kış aylarında en düşük olup, 
diğer mevsimlerden anlamlı farklılık göstermektedir. 
Ayrıca, Ortalama Eritrosit Hacmi (OEH) ve Ortalama Erit-
rosit Hemoglobini (OEHb) değerleri ilkbahar mevsiminde 
en düşük olup, OEH ilkbahar değeri sonbahar değerin-
den, OEHb ilkbahar değeri ise kış değerinden anlamlı 
farklılık göstermektedir. Sonuç olarak, çalışmamız tam 
kan sayımı parametrelerinin mevsimsel sapmalar göster-
diğini desteklemektedir ve bu durum hastalara ait tam 
kan sayımı sonuçlarının değerlendirilmesinde ve veriler 
arasında tam kan sayımı parametrelerinin de bulunduğu 
araştırmalarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Tablo.

 Kış İlkbahar Yaz Sonbahar

Veri Sayısı 31 23 16 34

Lökosit sayısı (x 109/l) 6,627±1,389 6,541±1,454 7,055±1,405 7,165±1,696

Eritrosit sayısı (x 1012/l) 5,00±0,29 5,08±0,37 5,00±0,29 5,07±0,30

Hemoglobin (g/dl) 15,3±0,9 14,8±0,8 15,0±0,9 15,2±0,9

Hematokrit (%) 43,8±3,0 43,4±2,6 43,7±2,6 44,4±2,7

Ortalama Eritrosit Hacmi 
(OEH) (fl)

87,5±3,3 85,8±3,1 87,4±3,3 87,8±3,6

Ortalama Eritrosit Hemoglobini 
(OEHb) (pg)

30,6±1,3 29,3±1,4 30,0±1,1 30,1±1,5

Ortalama Eritrosit Hemoglobin 
Konsantrasyonu (OEHbK) (g/dl)

35,0±1,2 34,1±1,0 34,3±0,6 34,2±0,9

Anizositoz indeksi (RDW) (%) 12,2±0,7 13,0±1,1 13,0±0,8 13,1±1,0

Trombosit sayısı (x 109/l) 263±54 273±61 261±57 258±62

Ortalama trombosit hacmi (fl) 8,17±1,11 7,98±0,92 8,11±1,03 8,00±0,96
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MEGALOBLASTİK ANEMİNİN TEDAVİSİ SIRASINDA 
ŞİDDETLİ TREMOR GELİŞEN BİR ÇOCUK 1Ümran 
Çalışkan, 1Canan Uçar Albayrak, 1Can Acıpayamlı. 1Sel-
çuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. 

İnfantlarda ve genç çocuklarda megaloblastik anemi-
deki nörolojik bulgular hipotoni, gelişim geriliği, tremor 
ve diğer anormal hareketlerdir. Burada megaloblastik 
anemili hastamızda B12 vitamini tedavisi sırasında geli-
şen şiddetli kaba tremorlar ve tedavisi sunulmuştur. On 
aylık kız hasta kliniğimize bir aydır süren apati, mental 
ve motor gerilik şikayeti ile getirildi. Anne ve babası ara-
sında akrabalık yoktu ve zamanında doğmuştu. Annenin 
gebeliği ve doğumunda komplikasyon gelişmemişti. Halen 
sadece anne sütü ile besleniyordu. Fizik muayenesinde 
solukluk ve 5-6 cm hepatomegali saptandı. Nörolojik 
muayenesinde generilize hipotoni, zayıf sosyal ilişki, zayıf 
baş kontrolü ve desteksiz oturamama saptandı. Ağırlığı 
8000gr (10-25p), boy 70 cm(25-50p) ve baş çevresi 43 
cm (10p) idi. Labarotuvar testlerinde BK 3000 /mm3, 
ANS 200/mm3, Hb 4.9 gr/dl, MCV 95.1 fl, PLT 99.000 

/mm3 idi. Periferik yaymada anizositoz ve hipersegmente 
nötrofiller görüldü. Kemik iliği örneği incelemesinde belir-
gin megaloblastik bulgular saptandı. Hastanın serum 
vitamin B12 seviyesi 172.5 pg/ml bulundu, folat düzeyi 
ise normal idi. Hastanın proteinürisi yoktu. Annenin 
vitamin B12 seviyesi 150 pg/ml altında bulundu. Uzun 
zamandır ekonomik nedenlerle et tüketmediği öğrenildi. 
Bu bulgularla annede B12 eksikliğine bağlı infantil vita-
min B12 eksikliği düşünüldü. Kranial magnetik resonans 
görüntülemede serebral atrofi görüldü. Hastaya vitamin 
B12 tedavisi başlandı. Tedavinin üçüncü gününde kaba 
tremorlar gelişti. Bu tremorlar başlangıçta el ve ayaklarda 
iken tüm vücuda yayıldı. Tremorlar aynı zamanda dilde 
de vardı ve ağladığında tremor artıyordu. Hasta uyudu-
ğu sürece tremor görülmüyordu. Nöbetten ayırmak için 
EEG tetkiki yapıldı ve normal olarak bulundu. Tremorlar 
şiddetli olduğu ve hastanın beslenmesini bozduğu için 
klonozepam (0.1 mg/kg/gün) ve midazolom tedavileri 
verildi. Tremorlar bir hafta içinde dereceli olarak azaldı ve 
tedavinin ikinci haftasında tamamen kayboldu. Vitamin 
B12 tedavisi ile kas tonusu, baş kontrolü ve sosyal ilişkisi 
belirgin olarak düzeldi. Tam kan sayımı ve vitamin B12 
düzeyi normal bulundu. Vitamin B12 eksikliği sosyo-eko-
nomik durumu düşük toplumlarda infantlarda sık görü-
len bir durumdur ve hematolojik ve nörolojik bulguları 
vardır. Özellikle etten fakir diyet ile beslenen annelerin, 
anne sütü ile beslenen bebeklerinde megaloblastik anemi 
görülür. Bu hastaların erken teşhis edilmeleri, tedavi 
sırasında tremor ve nöbet gibi durumlar açısından izlen-
meleri uygun olur görüşündeyiz. 
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ANNEDE HB G-COUSHATTA TAŞIYICILIĞI BABADA 
ΒETA/S BİLEŞİK HETEROZİGOTLUĞU OLAN BİR 
AİLEDE PRENATAL GENETİK DANIŞMANLIK 1Haluk 
Akın, 1Aslıhan Ekmekçi, 1Asude Alpman, 1Burak Durmaz, 
1Hüseyin Onay, 2Yeşim Aydınok, 1Ferda Özkınay. 1Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 2Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı. 

Talasemiler, bir ya da birden fazla globin zinciri sente-
zinde bozukluk nedeniyle normal hemoglobin üretiminin 
kısmen veya tamamen baskılandığı heterojen bir genetik 
hastalık grubudur. β talasemi, ülkemizin de yer aldığı 
Akdeniz çevresi, Ortadoğu, trans-Kafkas, Hindistan ve 
Uzakdoğu ülkelerinde önemli bir sağlık problemidir. İki 
defektif β globin geninin kalıtımı, transfüzyona bağımlı-
lıktan hafif- orta anemiye kadar değişen geniş bir spek-
trumda klinik durumlara yol açar. Moleküler çalışmalar, 
bu değişken fenotipin altında yatan geniş mutasyon 
verilerini ortaya çıkarabilir ve tanımlanmasında yardımcı 
olabilir. Anabilim Dalımıza 6-7 haftalık gebeliği olan bir 
çift, fetusda talasemi riski olduğu düşünülerek, genetik 
danışma için yollandı.Baba adayının hematolojik para-
metereleri Hb: 11.7 g/dL, Hct: %34.8, RBC: 4.83 M/uL, 
MCV: 72 fL, MCHC:33.5 g/dL, iken; anne adayının Hb: 
12.3 g/dL, Hct: %36.5, RBC: 4.34 M/uL, MCV: 84.2fL, 
MCHC:33.6 g/dL olarak bulundu. Yapılan Hb elektro-
forezleri sonucunda, baba adayının HbA2: %6.4, Hb S: 
%58.1, Hb F: %16.7 değerleri ve anne adayının Hb A2-
HbE fraksiyonunda %62.3 lük anormal Hb piki bulundu. 
Moleküler analiz testleri baba adayında, IVS 1-110/ HbS 
bileşik heterozigotluğu, anne adayında ise ülkemizde 
nadir görülen Hb G-Coushatta [beta22(B4)Glu-->Ala] 
mutasyonu belirlendi. Babanın nadir uzun kemik ağrı-
ları ve bel ağrısı dışında semptom vermeyen hafif klinik 
gidiş gösteren β/S talasemi kliniğinin, HbF seviyesinin 
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yüksekliği ile ilişkili olduğu düşünüldü. Annedeki Hb G-
Coushatta ve babada beta/S talasemi varlığında, fetusta 
Hb G-Coushatta/ IVS 1-110 veya Hb G-Coushatta/S 
talasemi olma olasılıkları bulunmaktaydı. Hb G-Cous-
hatta/ IVS 1-110 bileşik heterozigot tabloda prenatal tanı 
gerektiren, bir klinik hastalık tablosu olmadığı bilinmekle 
birlikte, Hb G-Coushatta/S talasemi için klinik tanım-
lama bulunmamaktaydı. Ancak annenin babasında da 
Hb G-Coushatta/S talasemi saptandı ve normal yaşam 
kalitesine sahip bu aile bireyi referans alınarak, talase-
mi konseyinin de onayı ile, prenatal tanı endikasyonu 
bulunmadığı şeklinde genetik danışma verildi.
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DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE HELİCOBACTER 
PYLORİ ENFEKSİYONUNUN ÜRE NEFES TESTİ İLE 
BELİRLENMESİ 1Hava Üsküdar Teke, 1Eren Gündüz, 
1Olga Meltem Akay, 2Ahmet Musmul, 3Ilknur Ak, 1Zafer 
Gülbaş. 1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç 
Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 2Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabi-
lim Dalı, 3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nükleer Tıp Anabilim Dalı. 

Giriş: Demir eksikliği anemisi (DEA) en sık görülen 
anemi şeklidir. Anemi saptandığında etyolojik sebepler 
araştırılmalı ve bir neden saptanamaz ise; Helicobacter 
pylori (HP) enfeksiyonununun düşünülmesi ve araştı-
rılması gerekir. Helicobacter pylori enfeksiyonununun 
tanısında endoskopi ve biyopsi gibi invaziv testler ve 
üre nefes testi ve antijen ya da antikor aranmasına 
dayalı serolojik testleri içeren noninvaziv testler kulla-
nılmaktadır. Üre nefes testi(ÜNT), HP varlığını “global” 
olarak değerlendiren sensitivite ve spesifisitesi yüksek 
olan bir testtir. Oysa ki invazif testler biyopsinin alındığı 
yeri temsil edip ÜNT gibi tüm mideyi temsil edemezler. 
Materyal-Metod: Çalışmamıza 2007-2008 yılları arasın-
da, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı polikli-
niğe başvuran, hemoglobin 12gr/dl altında olan 35 (%85) 
kadın ve hemoglobini 14gr/dl altında olan 6 (%15) erkek 
olmak üzere toplam 41 hasta dahil edildi ve etyolojiye 
bakılmaksızın tüm olgularda ÜNT yapıldı. Serum demiri 
60, % saturasyonu 20 ve ferritini 10 ng/ml altı düşük, 
total demir bağlama kapasitesi (TDBK) 350’nin üzerinde 
olması ise yüksek değerler olarak kabul edildi ve bu has-
talara demir eksikliği anemisi tanısı konuldu. Hastalara 
Helicobacter pylori enfeksiyonunun saptanması amacı ile 
oral yoldan radyoaktif karbon (C13 veya C14) işaretli üre 
alımını takiben üre nefes testi yapıldı. Bulgular: Hastala-
rın ortalama yaşı 38,21±10,42 (19-63) idi. Ortalama labo-
ratuar değerleri; hemoglobin (Hb) 10,5±1,69 gr/dl, hema-
tokrit (htc) % 33±4,5, ortalama eritrosit volümü 71,7±9,1 
fentolitre, serum demiri 30±15,6, saturasyon 6,55±3,9, 
TDBK 482±90 ve ferritin ise 4,06± 3,58 ng/ml idi. 35 
kadın hastanın 4’ü (%11) postmenapozal dönemde idi. 
Etyolojik açıdan sorgulandıklarında (menstrual kanama, 
diyet, hematemez, melana, hematokezya, burun kana-
ması gibi kan kaybı odakları) kadınların %75’inde hiper-
menore, %25’inde ise multifaktöryel sebeplerin demir 
eksikliği anemisine sebep olduğu saptandı.Üre nefes testi 
pozitif saptanan 26 kadın hastanın 15’inde hipermenore 
de mevcuttu. 6 erkek olgunun 4’ünde dispeptik semp-
tomlar mevcutken 2’sinde ise diyet etyolojik faktör olarak 
saptandı. 41 olgunun 30 (%73) ‘unda üre nefes testi 
pozitif saptandı ve Helicobacter pylori eradikasyon teda-
visi verildi. Bilim dalımızda yeni tanı almış hematolojik 

maligniteli hastalardaki HP sıklığını araştırmak amacıyla 
yürütülen diğer bir çalışmada ise ÜNT ile pozitiflik oranı 
%32.8 olarak saptanmıştır. Sonuç: Bulgularımıza göre; 
1.DEA de HP enfeksiyonu malign hematolojik hastalara 
göre daha sıktır. Bu da DEA’nin oluşumunda HP’nin 
katkısı olduğunu düşündürmüştür. 2.Anemi nedeni 
hipermenore olan bayan hastalarda da HP enfeksiyonu 
saptanmaktadır ve DEA gelişen menorajik bayanlarda HP 
ilave bir neden olarak araştırılmalıdır. 3.ÜNT’nin DEA’de 
rutin bir test olarak kullanımının cevabı için daha geniş 
serili çalışmalara ihtiyaç vardır.

Bildiri: 170  Poster No: P0122

PRENATAL TANI İÇİN BAŞVURAN KUZEY KIBRISLI 
BİR BETA TALASEMİ AİLESİNDE NADİR GÖRÜLEN 
+33(C>G)/IVS1-1 BİLEŞİK HETEROZİGOTLUĞUNUN 
SAPTANMASI 1Ferda Özkınay, 2Mustafa Yazman, 1Asude 
Alpman, 1Hüseyin Onay, 1Haluk Akın, 1Cihangir Özkınay. 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, 
2Lefkoşe Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi. 

Beta talasemi Akdeniz toplumlarında sık görülen 
kalıtsal hemoglobinopatidir. Son yıllarda moleküler tek-
niklerin gelişmesi ile ender görülen hemoglobin mutas-
yonlarının tespiti mümkün hale gelmiştir. Bu çalışmada 
fetusda beta talasemi riski olduğu için başvuran ve 
ayrıntılı moleküler analizler sonucu farklı beta globin 
gen mutasyonlarını taşıyan bireylerin bulunduğu bir aile 
sunulmaktadır. Sekiz haftalık gebelik mevcut olan çift 
Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne (Kuzey Kıbrıs) başvur-
muştur. Baba adayı Hb Lepore taşıyıcısıdır. Annede de 
hematolojik parametrelerle beta talasemi taşıyıcılığının 
olabileceği düşünülmüş ancak sık rastlanılan 22 mutas-
yonun olmadığı saptanmıştır. Aynı test, hematolojik 
parametreleri taşıyıcılığa uyan anne adayının annesinde 
IVS1-1 mutasyonu olduğunu, babasının ise normal oldu-
ğunu göstermiştir. Hematolojik testler taşıyıcılığı gösterdi-
ğinden anne adayında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
yapılan beta globin geni dizi analizi sonucunda +33 (C>G) 
mutasyonu olduğu saptanmıştır. Bu mutasyonu babasın-
dan aldığı düşünülerek anne adayının babasına dizi ana-
lizi uygulanmış fakat mutasyon olmadığı görülmüştür. 
Anne adayının annesine uygulanan dizi analizi sonunda, 
IVS1-1 mutasyonu ile +33 (C>G) mutasyonunun bileşik 
heterozigotluk şeklinde taşındığında saptanmıştır. Bu 
olgu bu iki mutasyonu bileşik heterozigot olarak taşıdığı 
gösterilen dünyadaki ikinci olgudur. Daha önce bildirilen 
olguda bu iki mutasyonun kombinasyonu zaman zaman 
transfüzyon gerektiren talasemi intermedia tablosuna 
neden olmasına rağmen bizim olgumuzda klinik bulguya 
neden olmamıştır. Bu ailede, ayrıca ender görülen pro-
motor bölge mutasyonlarından +33 (C>G) mutasyonunun 
Hb Lepore ile birlikte olma olasılığı olan fetus için prena-
tal tanı işlemi açısından önem taşımaktadır.
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AĞIR MİKROSİTİK ANEMİ VE HİPERFERRİTİNEMİ 
İLE BAŞVURAN BİR NÖROBLASTOM OLGUSU 1Yusuf 
Ziya Aral, 2R. Emre Çeçen, 3Melike Güzünler. 1Adnan 
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi 
Bilim Dalı, 2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı, 3Adnan Menderes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. 

Halsizlik, iştahsizlik ve solukluk yakınmasıyla baş-
vuran hastanın öyküsünden bir hafta önce ateş ve öksü-
rüğünün olduğu üç gün önce götürdükleri hastanede 
bronşit tanısıyla yatırılarak antibiyotik verildiği, Hb:5.7 
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gr/dl ve ferritin 600 ng/ml saptandığı için polikliniğimize 
gönderildiği, özgeçmişinde özellik olmadığı, soygeçmişin-
de anne babanın 3.dereceden akraba oldukları, evlilik 
öncesi talasemi testinin normal saptandığı, sağlıklı 2 
kardeşinin olduğu ailede kan hastalığı olmadığı öğre-
nildi. Fizik incelemesi: A:37 oC, N:140/dk, S:40/dk, 
VA.11.5 kg(%3-10) Boy:88cm(%3-10) TA:90/50 mmHg, 
Genel durumu iyi, bilinç açık, koopere, cilt rengi soluk, 
hepatosplenomegali yok, sağ üst kadranda 3 cm çapında 
sert hareketsiz ve ağrısız kitle(?) mevcut. Diğer sistem 
incelemeleri normal. Laboratuar incelemesi: Hb: 5.6 gr/
dl, Htc:17, Beyaz küre: 7400/mm3, MCV:67.5 fl, Kırmızı 
küre: 2.52x109, Trombosit sayısı: 547.000/mm3, perife-
rik yayma: anisositoz, hafif hipokromi, hafif poikilositoz, 
retikülosit sayısı: %1, sedimentasyon hızı: 105 mm/h, 
D.Coombs testi(-), hemoglobin elektoforezi normal, LDH 
681 U, karaciğer, böbrek fonksiyon testleri ve elektrolitler 
normal. Klinik izlem: Mikrositik aneminin en sık nedeni 
olan demir eksikliği anemisi ferritin>200ng olduğu için 
ekarte edildi. Retikülositin normal olması hemolitik ane-
miden uzaklaştırdı. Enfeksiyon ve ağır anemi birlikteliği 
nedeniyle otoimmun hemolitik anemi açısından bakılan 
D. Coombs testi negatif saptandı. Anne ve babanın tala-
semi taşıyıcısı olmaması talasemiden uzaklaştırdı. Abdo-
minal USG ve tomografi ile kitlenin varlığı, lökalizasyonu 
ve özellikleri belirlendi. Nöroblastom düşünüldü. Kemik 
iliği incelemesinde rozet formasyonu (Şekil 1), idrarda 
valin mendelik asit artışı saptandı. Yatışının 3. günü sol 
gözde proptozis (Şekil 2) ve alın bölgesinde şişlik ortaya 
çıktı. Tomografide kemik metaztazı olarak yorumlandı. 
Evre IV nöroblastom tanısı konuldu. Ağır anemisi ve mik-
rositozu kemik iliği tutulumu ve inflamasyona bağlandı.
Sonuç: Nöroblastomaya bağlı kemik iliği tutulumunda 
lökoeritroblastik reaksiyon gözlenmeden ağır mikrositik 
anemi ve hiperferritinemi görülebilir. Ferritin yüksekliği 
saptanan mikrositik anemili olgularda nöroblastom ayırı-
cı tanıda düşünülmelidir.

Şekil 1. Kemik iliğinde rozet formasyonu

Şekil 2. Sol gözde proptozis
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ORAK HÜCRE HASTALIĞINA EŞLİK EDEN OGİLVİE’S 
SENDROMU 1Emel Gürkan. 1Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. 

Orak hücre hastalığı (OHH) vazo-oklusif ağrılı epizod-
lar ve hemolizle karakterize kalıtsal bir hemoglobinopati 
türüdür. Vazo-oklusif olaylar her organda izlenebildiği 
gibi gastrointestinal sistemi de tutabilir. Orak hücre 
hastalığında abdominal komplikasyonlar mezenterik ya 
da abdominal viseral organların iskemisi sonucu ortaya 
çıkar. Literatürde iskemik, psödomembranöz ve akut 
nekrotizan kolit dahil olmak üzere birkaç olgu dışında 
orak hücre hastalığına bağlı kolon tutulumu çok nadir 
bildirilmiştir. OHH ile birlikteliği bildirilen sadece iki 
Ogilvie’s (akut kolonik psödo-obstrüksiyon) sendromlu 
olgu bilinmektedir. Burada kliniğimize OHH ve kolonun 
akut psödo-obstrüksiyonu ile başvuran 23 yaşında bayan 
hasta sunulmaktadır. Total kolektomiye kadar gidebilen 
ağır klinik tabloya yolaçabilen bu komplikasyonun orak 
hücre hastalarında erken farkedilmesi ve tedavisi hayati 
önem taşımaktadır. 
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DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TESPİT EDİLEN HAS-
TALARDA BU DURUMA SEBEP OLABİLECEK GAS-
TROİNTESTİNAL PATOLOJİLERİN VARLIĞINI 
ÖNGÖRMEYE YARAYAN BASİT KLİNİK BULGULAR VE 
LABORATUAR TESTLERİNİN BELİRLENMESİ 1Yahya 
Büyükaşık, 1Hakan Emmungil, 1Songül Şerefhanoğlu, 
1Salih Aksu, 1Hakan Göker, 1Nilgün Sayınalp, 1Ibrahim C. 
Haznedaroğlu, 1Osman Ilhami Özcebe. 1Hacettepe Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Hematoloji Ünitesi. 

Demir eksikliği anemisi (DEA) sık izlenen bir sağ-
lık sorunudur. Özellikle ek problemleri olan kişilerde 
önemli bir morbidite sebebidir. Ayrıca altta yatan ciddi 
bir hastalığın habercisi de olabilir. Periyodik kan kaybı 
nedeniyle genç bayan hastalar demir eksikliğinin en 
sık izlendiği gruptur. Erkeklerde ya da postmenapozal 
bayanlarda izlendiği zaman sıklıkla gizli ya da aşikâr 
bir kan kaybına işaret eder. Bu çalışmada, DEA’ne yol 
açabilecek gastrointestinal (Gİ) lezyonlar için prediktif 
faktörleri belirlemeyi amaçladık. İzleyen hekim tarafın-
dan özefagoduodenoskopi ve/veya kolonoskopi yapılması 
kararlaştırılan 91 (77 kadın, 14 erkek) DEA hastasıyla 
görüşülerek klinik ve laboratuvar değişkenler içeren 
bir sorgulama formu dolduruldu. Seksen altı hastaya 
özefagoduodenoskopi, 66 hastaya kolonoskopi yapıldı. 
Endoskopik bulgular DEA’ne yol açan ve açmayan Gİ 
lezyonlar olarak kaydedildi. Gİ lezyonlarla sorgulama 
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değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için Ki-kare 
testi kullanıldı. Endoskopi ile % 18,6 hastada DEA’nin 
kaynağı saptanabildi. DEA’ne yol açabilecek Gİ lezyonlar 
için risk faktörleri: Erkek cinsiyet (p=0,004), > 50 yaş 
(p=0,010), kilo kaybı (p=0,020), diyare (p=0,006), barsak 
düzeninde değişiklik (p=0,043), epigastrik hassasiyet 
(p=0,037), yüksek CEA düzeyi (p=0,039) ve Hb< 10 gr/dl 
olması (p=0,054) olarak belirlendi. Elli yaş ve altındaki 
21 (%23) kadın hastada bu risk faktörlerinin tamamı 
negatif idi. Bu gruptaki hastaların hiçbirinde DEA’ ne yol 
açabilecek Gİ lezyonlara rastlanmadı (negatif prediktif 
değer= % 100). Bu çalışmadaki vaka sayısı artırılacaktır. 
Tespit edilen risk faktörlerini göz önünde bulundurarak 
endoskopik değerlendirme kararı vermek uygun bir klinik 
yaklaşım olabilecektir.

Bildiri: 174  Poster No: P0126

ERİŞKİN YAŞTA TANI KONAN KONJENİTAL DİSERİT-
ROPOETİK ANEMİ 1Nurhilal Turgut, 1Fatih Demirkan, 
2Şebnem Yılmaz, 2Hale Ören, 1Özden Pişkin, 1Mehmet Ali 
Özcan, 1Selda Çeneli Kahraman, 1Güner Hayri Özsan,, 
1Bülent Ündar. 1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bilim Dalı, 2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Pediyatrik Hematoloji Bilim Dalı. 

Konjenital diseritropoetik anemi (CDA) heterojen, 
nadir kalıtsal bir hastalıktır. Artmış inefektif eritropoeze 
bağlı ılımlı-ciddi anemi, kemik iliğinde eritroid öncüllerde 
özgün morfolojik bulgularla karakterizedir. Sadece bir-
kaç yüz vaka bildirilmiştir. Bununla birlikte yorumlama 
güçlüğü olan klinik ve laboratuar bulguları nedeni ile 
bazı CDA vakaları yanlış tanı alabilmektedir. En belirgin 
olarak üç ana grup tariflenmiş olup sınıflama kemik iliği 
morfolojik bulguları ve serolojik testlerle yapılmaktadır. 
Nadiren hastalar daha önce CDA tanısı almadan, erişkin 
yaşta komplikasyonlarla da karşımıza çıkabilmektedir. 
Bu nadir görülen hastalıkla ilgili erişkin yaşta tanı konan 
iki hastamızı sunmak istiyoruz. Olgu 1: Yirmi sekiz yaşın-
da, bayan halsizlik yakınmasıyla başvurduğu bir merkez-
de yapılan değerlendirmede anemi ve hepatosplenome-
gali saptanması üzerine merkezimize başvurdu. Yeniden 
değerlendirilen hastanın fizik muayenesinde; ek olarak 
subikter ve sırtta hiperpigmente bir bölge de saptandı. 
Hastanın mental sorunları nedeniyle ilkokulu zor bitirdiği 
öğrenildi. Anemisine yönelik yapılan tetkiklerinde; Perife-
rik yaymada: anizositoz, normokromi, poikilositoz, bazo-
filik noktalanma, hedef hücreleri ve hipersegmentasyon 
görüldü. Diğer laboratuar bulguları tablo 1’de özetlenmiş-
tir. Ayrıca direk ve indirek antikor testleri olarak negatif 
saptandı. Ultrasonografik incelemede (USG) karaciğerin 
(KC) 20 cm, dalağın 18 cm olduğu görüldü. Kemik iliği 
(Kİ) aspirasyonu yaymalarında hızlanmış diseritropoez 
(M/E oranı:1/3, %15’den fazla binükleer ve multinükleer 
eritroid öncüller) görüldü. Diğer seriler normaldi. Demir 
boyasında ring sideroblast görülmedi. Kİ biyopsisinde 
eritroid hiperaktivite ve retikülin çatısı normal saptandı. 
İki kardeşinde de benzer yakınma ve bulguların olduğu 
öğrenilen hastada, heterojen serumla yapılan asit hemo-
liz testi negatif saptanmakla birlikte tüm bulgular birlikte 
değerlendirildiğinde tip2 CDA düşünüldü. Genetik tetkiki 
henüz sonuçlanmayan hastaya folik asit replasmanı 
başlandı. Hastanın son üç aydır hemoglobin düzeyleri 
10-11g/dL arasında seyretmektedir. Olgu 2: Yirmi dört 
yaşında erkek hasta, derin anemi, hepatosplenomegali 
ile merkezimize başvurdu. Fizik muayenede cilt toprak 
rengi idi. Karaciğer kot kavsinde 3-4 cm, dalak ise ingu-
inal bölgede palpe ediliyordu. Sol bacak medial malleolar 

bölgede ülsere lezyonları vardı. Bakılan periferik yaymada 
birinci olgu ile benzer bulgular görüldü. Laboratuvar veri-
leri tablo 2’de özetlenmiştir. Karın USG’de KC 17,5 cm, 
dalak 21 cm idi. Kİ aspirasyonu yaymalarında; akselere 
diseritropoez (M/E oranı:1/4, binükleer ve multinükleer 
eritroid öncüller) gözlendi. Demir boyasında ring siderob-
last yoktu. Direk/indirek antikor testleri negatif bulun-
du. Bu olguda da heterojen serumla yapılan asit hemoliz 
testi negatif saptandı. Hasta halen eritrosit replasman 
tedavisi ile takip edilmekte olup, semptomlarının artması 
durumunda splenektomi uygulamayı planladık.

Tablo 1.

Retikülosit % Hgb
(g/dL)

Htc
(%)

MCV
(fL)

RDW
(%)

LDH
(U/L)

T.bil/D.bil
(mg/dL)

4,02 (düzeltimiş %2,6) 10,3 30,4 82,9 16,2 539 2,9/0,4

Serum demiri TDBK Ferritin G6PD Asit 
HAM

Sükroz 
hemoliz

Hb 
elektroforezi

64 220 115 Normal Negatif Negatif Hb F yüksek

Tablo 2.

Retikülosit % Hgb
(g/dL)

Htc
(%)

MCV
(fL)

RDW
(%)

LDH
(U/L)

T.bil/D.bil
(mg/dL)

7,5 Düzeltilmiş 3,5 7,1 21,2 76,2 33,6 238 2,3/0,4

Serum demiri TDBK Ferritin G6PD Asit 
HAM

Sükroz 
hemoliz

Hb 
elektroforezi

35 203 413 Normal Negatif Negatif Normal
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ÇOCUKLARDA B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİ 1Vildan Çulha, 
1Tülin Revide Şaylı, 1Alev Güven, 1Ümmühan Çay, 1Atilla 
Çayır. 1Dışkapı Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Giriş ve Amaç: B12 vitaminin kaynağı hayvansal 
gıdalardır.Yetersiz tüketilmesi megaloblastik anemiye 
sebep olur.Bunun sonucunda psikiyatrik,nörolojik ve 
hematolojik bir çok bozukluk meydana gelir.Depo edilme 
özelliği nedeniyle çocuklarda nutrisyonel B12 vitamin 
eksikliği çok sık görülmez.Bu çalışma nutrisyonel B12 
vitamin eksikliği oluşmasında beslenmenin rolünü ve 
agır nörolojik bulguların bir kısmının kalıcı olması nede-
niyle erken tanının önemini vurgulamak amacıyla sunul-
maktadır. Yöntem ve Gereç: Kliniğimizde 2000-2008 
tarihleri arasında vitamin B12 eksikliği tanısı almış 36 
hasta (12 K,24 E) yaşları,beslenme anamnezleri, başvuru 
şikayetleri,soygeçmişleri, nöromotor gelişimleri,periferik 
yayma ve kemik iliği incelemeleri,serum vitamin B12 
düzeyleri ve vitamin B12 tedavisine klinik ve laboratu-
var yanıtları bakımından değerlendirildi. Bulgular: 12 
hastamızın sosyoekonomik şartları ve beslenme öyküleri 
belirgin kötüydü.Toplam 36 hastanın 15’i halsizlik,6’sı 
solukluk,3’ü büyüme gelişme geriliği,2’si baş ağrısı-
baş dönmesi,4’ü ellerde uyuşma,2’si saç dökülmesi,1’i 
unutkanlık,2’si zayıflık iştahsızlık,2’si bayılma yakınma-
ları ile başvurdu.7 hastanın aile bireylerinde de B12 vita-
min eksikliği öyküsü vardı.Tam kan sayımında hastaların 
6’sında sitopeni,2’sinde anemi,1’de makrositoz,7’sinde 
beraberinde demir eksikligi saptandı.Tüm hastaların 
serum vitamin B12 düzeyleri düşük,folik asit düzeyleri 
normaldi.Periferik kan yaymasında nötrofillerde hiper-
segmentasyon 15 hastada dikkat çekici bulundu.Hasta-
ların 16’sına kemik iliği aspirasyonu yapıldı ve bunlar-
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da megaloblastik değişiklikler tespit edildi.Homosistein 
düzeyi bakılan 24 hastanın 10’unda yükseklik saptandı.
MTHFR mutasyonu bakılan 22 hastanın 15 ‘inde ise 
pozitiflik tespit edildi. Sonuç: Çocuklarda B12 vitamin 
eksikliği için erken teşhis ve tedavi özellikle gelişebilecek 
nörolojik hasarı önlemek açısından önem taşımaktadır.
Bu yüzden özellikle gelişmekte olan ülkelerde B12 vita-
min prevalansının belirlenmesi gerekmektedir.
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MEME KANSERLİ HASTADA DİRENÇLİ İMMÜN HEMO-
LİTİK ANEMİ 1Mine Miskioğlu, 1Özlem Yücel. 1Celal 
Bayar Üniv. Iç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı. 

İmmün hemolitik anemi (İHA) immünolojik bir meka-
nizmaya bağlı olarak artmış eritrosit yıkımı ile kendini 
gösteren bir hastalıktır. Erişkinde İHA idiopatik olabile-
ceği gibi, kollajen doku hastalıklarına, lenfoma ve kronik 
lenfositik lösemi gibi hematolojik malignitelere eşlik ede-
bilir. Solid tumörlerle ve özellikle meme kanseriyle IHA 
ilişkisini gösteren bildiri ise az sayıdadır. Burada meme 
kanseri tanısıyla tedavi edilmiş olan ve daha sonra İHA 
tanısı konan bir olgu sunulacaktır. Olgu: 50 yaşında ve 
sol memede kanser nedeniyle 8 ay önce mastektomi, 
ardından RT ve KT öyküsü olan hasta ileri derecede 
halsizlik, efor dispnesi ve gözlerinde sararma nedeniyle 
başvurdu. Santral obezite, sarılık ve traube kapalılığı 
dışında fizik muayenesi olağan olan hastanın Hb: 5 g/dl, 
MCV:116.5 fl, Ret. %34, LDH: 581, İ.Bilirubin:4.6 gr/dl, 
ve Direk Coombs:4+ idi. Batın USG’de karaciğer boyut 15 
cm, parankim eko diffüz artmış, dalak 130 mm, diğer sis-
temler olağandı. Hasta bu bulgular ile İmmun Hemolitik 
Anemi tanısı ile yatırılarak Prednol 1mg/kg/gün başlan-
dı. Steroide bağlı DM gelişmesi üzerine insülin tedavisi 
de uygulanan ve hb değeri düzelen hastaya, takiplerinde 
şikayetlerinin tekrarlaması, hb in tekrar 5-6 gr/dl ye düş-
mesi üzerine, steroide dirençli İHA tanısıyla splenektomi 
planlandı. Splenektomi sonrası hb düzeyi 14 gr/dl ye dek 
yükselen hasta 5 ay sonra tekrar hemolitik atak ile geldi. 
Siklofosfamid ve Prednizon tedavisi ile tekrar remisyona 
girdi. Tedavisi 6 ay içinde sonlanan hasta halen, hem 
meme ca hem İHA açısından remisyondadır. Meme ca 
ile İHA birlikteliğine ilişkin az sayıda yayın mevcuttur. 
Bir kaç adet ileri evre meme kanserli olguda, hastalığın 
aktivitesi ile ilişkili İHA ve yine meme kanserli az sayıda 
olguda kemoterapotiklere bağlı olduğu düşünülen İHA 
bildirilmiştir. Bu birlikteliğin tesadüfen mi patogenetik 
bir ilişki nedeniyle mi olduğu henüz aydınlatılmış değil-
dir. Bununla birlikte az sayıda olsa da başka immün 
sitopenilerin ve immün sistemle ilişkili klinik durumların 
varlığı, bu konunun incelemeye değer olduğunu düşün-
dürmektedir. 
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SPLENEKTOMİ YAPILAN İDİOPATİK TROMBOSİTO-
PENİK PURPURALI BİR OLGUDA GEÇ BAŞLANGIÇLI 
OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİ: EVANS SENDROMU 
1Muharrem Müftüoğlu, 1Hasan Tahsin Özpolat, 1Osman 
Erinç, 1Fevzi Necati Avşar, 1Meliha Nalçacı. 1Istanbul Üni-
versitesi Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Evans sendromu otoimmun trombositopeni 
(İTP) ve otoimmun hemolitik anemi birlikte yada ardı 
sıra gelişimi ile karakterize bir tablodur. Sık remisyon 
ve nüksün görüldüğü kronik bir seyir izler. Birinci 
basamak tedavi seçenekleri steroid ve/veya intravenöz 
immunoglobulindir. Olguların çoğunluğunda tedaviyle 

yanıt elde edilmesine rağmen nüks sık görülmektedir. 
Evans sendromunda ikinci sitopenini, ilk sitopeni tanı-
sından aylar-yıllar sonra ortaya çıkabilir, bu durum geç 
tanı konmasına neden olabilmektedir. Burada idiopatik 
trombositopenik purpura tanısı ile takip edilmekte olup 
splenektomi ile remisyon sağlanan bir olguda beş yıl 
sonra otoimmun hemolitik anemi gelişen bir olgu sunu-
lacaktır. Olgu Sunumu: Altmış beş yaşında kadın hasta 
halsizlik, idrar renginde koyulaşma, bel ağrısı, çarpıntı 
ve efor dispnesi ile başvurdu. İdiopatik trombositopenik 
purpura nedeniyle yaklaşık beş yıl önce splenektomi 
yapılan hasta takiplerinde kan sayımlarında trombosit 
sayısı normal düzeylerde idi. Splenektomi sonrası remis-
yon sağlanan hastanın ilaç kullanım öyküsü ve özgeç-
mişinde özellik yok idi. Fizik muayenesinde solukluk ve 
splenektomiye ait subkostal insizyon izi dikkat çekmekte 
idi. Patolojik boyutta lenfadenopati saptanmadı. Diğer 
fizik muayene bulguları olarak subikter, tğm odaklarda 
sistolik üfürümler ve 2 cm hepatomegali mevcut idi. 
Tetkiklerinde lökosit 10.900/mm3, nötrofil 8500/mm3, 
hemoglobin 6.2 g/dl, MCV 86.2 trombosit 282.000/mm3, 
kreatinin 0.6 mg/dl, AST 54 U/L, ALT 49 U/L, LDH 791 
U/L, total bilirubin 2.63 mg/dl, direkt bilirubin 0.49 mg/
dl, indirekt bilirubin 2.14 mg/dl ve CRP 15.9 mg/L ve 
hemostaz parametreleri normal sınırlarda idi. Retikülosit 
% 1.2, periferik yaymasında az sayıda sferosit görüldü, 
fragmente eritrosit görülmedi. Direkt coombs pozitif (IgG 
4+, C3d 3+) bulundu. Ön planda sıcak tip otoimmun 
hemolitik anemi düşünüldü. Sıcak tip otoimmun hemoli-
tik anemide hemoliz dalakta gerçekleştiğinden aksesuar 
dalak varlığı açısından dalak sintigrafisi planlandı. Sin-
tigrafide sağ böbrek üst polünden yukarıya doğru lineer 
tarzda karaciğerden ayrı olarak uzanım gösteren aktivite 
tutulumu izlendi (Şekil 1). Evans sendromu tanısı ile 1 
mg/kg dozunda prednizolon başlandı. Lökosit 10.800/
mm3, nötrofil 7800/mm3, lenfosit 1500/mm3, hemoglo-
bin 8.6 g/dl trombosit 280.000/mm3 LDH 427 U/L, total 
bilirubin 0.82 mg/dl, indirekt bilirubin 0.65 mg/dl idi. 
Steroid sonrası hemoglobinde artış, LDH ve bilirubinlerde 
gerileme görüldü. Tartışma: Evans sendromu immune 
trombositopeni ve hemolitik anemi ile prezente olup kro-
nik bir seyir gösterir. İmmun trombositopeni ile prezente 
olan hastalar eşlik edebilecek hemolitik anemi açısından 
araştırılmalıdır. 

Koagülasyon ve Fibrinoliz Bozuklukları
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İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARINDA DOĞAL 
ANTİKOAGÜLANLAR VE FİBRİNOLİTİK SİSTEM 1Selime 
Ayaz, 1Başak Çakal, 1Seza Güney. 1Türkiye Yüksek Ihtisas 
Hastanesi, Ankara, 2Dadebehring, Türkiye. 

Giriş:İnflamatuvar barsak hastalıkları(İBH) aktivas-
yon ve remisyon ile giden ve etiyolojisi bilinmeyen kro-
nik intestinal hastalıklardır.Tromboembolizm İBH’nın 
seyrinde görülen ekstraintestinal bir komplikasyon olup 
önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir.İBH’da hem 
arteriyel hem de venöz sistemde tromboz görülebilir. 
Bu çalışmada Crohn hastalığı(CH) ve Ülseratif kolit(ÜK) 
hastalarında hastalık aktivitesi ile doğal antikoagülan ve 
fibrinolitik sistem arasındaki ilişkinin varlığını araştırma-
yı amaçladık. Olgular:Çalışmamıza hastanemiz İnflama-
tuvar Barsak Hastalığı Polikliniği’nde takip edilen 74 ÜK, 
22CH olmak üzere toplam 96 hasta ve 20 sağlıklı birey 
dahil edildi.İBH ve kontrol grubunda Protein C(PC), Pro-
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tein S(PS), Antitrombin-III(ATIII), Plasminojen Aktivatör 
İnhibitör-1(PAI-1) ve Aktive Protein C Rezistans(APCR) 
düzeyleri karşılaştırıldı. Metod: İnflamatuar Barsak has-
talarında doğal antikoagülanlar ve fibrinolitik sistem 
parametreleri otomatik koagülasyon analizöründe(BCS 
sistem ve CA7000 Dade-Behring, Almanya) ölçüldü. 
Bulgular: Her üç doğal antikoagülan düzeyide İBH gru-
bunda kontrol grubuna göre belirgin olarak daha düşük 
bulundu. CH ve ÜK hastaları ayrı olarak ele alındığında 
her iki grupta benzer şekilde doğal antikoagülan düzey-
leri kontrol grubuna göre düşük olarak saptandı. Ancak 
hastalığın klinik aktivitesine göre değerlendirildiğinde,do
ğal antikoagülan düzeyleri,CH ve ÜK grubunda hastalık 
remisyondayken kontrol grubuna benzerken hastalığın 
aktif döneminde belirgin olarak düşük saptandı.Çalışma-
mızda APCR sıklığı kontrol grubunda ve İBH’da benzer 
sıklıkta bulunmuştur.Fibrinolizis inhibitörü olan PAI-1 
düzeyi İBH grubunda hem CH hem ÜK hastalarında kon-
trol grubuna göre belirgin olarak yüksek saptanmıştır. 
PAI-1 düzeyi hastalığın remisyon döneminde de yüksek 
olarak bulunmuştur,ancak hastalığın aktif döneminde 
PAI-1 düzeyi daha da yükselmektedir.Artmış fibrinolizisin 
İBH’larında görülen protrombotik durumdan sorumlu 
olabileceğini düşünmekteyiz. Sonuç olarak;İBH’da artmış 
tromboz riski multifaktöriyeldir. İBH’da hem azalmış 
olan doğal antikoagülan protein düzeyleri hem de art-
mış fibrinolizis tromboembolizme zemin hazırlayabilir. 
İBH’da hastalığın aktivitesinin kontrol altına alınması ile 
bozulmuş olan koagülasyon ve fibrinolizis sistemi geri 
döndürülerek tromboza eğilimin azaltılabileceğini düşün-
mekteyiz.
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SİYANOTİK VE ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HAS-
TALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA HEMOSTATİK DEĞİŞİK-
LİKLER 1Sevde Ulusoy, 2Ayşe Ayaz Özkul, 3Selime Ayaz, 
4Ali Can Hatemi, 1Murat Elevli, 4Erhan Kansız, 5Burçin 
Seza Güney. 1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 2Başkent Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 
3Türkiye Yüksek Ihtisas Hastanesi, Hematoloji Laboratu-
arı, Ankara, 4Istanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, 
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 5Dade-Behring, Tür-
kiye. 

Giriş: Konjenital kalp hastalıklarının görülme sıklığı 
tüm canlı doğumlarda yaklaşık % 0,5–0,8 olarak bilin-
mektedir. Yapılan çalışmalarda siyanotik ve asiyanotik 
olarak iki kısımda sınıflandırılan bu hastalık grubunun 
özellikle siyanotik olanında belirgin hemostatik değişik-
likler tespit edilmiştir. Olgular: Bu çalışmada Haseki 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği’ne ve İstan-
bul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsüne başvuran 1 gün 
- 15 yaş arası 25 siyanotik, 38 asiyanotik konjenital kalp 
anomalisine sahip hasta ve herhangi bir sağlık sorunu 
olmayan 32 kontrol grubunda, tam kan sayımı, koagülan 
ve antikoagülan parametreleri karşılaştırıldı.Tam kan 
sayım ölçümleri otomatik analizörde(Beckman-Coulter, 
Türkiye), koagülan ve antikoagülan parametreleri koa-
gülometre cihazında(CA-7000, BCS, Siemens, Almanya) 
ölçüldü. Bulgular: Asiyanotik grup ile kontrol grubu ara-
sında MCV dışında (p<0,01) istatistiksel olarak anlamlı 
fark saptanmazken (p>0,05), siyanotik grup ile kontrol 
grubu arasında hematokrit (p<0.001), hemoglobin, trom-
bosit (p<0.01) ve MCV (p<0.05) arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı fark bulundu. Tüm konjenital kalp hastaları 
grubu ile kontrol grubu arasında trombin zamanı (TT), 

faktör V, faktör VII, plazminojen aktivatör inhibitörü-1 
(PAI–1), protrombin fragman 1+2 (F 1+2) (p<0.001), prot-
rombin zamanı (PT) (p<0.01), alfa-2 antiplazmin (p<0.05) 
açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Asi-
yanotik konjenital kalp hastası grubu ile kontrol grubu 
arasında faktör VII (p<0.05), faktör V, F 1+2 (p<0.01), TT, 
PAI-1 (p<0.001) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulundu (sırasıyla p< 0,01, p<0,001, p<0,05). Siyanotik 
konjenital kalp hastası grubu ile kontrol grubu arasında 
F 1+2 ile sınırda (p=0,05), alfa–2-antiplazmin ile orta 
derecede (p<0,05), PT (p<0,01), TT, faktör V, faktör VII, 
PAI–1 ile ileri derecede istatistiksel olarak anlamlı fark 
saptandı (p<0,001). Sonuç olarak; konjenital kalp has-
talarının hematolojik ve hemostatik sisteminde meydana 
gelen ve bu çalışmada da elde edilen belirgin değişiklik-
lerin; konjenital kalp hastalarındaki komplikasyonları 
daha iyi anlama ve önlemeye yönelik yapılacak araştır-
malar için ışık tutacağını düşünüyoruz.
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HEMOFİLİDE 15 YILLIK PROFLAKSİ DENEYİMİ: EGE 
HEMOFİLİ MERKEZİ SONUÇLARI 1Kaan Kavaklı, 1Can 
Balkan, 1Deniz Karapınar, 1Yılmaz Ay, 1Mehmet Akın. 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim 
Dalı. 

Ağır Hemofili hastalarında tekrarlayan eklem kana-
malarını azaltmak ve kalıcı hasarları önlemek ama-
cıyla başlatılmış olan proflaksi uygulamaları özellikle 
etkin viral inaktivasyon yöntemleri yanısıra rekombinant 
ürünlerin devreye girmesi ile daha da yaygınlaşmıştır. 
Türkiye’de düzenli proflaksi programı ilk kez merkezi-
mizde başlamış olup, orta saflıktaki plazma kaynaklı 
faktör konsantrelerinin haftada iki kez 20-50 IU/kg/gün 
şeklinde verilmesi esasına dayanmaktadır. Bu uygulama 
daha sonra yabancı otörler tarafından “İzmir Protokolü” 
olarak adlandırılmıştır. Geçen 15 yıllık sürede düzenli 
proflaksi alan 7 hastamızın proflaksiye başlangıç yaşları 
10 ay-6.5 yıl arasında olup proflaksi aldıkları süre 4-14.5 
yıl arasında değişmektedir. Yaş ortalaması ~ 6 yıl olan 4 
hastada proflaksi uygulaması aileleri tarafından “Home 
Therapy” şeklinde başlatılmış olup 12 yaşından sonra 
“Self İnfüzyon” şeklinde devam etmiştir. Yaş ortalaması ~ 
1 yıl olan 3 hastada ise port kateter aracılığıyla proflaksi-
ye başlanmıştır. 3 hastada toplam 18 kateter yılı sonun-
da tromboz veya enfeksiyon yaşanmadı. Çocukların hızlı 
büyümesi sonucu kateter boylarının yetersiz kalması ana 
değişim nedeniydi. Eklem kanama sayısı belirgin olarak 
azalan hastalarımızın sadece ikisinde hedef eklem gelişti 
(sol ayak bileği, sol dirsek). Bu eklemlere Ytrrium-90 ile 
izotop sinovektomi uygulandıktan sonra eklem kanaması 
tekrarlamadı. İki hastamızda gereksinim nedeniyle prof-
laksi dozu haftada 3 güne arttırıldı. 7 hastamızda bu 
süreç içinde 2 iliopsoas hematomu ve bir kez polip nede-
niyle GİS kanaması yaşandı. Tüm hastalarımızın sünnet 
operasyonu 2.5 günlük faktör replasmanı yanında fibrin 
yapıştırıcı, transamin ve tioridazin hidroklorür desteğiyle 
sorunsuz olarak yapıldı. Dört hastada proflaksinin erken 
aylarında düşük düzeyde geçici inhibitör pozitifliği oldu. 
Bir hastada yüksek düzeyde dirençli inhibitör varlığı 
nedeniyle proflaksi sonlandırıldı ve tedavisine Feiba veya 
NovoSeven ile devam edildi. Bir hastamızda proflaksi 
öncesinde HCV IgG (+) olup 15 yıldır HCV RNA (-) seyret-
mektedir. Bir hastamızda ise proflaksinin 3. ayında HCV 
IgG (+) olup 1 yıllık interferon tedavisi sonrasında son 9 
yıldır HCV RNA (-) seyretmektedir. Her iki diz, dirsek ve 
ayak bileği eklemleri esas alınarak yapılan Petterson Rad-
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yolojik Skorlama sonuçları iki hastamızda “2”, bir hasta-
mızda “1” puan olup 4 hastamızda “0” puan ile oldukça 
iyi durumdadır. Proflaksi grubu ile epizodik tedavi grubu 
ve kontrol olguları karşılaştırıldığında immun parametre-
ler açısından (% T ve B lenfosit, CD4/CD8 oranı, % NK, % 
HLA DR gibi) bir fark saptanmadı. Hastalarımızın hiçbiri-
sinde kalıcı eklem sakatlığı bulunmayıp 4’ü üniversitede 
olmak üzere tamamı eğitimlerine sorunsuz olarak devam 
etmektedirler. Psikososyal entegrasyon bakımından son 
derece yararlı olduğuna inandığımız proflaksi tedavisini 
“ağır hemofili” tanısı alan, “küçük yaştaki”, “tedaviye 
uyumu tam” ve “sosyal güvence sahibi” olan bütün 
hemofili hastalarına öneriyoruz.
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KIRIM KONGO KANAMALİ ATESİNDE PROTEİN C, 
PROTEİN S VE ANTİTROMBİN DÜZEYLERİ 1Mesude 
Yılmaz, 2Pınar Ongoru, 1Simten Dagdas, 1Funda Ceran, 
2Hurrem Bodur, 1Gulsum Ozet. 1Ankara Numune Egitim 
ve Arastirma Hastanesi Hematoloji, 2Ankara Numune Egi-
tim ve Arastırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları. 

Kırım kongo hemorajik ateşi kanama ile seyreden 
viral bir enfeksiyondur. Halen kanama mekanizması tam 
olarak açıklanamamıştır.Ciddi enfeksiyon ve inflamas-
yonlar çeşitli hemostatik bozukluklara yol açabilmekte-
dir. Sistemik inflamasyon koagülasyonda aktivasyona, 
fizyolojik antikoagülan mekanizmalarda down regülas-
yona ve fibrinolizin inhibisyonuna neden olabilmektedir. 
Bizde Mart 2007- Temmuz 2007 tarihleri arasında Anka-
ra Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 
ve Kırım Kongo Hemorajik Ateş tanısı konulan 84 olguda 
Protein C aktivasyonu, Protein S aktivasyonu, Antitrom-
bin (AT) düzeylerine baktık. 45 olguda da ayrıca Aktive 
Protein C rezistansı düzeyine baktık. Protein S düzeyi 59 
olguda, Protein C 28 olguda, AT 11 olguda düşük bulun-
du. 6 olguda ise hem protein C hem protein S hem de AT 
düzeyleri düşüktü. APCR’ ı bakılan 45 olgudan sadece 2 
sinde APCR’ ı vardı ve bu olguların 1 tanesinde protein 
C ve protein S düzeyleri de düşüktü 2. olguda ise hem 
protein C hem Protein S hem de AT düzeyleri düşüktü. 
Bazı virüslerin antikoagülan proteinleri etkilediği göste-
rilmiştir. Ancak patogenezi halen açıklanamamıştır. HIV 
infeksiyonunda hem Protein C hem de Protein S düzeyleri 
düşmektedir yine aynı şekilde Dank Hemorajik ateşinde 
Protein C ve Protein S düzeyleri düşmekte. Olası bir 
mekanizma bu viruslerin endotelyal hücreleri etkilediği 
ve bu nedenlede Protein C ve S düzeylerinde azalmaya 
neden olduğudur.
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NADİR FAKTÖR EKSİKLİKLERİ:17 YILLIK BİRİKİM 
1Hülya Sayılan Şen, 1Zafer Şalcıoğlu, 1Gönül Aydoğan, 
1Ferhan Akıcı, 1Arzu Akçay, 1Deniz Tuğcu, 2Zafer Başlar. 
1Istanbul Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, 2Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Dahili Hematoloji Bilim Dalı. 

Nadir faktör eksiklikleri otosomal resesif kalıtılan, 
500 binde bir ile 2 milyonda bir sıklıklarında karşılaşılan 
pıhtılaşma faktörü eksikliklerini tanımlar. Tüm kalıtsal 
faktör ekskliklerinin %3-5’ni oluştururlar. Akraba evli-
liklerinin yaygın gerçekleştirildiği ülkemiz de dahil olmak 
üzere orta doğu ülkeleri, İran ve Hindistan’ da daha sık 
görülürler. Çalışmamızda 1990 ile 2007 yılları arasın-
da kliniğimizde izlenen ve tedavi edilen 91 nadir faktör 
eksikliği olgusu geçmişe dönük olarak değerlendirilmiştir. 
Olguların 60’ı erkek 31’ i kızdır. Hastaneye başvuru yaş-

ları bir hafta ile 19 yaş arasında değişmektedir. Anne ve 
babaların akrabalık ilişkisi %38,4 oranında saptanmıştır. 
91 olgunun 8’i Fibrinojen, biri Faktör II, 3’ü Faktör V, 
63’ü F VII, 9’u Faktör X, 5’i Faktör XI, 2’si Faktör XIII 
eksikliklerinden oluşmaktadır. Hastalarımızın %40.7’si 
asemptomatiktir. Hastalarımızın %69’u bir yaşın üzerin-
de tanı almıştır. Olgularımızın ciddi kanamaları arasında 
MSS kanamaları ilk sırayı almakta (%54.5), hemartroz 
(%27.5), GİS kanamaları (18.2) onu izlemektedir. Ciddi 
kanamaların % 41’inin doğumdan sonraki ilk üç ay içeri-
sinde gözlenmesi erken tanının önemini göstermektedir. 
Sadece sekiz Faktör VII olgusunda mutasyon analizleri 
yapılabilmiştir. Sunumumuzda, nadir faktör eksiklikle-
rinin erken tanınması, yeterli tedavilerinin sağlanması, 
profilaksi şanslarının değerlendirilmesi konuları tartışıl-
maktadır.

Bildiri: 183  Poster No: P0135

EGE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HASTANESİNDE İZLE-
NEN VON WİLLEBRAND HASTALARI: 101 HASTADA 
KLİNİK VE LABORATUVAR YAKLAŞIM 1Mehmet Akın, 
1Basri Bilenoğlu, 1Yılmaz Ay, 1Deniz Karapınar, 1Can 
Balkan, 1Kaan Kavaklı. 1Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi 
Hematoloji Bölümü. 

Von Willebrand hastalığı (vWH) en sık görülen kon-
jenital kanama hastalığı olup prevalansı % 1 olarak 
bilinmektedir. vWH tiplendirilmesi tedavi açısından 
gerekli olup klinik ve laboratuar değerlerine göre yapı-
labilmektedir. Bu çalışmada son 10 yılda tanı alan 117 
vWH olgusu FVIII:C, vWF:Ag, Ricof ve in vitro kanama 
zamanı(PFA-100; Kol/Epi, Kol/ADP) açısından incelendi 
ancak tamamlanan 101 olgu dikkate alındı. Yöntemler: 
FVIII:C ve vWF:Ag testleri için koagulometre (CA-1500 
/ Dade-Behring, USA), Ricof testi için agregometre (Bio-
Data corp, USA), in vitro KZ için PFA-100 cihazı (Dade-
Behring) kullanıldı. vWH lab değerlerinde 0 grubu dışında 
normal aralık % 50-120 olarak alındı. 0 grubu için < %45 
patolojik olarak yorumlandı. Mulitimer analizi uygulan-
madı. Desmopressin testi < 2yaş tüm hastalara uygulan-
dı. Hastalar 4 temel gruba ayrıldı (1a, 1b,2 ve 3). Grup 1a 
(Tip 1 ılımlı grup): 59 olgu (%57.8); ailede kanama hikaye-
si (+), vWF:Ag ve Ricof < %50. FVIII:C değişken, PFA-100 
her ikisinde veya birinde uzama. E/K:28/31, 0 grublu 
hasta oranı %54, yaş ort. 13.4 yıl (2-30 yıl); klinik en sık 
epistaksis, kesi sonrası kanamalar. Lab: vWF:Ag:%50.1 
(16-76), Ricof:%41.6 (18-71), FVIII:C:%60.7 (18-93); Kol/
Epi:153sn (80-300),Kol/ADP:96.5sn (58-208). Grup 1b 
(Tip 1 şiddetli grup): 11 olgu (%10.7) vWF:Ag, Ricof ve 
FVIII:C düzeyi belirgin olarak düşük ve vWF:Ag/Ricof 
oranı < 0.7 altında olanlar ve Kol/EPİ ve Kol/ADP ikili 
uzamış olgular. E/K:5/6; 0 grubu %72, Yaş:12.8 yıl (5-
26). Klinik; epistaksis, kolay morarma, menoraji, diş eti 
kanaması. Lab: vWF:Ag:%22.1 (8-40), Ricof:%9.1 (4-16), 
Ricof/Ag < 0.7: (0,14-0,69), FVIII:C:%26.7 (10-46), Kol/
Epi:264sn(225-300),Kol/ADP:221 sn (150-300). Grup 2 
(Tip 2’ler): 18 olgu (%17.6) vWF:Ag ve FVIII:C normal veya 
düşük, Ricof belirgin düşük, Ricof /Ag < 0.7 olan Kol/
EPİ ve Kl/ADP ikisi veya biri belirgin uzun; E/K:8/10; 0 
grubu %50, yaş:11.8 yıl (3-24). Klinik; epistaksis, meno-
raji, kolay morarma, diş eti ve sünnet sonrası kanama. 
Lab: vWF:Ag:%63.2 (31-90), Ricof:%24.1 (5-40), Ricof/Ag 
< 0.7:(0,05-0,68), FVIII:C:%77.7 (50-98), Kol/Epi:232sn 
(156-300), Kol/ADP:171sn (109-300). 1 olguda RIPA testi 
ile Tip 2B tanısı konuldu. Diğer hastalar Tip 2 A(veya M) 
olarak yorumlandı. Tip 2N hastası saptanmadı. Grup 3 
(Tip 3): 14 olgu (%13.7), vWF:Ag, Ricof, FVIII:C ölçüle-
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meyen veya çok az olan ve Kol/EPİ ve Kol/ADP ikisi çok 
uzayan olgular. E/K:6/7; 0 grubu %23; yaş:17.6 yıl (2-
30): Klinik; epistaksis, hemartroz, kesi sonrası kanama, 
menoraji. vWF:Ag: %2 (0-6), Ricof:%2.6 (0-16), FVIII:
C:%3.8 (1-9), Kol/Epi:270sn (219-300), Kol/ADP:269sn 
(197-300). Sonuç olarak tip ayırımı için hasta ve ailesinde 
kanama diyatezi ile lab. testleri birlikte değerlendirilmeli-
dir. Özellikle Tip 1 şiddetli ve Tip 2 arasında ayırıcı tanıda 
zorluklarımız vardır. Tip 2 olgularında alt grup ayrımı 
yapılamaması günlük izlemde sorun yaratmamaktadır. 
Yurdumuzda yeni başlanan genetik çalışmaların tip ayı-
rımı konusunda yardımcı olması beklenmektedir.

Bildiri: 184  Poster No: P0136

AĞIR HEMOFİLİLİ ERİŞKİN HASTALARDA PROT-
ROMBOTİK MUTASYONLARIN FAKTÖR TÜKETİMİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 1M. Cem Ar, 2Onur Baykara, 2Ayşe Nur 
Buyru, 1Zafer Başlar. 1Istanbul Üniversitesi Cerahpaşa 
Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim 
Dalı, 2Istanbul Üniversitesi Cerahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi 
Biyoloji Anabilim Dalı 

Giriş: Ağır hemofili tanılı hastaların yaklaşık %10’unda 
klinik fenotip daha hafiftir; kanama sıklığı aynı faktör 
düzeyi aynı olan hastalara nazaran daha azdır. Ağır 
hemofilide klinik tablonun ağırlığını etkileyen bir çok 
faktör arasında protrombotik mutasyonların eş zamanlı 
kalıtımının da önemli rol oynadığı ileri sürülmüştür. 
Amaç: Bu savın doğruluğunu gösteren çalışmalar yanın-
da aksini kanıtlayan yayınlar da mevcuttur. Hastalar ve 
Yöntem:Kendi merkezimizde izlenen ağır hemofili tanılı 
hastalarda protrombotik mutasyon (faktör V Leiden, prot-
rombin G20210A, metilentetrahidrofolat redüktaz C677T) 
varlığının klinik fenotip üzerine etkisini araştırdık. Bu 
amaçla protrombotik mutasyon taşıyıcısı olan ve olmayan 
ağır hemofilililerin yıllık faktör konsantresi kullanım orta-
lamalarını karşılaştırdık. Sonuçlar:Ekim 2006 ile Ekim 
2007 tarihleri arasında faktör düzeyleri %1’den düşük 
38 hemofili A ve B hastası çalışmaya dahil edilmiştir. 
Bu hastalarda Venöz kanda PCR amplifikasyon tekniği 
kullanılarak protrombotik mutasyonlar taranmıştır. 18 
hastanın (%47) bakılan protrombotik mutasyonları taşı-
madığı görülmüştür. Geriye kalan 20 hastada (%53) bir 
veya daha fazla protrombotik mutasyon varlığı gösteril-
miştir. Her iki grupta ortanca yaşa 27 olup hastalardan 
hiçbirinde tromboembolik olay hikayesi yoktur. Ortanca 
yıllık faktör tüketimi protrombotik mutasyonları taşıyan 
ve taşımayan hastalarda sırasıyla 610±530 ünite/kg 
ve 770±670 ünite/kg, (p= 0.203) olarak bulunmuştur. 
Sonuç: İki grup arasında anlamlı farklılık saptanma-
masına dayanarak eş zamanlı protrombotik mutasyon 
kalıtılımının ağır hemofilide klinik seyir üzerine belirgin 
etkisi olmadığı görüşüne vardık. Not: Çalışma yayın aşa-
masındadır.

Bildiri: 185  Poster No: P0137

AFİBRİNOJENEMİLİ BİR VAKADA CİLT KESİSİNE 
BAĞLI KANAMANIN ANKAFERD İLE DURDURUL-
MASI 1Ümran Çalışkan, 1Canan Uçar Albayrak, 1Can 
Acıpayamlı. 1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. 

Afibrinojenemi fibrinojen yokluğu ile giden otozomal 
resesif kalıtım gösteren nadir bir hastalıktır. Burada 
afibrinojenemi tanısıyla izlenen altı yaşında kız hasta-
nın bıçakla sol el baş parmağının kesilmesi sonucunda 
kanamanın Ankaferd Blood Stopper® (ABS) ile başarıyla 
durdurulması sunulmuştur. Hastanın özel bir sağlık 
merkezine başvurduğu baş parmak distalinde geniş 

bir cilt ayrılması nedeniyle üç dikiş atıldığı ve bandajla 
sarıldığı öğrenildi. Kanaması durmaması nedeniyle ertesi 
gün hastanemize başvuran hastanın pansumanı açıldı ve 
dikiş aralarından kanamasının aktif olarak devam ettiği 
görüldü. Kesinin çevresi ABS içeren ıslak tampon ile 
sarılarak üzeri sargı bezi ile kapatıldı. Ertesi gün pansu-
manda bir renk değişimi fark edildi. Açıldığında hafif bir 
kanama görüldü. ABS sprey kanayan bölgeye sıkıldı tek-
rar bandaj yapıldı. Sonraki kontrollerde kanamanın dur-
duğu izlendi. ABS hemostatik ajan olarak kullanılabilen, 
etki mekanizması kesin olarak bilinmeyen standardize 
edilmiş bitki karışımıdır. Etki mekanizmasını göstermek 
için yapılmış in vitro bir çalışmada ABS’nin plazma ve 
serumda bir saniyeden daha kısa bir sürede protein ağı 
oluşturduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada ABS’nin faktör 
II, V, VII, VIII, IX, X, XI ve XIII düzeylerini etkilemediği 
gösterilmiştir. Ancak plazma fibrinojen aktivitesi ve anti-
jen düzeyi azalmış buna paralel olarak trombin zamanı 
uzamıştır. Total protein, albumin ve globin düzeyleri de 
azalmıştır. Bu bulgulara göre ABS’nin eritrosit kümelen-
mesi için kapsülsüz bir protein ağı oluşumunu tetiklediği 
sonucuna varılmıştır. Bu protein ağı oluşumunda fibri-
nojen kullanılmaktadır ancak mutlak gerekli olup olma-
dığı bilinmemektedir. ABS’nin daha önce afibrinojenemili 
hastalarda etkinliği bildirilmemiştir. Bu vaka sebebiyle 
ABS’nin afibrinojenemili hastalardaki kanamalarda etkin 
olduğu gösterilmiştir. Bu vakadaki etkinliğine bakılarak 
protein ağı oluşumunda fibrinojenin mutlak gerekli olma-
dığı söylenebilir. Ortamda fibrinojen varsa protein ağına 
dahil edilmekte ve tüketilmekte ancak yoksa protein 
ağı yine de oluşabilmekte ve hemostaz sağlanmaktadır. 
Afibrinojenemili vakalarda farklı tip ve derecede kanama 
ataklarında kullanımı ABS’nin etkinliğini gösterecektir. 
Afibrinojenemili hastalarda fibrinojen preparatlarının 
kullanılması tedavi maliyetini arttırmaktadır. Taze don-
muş plazma kullanılması da kan ürünü olması nedeniy-
le riskler taşımaktadır. Afibrinojenemili hastaların cilt 
kanamalarında ABS kullanılması maliyeti düşürücü, kan 
ürünü riski yaratmayan ve etkin bir yoldur. Ayrıca bu tür 
kanamalarda ABS kullanımı daha önce bildirildiği gibi 
antibakteriyel etkisiyle enfeksiyon riskini azaltabilir ve 
yara iyileşmesini hızlandırıcı etki gösterebilir.

Bildiri: 186  Poster No: P0138

TROMBOFİLİLİ OLGULARIMIZDA TEDAVİ İLE GEBE-
LİK VE DOĞUM ORANLARI 1Handan Çipil, 1Senem 
Maral, 1Emine Gümüş, 1Ali Koşar, 1Benan Kasapoğlu, 
1Ayşe Çarlıoğlu. 1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi. 

Amaç: Trombofiliye eğilimi olan kadınlarda antiko-
agülan ve antiplatelet tedavinin, gebe kalma ve sağlıklı 
çocuk doğurabilme oranlarını inceledik. Gereç ve Yöntem: 
2002-2007 tarihleri arasında Hematoloji polikliniğine 
başvuran, 2 veya daha fazla düşük öyküsü olan 93 hasta 
çalışmaya alındı. Hastalara Faktör V leyden mutasyonu 
(FVLM), Protrombin 20210A gen mutasyonu, MTHFR 
Gen mutasyonu, LA, ACA IgG ve IgM düzeyleri, Homosis-
tein düzeyi, trombotik olay veya düşükten 45 gün sonra 
Protein C,S ve Antitrombin III düzeyleri bakıldı. 80 mg 
Asetil salisilik asit (ASA), tanı konduktan sonra başlandı 
ve doğuma 3 gün kalana kadar devam edildi. DMAH, 
başarısız invitro fertilizasyon (IVF) öyküsü olan hasta-
lara yumurta toplama işlemi tamamlandıktan sonra, 
diğer hastalar için de trombofiliye yönelik testler pozitif 
saptandıktan sonra başlandı.Genel olarak iki ve daha 
fazla gen mutasyonu olanlara, homozigot FVL ve MTHFR 
gen mutasyonu olanlara ve birden fazla kazanılmış risk 
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faktörüne sahip heterezigot mutasyonlara 0.6 ml Enok-
saparin başlandı. 0.3 ml Enoksaparin ise sadece hete-
rozigot mutasyonlara ve tek bir kazanılmış risk faktörü 
olanlara başlandı. Enoksaparin alan hastalar trombosit 
sayımı için 7. ve 15 günlerde, sonrasında da aylık takip 
edildiler. Hastalar en az 1 yıl süreyle izlendi. Sonuçlar: 
Tedavi 93 hastadan 67 ‘sine (%72) başlandı. 67 hastanın 
38’nde MTHFR gen mutasyonu, 19’unda FVLM, 25’nde 
PS Eksikliği, 4’ünde PC eksikliği, 2’sinde Protrombin Gen 
mutasyonu, 2’sinde ATIII eksikliği tespit edildi. 67 hasta-
nın 57’ si (%85.1) tedavi altında gebe kaldı. 57 hastanın 
41’i (%61.2) gebeliği canlı doğumla sonlandırdı, 16’sı 
(%23.9) ise tedavi altında düşükle sonlandı. Canlı doğum 
yapan 41 hastanın 26’sı MTHFR Gen mutasyonu, 11’i 
FVLM, 20’si PS eksikliği,1’i ATIII eksikliği, 1’i Protrombin 
Gen mutasyonuna sahip hastalardı. Gebelik boyunca 6 
hastada hafif, 1 hastada orta derecede jinekolojik kana-
ma saptandı. Yorum: Çalışmaya alınan tüm hastalar 
yaş, sigara, alkol obesite, kullandığı ilaçlar, kardiyak 
hastalıklar açısından sorgulanmışlardır. MTHFR Gen 
Mutasyonu ve PS eksikliğini literatüre göre daha sık; APS 
ve FVLM’nu daha nadir saptadık. Literatürde düşük doz 
ASA ve DMAH ile canlı doğum oranları %78-%86 iken, 
tedavi altında canlı doğum oranını %71.9 olarak bulduk 
ve bulgularımız literatür ile uyumluydu. Canlı doğum 
oranı için en riskli grup hiç canlı doğumu olmayan PC 
eksikliği olan hastalar ve 3 veya daha fazla mutasyona 
sahip hastalardı. En fazla canlı doğum şansı olan grupsa 
MTHFR gen mutasyonu ve PS eksikliği olan hastalardı. 
Canlı doğum oranlarında PS ve PC eksikliği istatistiksel 
olarak kayda değer bağımsız risk faktörü olarak bulundu. 
Sonuçta tekrarlayan düşük sebebi olarak herediter trom-
bofililer akılda tutulmalıdr. 

Bildiri: 187  Poster No: P0139

TAR SENDROMLU BİR VAKADA DİŞ ÇEKİMİNE BAĞLI 
KANAMANIN ANKAFERD İLE DURDURULMASI 1Ümran 
Çalışkan, 1Canan Uçar Albayrak, 1Can Acıpayamlı. 1Sel-
çuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. 

TAR sendromu bilateral radius yokluğu ve trombosi-
topeni ile karakterizedir. Olasılıkla otozomal resesif geçiş 
gösteren bu sendromda ağır trombositopeniyle birlikte 
bilateral radius kemik yokluğu, kalp ve böbrek anomalile-
ri görülür. Kemik iliğinde megakaryositlerin tam yokluğu 
söz konusudur. TAR sendromlu çocukların 2/3’ü genel-
likle serebral kanama ile yaşamın ilk yılında kaybedilir. 
Kan ve trombosit transfüzyonları ile destekleyici tedavi 
yapılır. Birinci yıldan sonra sağ kalan çocuklarda prog-
noz çok iyidir. Burada TAR sendromlu bir olgumuzda diş 
çekimine bağlı kanamanın Ankaferd Blood Stoper(ABS) 
ile durdurulması sunulmuştur. On beş yaşında erkek 
hasta iki adet molar diş çekimi sonrası tampon koyulmuş 
durumda başvurdu. Hastaya diş çekiminden bir gün 
önce traneksamik asit oral yolla başlanmıştı. Tampon 
çıkarıldığında aktif kanama olduğu görüldü. ABS sprey 
kanayan bölgeye püskürtüldü ve ABS içeren ıslak tam-
pon yerleştirildi. Hasta takibe alındı. Hastanın trombosit 
sayısı 79,000/mm3 bulundu. Sekiz saat sonra tampon 
çıkarıldığında hafif bir kanama olduğu görüldü, aynı 
işlem tekrarlandı. Ertesi gün tampon çıkarıldı ve kana-
manın durduğu görüldü. Hasta trombosit süspansiyonu-
na ihtiyaç göstermeden taburcu edildi. ABS hemostatik 
ajan olarak kullanılabilen, etki mekanizması kesin olarak 
bilinmeyen standardize edilmiş bitki karışımıdır. Isırgan 
otu, asma yaprağı, havlıcan, meyan kökü ve kekik bile-
şiminden oluşmaktadır. Etki mekanizmasını göstermek 

için yapılmış in vitro bir çalışmada ABS’nin plazma ve 
serumda bir saniyeden daha kısa sürede protein ağı 
oluşturduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada ABS’nin faktör 
II, V, VII, VIII, IX, X, XI ve XIII düzeylerini etkilemediği 
gösterilmiştir. Ancak plazma fibrinojen aktivitesi ve anti-
jen düzeyi azalmış. Buna paralel olarak trombin zamanı 
uzamıştır. Total protein, albumin ve globulin düzeyleri 
de azalmıştır. ABS kanın kırmızı hücrelerinin, kanda-
ki özel proteinlerle ağ oluşturarak bir kapsül şeklinde 
hasar gören yeri sarmasını ve sarılan bölgenin altında 
pıhtı oluşturmasını sağlar. Yapılan genel hemostasis ve 
biyokimyasal testler sonucu bu yapı ağının ABS’ın kan 
içindeki proteinler ve asıl olarak da fibrinogen’le kurduğu 
karşılıklı etki sayesinde oluştuğu ortaya çıkmıştır. Kan 
hücreleri de bu ağa katılmak için birleşirler. Eritrosit 
agregasyonu aynı zamanda trombosit agregasyonunuda 
etkiler. ABS klinik kullanım için yardımcı ürün olarak 
mukoza çatlakları dahil yoğun dış kanamaları durdur-
makta da güvenle kullanılabilir. TAR sendromlu hasta-
larda kanamayı durdurmak için trombosit süspansiyonu 
kullanımı hem maliyetli hemde kan ürünü olması nede-
niyle riskler taşımaktadır. TAR sendromlu hastaların diş 
çekimi sonrası kanamalarının durdurulmasında ABS 
kullanımı maliyet düşürücü, kan ürünü riski taşımayan 
ve etkin bir yoldur. TAR sendromunda yüzeyel kanama-
ların durdurulmasında ABS kullanımının etkili bir yol 
olduğu görüşündeyiz.

Bildiri: 188  Poster No: P0140

GLANZMANN TROMBASTENİLİ BİR VAKADA DİŞ 
ÇEKİMİ VE SÜNNETE BAĞLI KANAMANIN ANKAFERD 
İLE DURDURULMASI 1Ümran Çalışkan, 1Canan Uçar 
Albayrak, 1Can Acıpayamlı. 1Selçuk Üniversitesi Meram 
Tıp Fakültesi. 

Glanzmann trombastenisi otozomal resesif bir kana-
ma bozukluğudur. Trombosit glikoprotein IIb (CD 41) 
ve/veya glikoprotein IIIa (CD 61) nin kalitatif veya kan-
titatif anormalliği söz konusudur. Kanama halinde trom-
bosit transfüzyonu kullanılır. Hastalar transfüzyonuna 
refrakter hale gelirse aktive faktör VII konsantresine 
ihtiyaç duyabilirler. Burada Glanzmann trombastenili 
dört yaşında erkek hastada, diş çekimi ve sünnet sonrası 
kanamaların Ankaferd Blood Stopper (ABS) ile durdu-
rulması sunuldu. Hastamız dört aylıkken tarafımızdan 
Glanzmann Trombastenisi tanısı aldı. Hastaya diş çekimi 
ve sünnet işleminin bir gün ara ile uygulanması plan-
landı. Bir gün önce traneksamik asit oral başlandı. Diş 
çekimi işlemi sırasında ADH infüzyonu yapıldı. Çekim-
den hemen sonra çekilen dişin yerinde kanama olduğu 
görüldü. ABS sprey püskürtme yöntemi ile diş etine 
uygulandı. Aktif kanaması durdu ancak yarım saat sonra 
tekrar kanama sızıntı şeklinde devam etmesi üzerine 
ABS ampulün yarısı enjektörle ağız içine fışkırtıldı. ABS 
adrenalin ve traneksamik asitli tampon hazırlanıp diş eti 
üzerine yerleştirildi ve hasta takibe alındı. Takipte aktif 
kanama olmadı. Ertesi gün hastaya sünnet işlemi uygu-
landı. Cerrah tarafından işlem sırasında kanayan yerlere 
ABS sprey püskürtülerek sünnet operasyonu tamamlan-
dı. 24 saatlik gözlem sonucunda kanama komplikasyonu 
olmayan hasta taburcu edildi. Hastaya bu işlemler sıra-
sında trombosit süspansiyonu verilmedi. ABS ajan olarak 
kullanılabilen, etki mekanizması kesin olarak bilinmeyen 
standardize edilmiş bitki karışımıdır. Isırgan otu, asma 
yaprağı, havlıcan, meyan kökü ve kekik bileşiminden 
oluşmaktadır. Etki mekanizmasını göstermek için yapıl-
mış in vitro bir çalışmada ABS’nin plazma ve serumda bir 
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saniyeden daha kısa sürede protein ağı oluşturduğu göz-
lenmiştir. Bu çalışmada ABS’nin faktör II, V, VII, VIII, IX, 
X, XI ve XIII düzeylerini etkilemediği gösterilmiştir. ABS 
kanın eritrosit hücrelerinin, kandaki özel proteinlerle ağ 
oluşturarak bir kapsül şeklinde hasar gören yeri sarma-
sını ve sarılan bölgenin altında pıhtı oluşturmasını sağ-
lar. Yapılan genel hemostaz ve biyokimyasal testler sonu-
cu bu yapı ağının ABS’nin kan içindeki proteinler ve asıl 
olarak da fibrinojenle kurduğu karşılıklı etki sayesinde 
oluştuğu ortaya çıkmıştır. Kan hücreleri de bu ağa katıl-
mak için birleşirler. Eritrosit agregasyonu aynı zamanda 
trombosit agregasyonunu da etkiler. ABS klinik kullanım 
için yardımcı ürün olarak mukoza çatlakları dahil yoğun 
dış kanamaları durdurmakta da güvenle kullanılabilir. 
Glanzmann trombastenili hastalarda kanamayı durdur-
mak için trombosit süspansiyonu kullanımı hem maliyeti 
arttırır hem de trombosit alloimmunizasyonu gibi riskler 
taşımaktadır. Glanzmann trombastenili hastalarda diş 
çekimi ve sünnet sonrası kanamaların durdurulmasında 
ADH, traneksamik asit desteğiyle beraber ABS kullanımı-
nın etkili bir yol olduğu kanaatindeyiz. 

Bildiri: 189  Poster No: P0141

PREEKLAMPTİK GEBELERDE PROTEİN C, SERBEST 
PROTEİN S, ANTİTROMBİN III VE AKTİVE PROTEİN C 
REZİSTANSININ NORMAL GEBE VE GEBE OLMAYAN 
POPÜLASYONLA KARŞILAŞTIRILMASI 1Cengiz Demir, 
1Imdat Dilek. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç 
Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı. 

Bu çalışmada preeklamptik hastalarda ve kontrol 
grubu olarak da sağlıklı gebe ve gebe olmayan kadınlarda, 
protein C (PC), serbest protein S (sPS), antitrombin III (AT 
III) ve aktive protein C rezistansı (APC-R) çalışıldı. Çalış-
maya; 70 preeklamptik hasta (25 hafif, 45 ağır) ve kontrol 
grubu olarak da 70 sağlıklı gebe ve 70 gebe olmayan 
kadın alındı. AT III değerleri preeklamptik, sağlıklı gebe ve 
gebe olmayan 12.15±24.13 ve 93.85±18.78, 89.12±kadın 
gruplarında sırasıyla 77.38 idi. AT III aktivite düzeyi 
preeklamptik hastalarda diğer iki gruba göre anlamlı 
düşüktü (p<0.001). Ancak sağlıklı gebe ve gebe olmayan 
kadın grupları arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi 
(p=0.141). sPS düzeyi preeklamptik, sağlıklı gebe ve gebe 
olmayan gruplarda sırasıyla 16.40 olarak bulundu. Pre-
eklamptik ve±13.81 ve 74.94±1.28, 49.54±38.98 sağlıklı 
gebe gruplarındaki değerler, gebe olmayan gruptan daha 
düşüktü (p<0.001). Preeklamptik hastalardaki değer de 
sağlıklı gebelerden daha düşüktü (p<0.001). PC düzeyi 
preeklamptik, sağlıklı gebe ve 10.74,±19.98, 90.12±gebe 
olmayan kadın gruplarında sırasıyla 74.40 15.62 olarak 
bulundu. Preeklamptiklerdeki değer diğer iki gruba±96.45 
(p<0.001), sağlıklı gebelerdeki değer de gebe olmayanlara 
göre düşüktü (p<0.001). Preeklamptik, sağlıklı gebe ve 
gebe olmayan 46.61±31.26, 176.41±gruplarda ortalama 
APC-R değerleri sırasıyla 138.77 31.63 bulundu. Preek-
lamptik hastalardaki APC-R değerleri±ve 186.19 sağlıklı 
gebe ve gebe olmayan gruplara göre düşüktü (p<0.001). 
APC-R pozitiflik oranları preeklamptik, sağlıklı gebe ve 
gebe olmayan gruplarda sırasıyla (% 17.14), (% 8.57) ve 
(%4.28) olarak bulundu. Preeklamptik gruptaki pozitiflik 
kontrol gruplarına göre yüksekti (p<0.001). Sonuç olarak 
çalışmamızda preeklamptik hastalarda PC, sPS, AT III 
seviyelerindeki düşüklük ve artmış APC-R pozitifliğinin 
preeklampsideki protrombotik durumun oluşmasında rol 
oynayabileceği kanaatine varıldı. 

Bildiri: 190  Poster No: P0142

DOMUZ KANAMA MODELİNDE ANKAFERD BLOOD 
STOPPER®’IN HEMOSTATİK ETKİSİ 1Hasan Bilgili, 
1Özge Çaptuğ, 2Ali Koşar, 3Mevlüt Kurt, 3Ibrahim Koral 
Önal, 4Ali Shorbagi, 5Hakan Göker, 5Şerafettin Kirazlı, 
5Salih Aksu, 5Ibrahim Celalettin Haznedaroğlu. 1Ankara 
Üniversitesi veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, 
2Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, 
3Türkiye Yüksek Ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Gastroenteroloji Kliniği, 4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, 5Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı. 

Amaç: Ankaferd Blood Stopper®’ın (ABS) cilt, karaci-
ğer, dalak, arter ve ven gibi farklı modellerde hemostaz 
üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Yöntem ve Gereçler: 
Bu deneyde iki domuz kullanıldı. İlk domuzda cilt, dalak 
ve karaciğer üzerinde kesiler, ikincisinde ise safen ven ve 
safen arter kesileri yapıldı. Dalak ve karaciğerde ABS’nin 
uygulandığı insizyon bölgelerinden alınan örneklerde 
histopatolojik inceleme gerçekleştirildi. Sonuçlar: ABS 
solüsyonu karın cildinde sağ süperfisial ve derin insiz-
yonlara uygulandğında hemen kanamayı durdurdu. Sol 
taraftaki insizyonlarda kanama devam etti. Bu bölgelere 
ABS tampon uygulandı ve kanama durdu. Üst orta hat 
insizyonu ile yapılan laparotomi sırasında ABS sprey 
kullanıldı. Kanama her kesi sonrasında hemen durdu. 
Karaciğer yüzeyine ucu sivri bir metal ile iki delici travma 
oluşturuldu. ABS solüsyon ve sprey bu bölgelere uygu-
landığında hemen kanamayı durdurdu. Dalak üzerine 
2 cm ara ile 2 cm uzunluğunda ve 0,5 cm derinliğinde 
iki tane kesi yapıldı. ABS tampon ve solüsyon birlikte 
uygulandığında hemostaz sağlandı, ancak 3 dakika sonra 
kanama tekrarladı. Safen ven ve safen arter tamamen 
kesildi. Ven üzerine 90 saniye, arter üzerine ise 210 
saniye ABS tampon uygulandığında kanamanın durduğu 
görüldü. Tartışma: ABS’nin cilt, doku, ven ve arter gibi 
farklı modellerde hemostaz üzerine etkisi başarılı bulun-
muştur.

Bildiri: 191  Poster No: P0143

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİNDE ANKAFERD 
BLOOD STOPPER®’IN ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ 
1Sevil Erçetin, 2Ibrahim Celalettin Haznedaroğlu, 3Mevlüt 
Kurt, 3Ibrahim Koral Önal, 4Alper Aktaş, 2Hakan Göker, 
5Oktay Özdemir, 1Şerafettin Kirazlı, 1Hüseyin Cahit Fırat. 
1Ankaferd Sağlık Ürünleri A.ş., 2Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, 3Türkiye Yüksek Ihtisas 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, 
4Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş 
Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, 5Yorum 
Danışmanlık Limited Şirketi. 

Amaç: Çalışmamızın amacı ağız diş ve çene cer-
rahisinde Ankaferd Blood Stopper®’ın (ABS) topikal 
kullanımının hemostatik etkisini ve güvenilirliğini değer-
lendirmektir. Yöntem ve Gereçler: Ağız diş ve çene hasta-
lığı ve/veya medikal durumları nedeniyle problem olarak 
görülen toplam 25 hastaya, bilgilendirilmiş onam formları 
alındıktan sonra planlana cerrahi işlem sırasında ABS 
sprey uygulandı. Hastaların 19’u kadın, 6’sı erkekti. 
Ortalama yaşları 38±8 yıldı. Tam kan sayımı, böbrek ve 
karaciğer fonksiyon testleri, serum β2 mikroglobulin, 
idrar analizleri ABS uygulanmadan önce ve ABS uygulan-
dıktan 48 saat sonra değerlendirildi. Yara iyileşmesi 48. 
saatte mükemmel, beklenenden daha iyi, beklendiği gibi, 
beklenenden daha kötü ve çok kötü olarak gruplandı. 
Sonuçlar: Çalışma grubunda en sık görülen sorunlar kro-
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nik marjinal jinjivit (n=7) ve periodontit (n=6), en sık yapı-
lan cerrahi girişimler ise diş çekimi (n=9) ve dolgu (n=8) 
idi. Hastaların 11’inde (%44) bir veya daha fazla sistemik 
hastalık mevcuttu. Hastalara 1-5 ml dozlarında (ortanca 
doz 2 ml) ABS uygulandı. Kanama ortanca 1.8 sn’de (1-3 
sn arası) durdu. Herhangi bir hastada yara enfeksiyonu 
görülmedi. Üç hasta 48. saat kontrolüne gelmediği için 
yara iyileşmesinin değerlendirilmesi 22 hasta üzerinden 
yapıldı. Yedi (%31.8) hastada mükemmel, 3’ünde (%13.6) 
beklenenden daha iyi ve 12’sinde (%54.6) beklendiği gibi 
yara iyileşmesi gözlendi. Sekiz hastada 3-5 dakika süren 
ağızda metalik tat hissi, 1 hastada ise ağızda uyuşukluk 
oluştu. ABS öncesi ve sonrası laboratuar değerlerinde 
serum β-2 mikroglobulin düzeyi dışında istatistiksel ola-
rak farklılık saptanmadı. Serum β-2 mikroglobulin düze-
yinin 1752’den tedavi sonrası 1952’ye arttığı bulundu 
(p=0.014). Tartışma: ABS, ağız diş ve çene cerrahisinde 
lokal hemostaz ve yara iyileşmesinde etkilidir. 

Bildiri: 192  Poster No: P0144

HEMOFİLİ HASTALARINDA İLİOPSOAS KASI İÇİNE 
KANAMA: DÖRT OLGU SUNUMU 1Ayşen Türedi, 1Yeşim 
Oymak, 2 Ayşe Erbay, 3Gürcan Erbay, 4Muhittin Dağ, 
1Canan Vergin. 1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Has-
tanesi Hematoloji Kliniği, 2Başkent Üniversitesi Seyhan 
Hastanesi Onkoloji Kliniği, 3Başkent Üniversitesi Seyhan 
Hastanesi Radyoloji Kliniği, 4Dr. Behçet Uz Çocuk Hasta-
lıkları Hastanesi Hematoloji Laboratuvarı. 

Hemofili en sık görülen, en ciddi konjenital koagu-
lasyon faktör eksikliğidir. Hemofilili hastalarda görülen 
iliopsoas kanaması hayatı tehdit etmesi, femoral sinir gibi 
önemli yapılara bası yaparak nörolojik bulgulara sebeb 
olabilmesi nedeniyle önem taşır. Değişik klinik bulgular 
ile başvuran iliopsoas kanaması sağtanan dört hemofili 
hastası sunulmuştur. Olgu 1: On yıldır Hemofili B tanısı 
ile takip edilen 11 yaşındaki hasta (F IX: %1) profilaksi 
altındayken sol alt kadranda ağrı yakınması ile başvurdu. 
Fizik muayenesinde sağ kalça ekleminde hareket kısıtlılı-
ğı ve hassasiyeti dışında patoloji saptanmadı. Abdominal 
ultrasonografisinde (USG) sol iliopsoas kası içinde 21 x 5 
mm boyutunda hematom tespit edildi. Hastaya faktör IX 
konsantresi başlandı. Beş günlük tedavi sonrası yapılan 
kontrol abdomen USG de hematom saptanmadı. Olgu 2: 
Hemofili A tanısı ile izlenen 16 yaşındaki hasta (F VIII: 
%2), sol kalçada ağrı ve hareket kısıtlılığı yakınması ile 
başvurdu. Fizik muayenesinde sol kalça ekleminde hare-
ket kısıtlılığı ve hassasiyeti mevcuttu. Abdominal USG de 
sol iliopsoas kası içinde 109x44 mm boyutunda hematom 
tespit edildi. Hastaya faktör VIII konsantresi başlandı. 
Beş günlük tedavi sonrası yapılan kontrol USG de hema-
tom boyutlarında küçülme saptandı. Olgu 3: Onbir yıldır 
Hemofili A tanısı ile takip edilen 15 yaşındaki hasta (F 
VIII: %0.6, inhibitör: 7.2 BU) sağ kalçada ağrı yakınması 
ile başvurdu. Fizik muayenesinde sağ kalça ekleminde 
hareket kısıtlılığı ve hassasiyet, abdominal USG de sağ 
iliopsoas kası içinde 77 x 43 mm boyutunda hematom 
tespit edildi. İnhibitör pozitif olduğu için FEİBA tedavisi 
100 u/kg/ doz, 12 saat arayla 2 doz başlandı. Beş günlük 
tedavi sonrası klinik düzelme olmasına rağmen USG de 
kitle boyutunda gerileme görülmedi. Tedaviye rekombi-
nant aktif faktör VII ve kortikosteroid ile devam edildi. 
Tedavinin beşinci gününde yapılan USG de hematom 
geriledi. Olgu 4: Sekiz yaşında erkek hasta (F VIII: %1) 
kalçada ağrı şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde 
sağ kalça ekleminde hareket kısıtlılığı, abdominal USG 
de sağ iliopsoas kası içinde 105 x 48 mm. boyutunda 

hematom tespit edildi. İnhibitör pozitif (3.4 BU) olduğu 
için rekombinant aktif faktör VII tedavisi başlandı. Beş 
günlük tedavi sonrası USG de hematom boyutunda 
gerileme görüldü. Onbir yaşında, faktör VIII profilaksisi 
alırken, sol bacağıyla yürümede zorluk yakınması ile 
başvurdu. Abdominal USG de sol iliopsoas kası içinde 
52 x 28 mm. boyutunda hematom tespit edildi. İnhibitör 
negatif olduğu için Faktör VIII konsantresi başlandı. On 
günlük tedavi sonrası kontrol batın USG de hematomun 
boyutlarında gerileme görüldü. Hemofilili hastalarda ili-
opsoas kanaması sık ve yavaş gelişir. Erken tanı ve tedavi 
ile gelişecek komplikasyonlar önlenebilir. Karın ağrısı, 
sağ veya sol alt kadran ağrısı, yürümede zorluk, kalça 
ağrısı şikayeti ile gelen hemofilili hastalarda iliopsoas 
kanamasından şüphelenilmeli, gerekli tetkikler yapılmalı 
ve hızla tedavi başlanmalıdır.

Bildiri: 193  Poster No: P0145

HEMOFİLİK ARTROPATİLİ HASTALARDA İNTRA 
ARTİKÜLER HYALURONİK ASİT ENJEKSİYONLA-
RIN ETKİNLİĞİ 2Bülent Zülfikar, 1Ömer Taşer, 1Önder 
Kılıçoğlu, 1Fatih Dikici, 1Atacan Atalar, 3Fikret Bezgal. 
1İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, 2İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 3Türkiye Hemofili 
Derneği. 

Hemofilik hastalarda eklem içi tekrarlayan kana-
maların yol açtığı inflamasyon zaman içinde kıkırdak 
yüzeylerde ve subkondral kemikte yıkım ile sonuçlan-
maktadır. Hemofilik artropati olarak isimlendirilen bu 
sürecin yavaşlatılmasındaki en etkin yöntem kanamala-
rın tekrarlanmasının önlenmesidir. Diğer dejeneratif has-
talıklarda olduğu gibi hemofilik artropatide de sinovyal 
sıvının içeriğinde değişiklikler olmaktadır. Sinovyal sıvı 
içeriğinde bulunan hiyalüronik asit (HA) eklem kıkırdağı-
nın fonksiyonları ve yenilenmesi için gerekli olan önemli 
bir bileşendir. Eklem içi hiyalüronik asit enjeksiyonu (vis-
kosuplementasyon) eklemlerin dejeneratif hastalıklarının 
tedavisinde kullanılan güncel bir yöntemdir.Bu çalışma-
nın amacı hemofilik artropatinin tedavisinde eklem içi 
HA enjeksiyonunun etkinliğini araştırmaktır. Hastalar 
ve Yöntem: Kliniğimize başvuran yaş ortalaması 32 (24-
42) olan 8 hastanın toplam 10 eklemine (iki hastanın 
bilateral diz, 5 hastanın birer diz ve bir hastanın ayak 
bileği eklemine) Hemofilik Artropati Konseyinde değer-
lendirilerek HA uygulamasına karar verildi. Eklemlerin 
ortalama Arnold Hillgartner (A/H) evresi 3,6 (3-4) olarak 
saptandı. Bir eklem hariç tümünde hareket açıklığında 
azalma vardı. Bilateral diz eklemine uygulanan hastaya 
10 ay sonra ve 1 diz eklemine uygulanan bir hastaya 
19 ay sonra ikinci kez, diğer hastalara 1 kez birer hafta 
arayla olmak üzere 3 doz 2 ml (20-25 mg) HA uygulandı. 
Uygulamadan bir gün önce 25 mg/ kg Traneksamik asit 
başlandı ve 3 gün süreyle devam edildi. Girişimden 1 saat 
önce hastaların Faktör düzeyleri % 50 ye çıkarıldı. İki 
gün süreyle çok aktif olmamaları önerilen hastalara 12 
‘şer saat arayla 3 doz daha 25 IU/ kg Faktör uygulandı 
ve 20 dakika buz uygulaması verildi. Enjeksiyon önce-
sinde ve enjeksiyon sonrası 3, 6 ve 9. aylarda hastalar 
klinik olarak değerlendirildi. Klinik değerlendirmede, 
standart 10 cm’lik Vizüel Analog Skala (VAS) ile gece 
ağrısı, istirahat ağrısı, hareketle ağrı değerlendirildi ve 
eklem hareket açıklıkları ölçüldü. Enjeksiyon öncesi ve 
sonrası kontrol değerleri Student’in t-testi ile karşılaştı-
rıldı. Sonuç: Hiçbir hastada enjeksiyon sonrası kanama 
ve yan etki görülmedi.Tedavi öncesi ortalama VAS skoru 
6,7±0,95 bulunurken tedavi sonrası 3. ayda 5,54±1,7,6. 
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ayda 4,62±1,76ve 9. ayda 3,69±1,84 olarak saptandı.
Tedavi sonrası skorlar tedavi öncesi değerlerden anlamlı 
düzeyde farklıydı (p<0,05). ROM değerlerinde değişiklik 
olmadı. Çıkarım: İntraartiküler HA injeksiyonlarının evre 
III veya IV Hemofilik Artropatili hastalarda kısa dönem 
sonuçlarına göre analjezik etki açısından efektif, güvenilir 
ve iyi tolere edilebilen bir tedavi olduğu görülmüştür. 

Bildiri: 194  Poster No: P0146

ANKAFERD BLOOD STOPPER; AYNI ZAMANDA İDEAL 
BİR ANTİBİYOTİK ÖNCÜLÜ MÜ? 1Mustafa Berktaş, 
1Görkem Yaman, 2Harun Ayhan, 3Abdülbaki Aksakal, 
1Hüseyin Güdücüoğlu, 1Öznur Öztürk, 1Mehmet Parlak. 
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana-
bilim Dalı, 2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hema-
toloji Laboratuvarı, 3Yüzüncü Yıl Üniversitesi veteriner 
Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. 

Ankaferd Blood Stopper®(ABS), Anadolu’da yıllardır 
geleneksel olarak kullanılan 5 bitki ekstresinin stan-
dart karışımından oluşan yeni bir hemostatik ajandır. 
Bu tıbbi ürün, sterilitesi ve toksik olmaması sebebiyle 
eksternal hemoraji ve dental cerrahi kanamalarında 
kullanılması amacıyla Türkiye Sağlık Bakanlığı tara-
fından da onaylanmıştır. Çalışma, bu ruhsatlı ürünün 
antibakteriyel etkinliğini saptamak amacıyla planlan-
mıştır. Antibakteriyel etkinliğin araştırılmasında Klebsi-
ella pneumoniae (ATCC 31488), Escherichia coli (ATCC 
25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Proteus 
vulgaris (ATCC 13315), Enterococcus faecalis (ATCC 
29212) ve Staphylococcus aureus (ATCC 29213) suşları 
kullanıldı. Bu suşların McFarland 0,5 konsantrasyonları 
ile ABS’de 1:10 oranında (900 μl ABS + 100 μl McFar-
land 0,5 bakteri) karışımları hazırlandı. Tüm suşların 
başlangıçtaki McFarland 0.5 konsantrasyonları ile ABS’li 
karışımlarından 0, 0.5, 1, 2, 4 ve 24. saatlerde logarit-
mik ekimleri yapılarak sonuçlar kaydedildi. McFarland 
0,5 olarak hazırlanan bakteri konsantrasyonlarından 
yapılan kültürlerde bakteri sayılarının 2,55 x 108 cfu/ml 
(K. pneumoniae) ile 3,53 x 108 cfu/ml (P. vulgaris) ara-
sında değiştiği, ABS ile karışımdan hemen sonra yapılan 
ekimlerde ise bu sayıların 6,25 x 107 cfu/ml (K. pneu-
moniae) ile 2,18 x 108 cfu (S. aureus) düzeyine gerilediği 
gözlenmiştir. ABS ile karışımdan sonraki 0.5’inci saatin 
sonunda yapılan E.coli’ye ait ekimlerde 10-2 ve 10-3 dilüs-
yonlarda gözlenen 1’er koloni (sırasıyla 2500 cfu/ml ve 
25000 cfu/ml) dışında 1, 2, 4 ve 24. saatlerde yapılan 
logaritmik ekimlerin hiçbirisinde üreme saptanmadı. 
Buna göre, bakteri süspansiyonlarına eklenen ABS’nin 1 
saatlik etkileşim sonrası çalışmada kullanılan 6 standart 
suşun hepsine karşı tam bir bakteriyolitik etki gösterdiği 
tespit edildi.

Çalışma sonucunda güçlü hemostatik etkiye sahip 
olduğu bilinen ABS’nin aynı zamanda çok güçlü bir anti-
bakteriyel etkinliğe sahip olduğu da ortaya konuldu.

Kronik Lenfositer Lösemi ve Kronik Lenfoproliferatif 
Hastalıklar

Bildiri: 195  Poster No: P0147

YENİ TANILI KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ HAS-
TALARDA KOLESTEROL DÜZEYLERİ 1Irfan Yavaşoğlu, 
1Tamer Gün, 1Mustafa Ünübol, 1Gürhan Kadıköylü, 1Zahit 
Bolaman. 1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç 
Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Aydın. 

Solid tümorlerde ve multipl myelom gibi bazı hema-
tolojik malignitelerde kolesterol düzeylerinde düşüklük 
görülebilir. Bazı deneysel çalışmalarda da kronik len-
fositik lösemide (KLL) kolesterol düzeylerinin düştüğü 
saptanmıştır. Bu çalışmada Uluslararası KLL çalışma 
grubuna gore yeni KLL tanısı konulan 25 hastada (12 
erkek, 13 kadın, yaş ortalaması 65±11 yıl) lipid düzeyleri 
değerlendirildi. Kontrol gurubu 71 (28 erkek, 43 kadın, 
yaş ortalaması 55± 9) sağlıklı birey alındı. Lipid değerleri 
olarak total kolesterol (TK), yüksek dansiteli lipoprote-
in-kolesterol (YDL-K), çok düşük dansiteli lipoprotein-
kolesterol (ÇDDL-K) ve trigliserit düzeylerine Architect 
C800 cihazı ve enzimatik/kolorimetrik yöntem bakıldı. 
Düşük dansiteli lipoprotein-kolesterol kolesterol (DDL-K) 
değerleri Friedwald formülüne gore hesaplandı. hesap-
landı. Mann-Whitney U testi ile iki gurup arasındaki 
lipid değerleri karşılaştırıldı. p<0.05 değeri anlamlı kabul 
edildi. Hastaların %72’si Binet-A ve %68’i Modifiye Rai 
evrelemesine gore düşük evrede idi. KLL’li hastalarda TK 
(p=0.003) ve YDL-K (p<0.001) kontrol gurubundan düşük 
saptanırken, DDL-K, ÇDDL-K ve trigliserid değeri farklı 
bulunmadı (p>0.05). KLL’de kolesterol düzeylerindeki 
düşüklük lenfositler tarafından artmış kolesterol kullanı-
mı nedeniyle ortaya çıkabilir.

Bildiri: 196  Poster No: P0148

OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİSİ BULUNAN KRONİK 
LENFOSİTİK LÖSEMİLİ BİR OLGUDA METİL PREDNİ-
SOLONE TEDAVİSİ İLE GELİŞEN TÜMÖR LİZİS SEND-
ROMU 1Kadir Acar, 2Ilker Polat, 2Mevlüt Hakan Göktepe, 
1Ismet Aydoğdu. 1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, 
Hematoloji Bilim Dalı, 2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı. 

Tümör lizis sendromu (TLS) daha çok Burkitt len-
foma, akut lenfoblastik lösemi ve diğer yüksek grade’li 
lenfomalar ile ilişkili olarak görülebilmektedir. KLL düşük 
grade’li bir hastalık olmasına karşın bu hastalarda da 
nadir de olsa özellikle nükleozid anologları ile birlikte 
görülebilir. Burada KLL ve otoimmün hemolitik anemisi 
olan bir vakada prednisolone tedavisi sonrası gelişen TLS 
rapor ettik. 63 yaşında, erkek, 4 yıldır KLL evre II tanısı 
ile tedavisiz izlenen hasta halsizlik, yorgunluk, bezele-
rinde artma ve kilo kaybı ile başvurdu. Muayenesinde 
solukluk, bilateral servikal ve submandibuler, suprak-
laviküler, her iki aksillar ve inguinal en büyüğü 3x2 cm 
olan çok sayıda lenfadenopatisi vardı ve traube kapalı, 
dalak kot kenarında ele geliyor idi. Lökosit:20.800/μL, 
Hemoglobin:7.6 g/dl, Hct:%23.9, trombosit:111000/μL 
idi. Periferik yaymasında mikrosferositoz ve polikromazi 
izlendi, %90 olgun görünümlü lenfosit, %4 prolenfosit 
ve %6 nötrofil mevcut idi. Üre:36 mg/dl(N:17-43), Krea-
tinin:1.3 mg/dl(N:0.7-1.2), Urik asid:7.5(N:4.8-8.7) mg/
dl, LDH:565 U/L(98-192), düzeltilmiş retikülosit değeri 
%4,6 ve direkt coombs testi: pozitif idi. Akım sitometri-
sinde ise CD19:%60, CD20:%67, CD5:%80, CD23:%55, 
FMC7:%14, sIgM: %0, ZAP70:%14 idi. Bu bulgular 



134

P O S T E R L E R

XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi
Bildiri  Özetleri  Kitabı

üzerine hastaya otoimmün hemolitik anemi tanısı ile 
prednisolone 1mg/kg/gün olarak başlandı ve kloram-
busil eklenmesi planlandı. Ancak hasta klorambusil 
tedavisini almadan yalnızca steroid tedavisi kullanırken 
tedavinin 5. gününde bulantı, kusma, sağ lomber ağrı 
ve idrar çıkışında azalma şikayetleri ile tekrar başvurdu. 
Fizik muayenesinde lenfadenopatileri belirgin olarak 
küçülmüş ve splenomegalisi kaybolmuştu. Labratuvar 
testlerinde: lökosit 5300/μL, %85 lenfosit, Hgb: 8.6 g/dl, 
Hct:%25.5, Plt:56000/μL, Üre:312 mg/dl, Kreatinin:7.9 
mg/dl, Urik asid:9.4 mg/dl, LDH:197 U/L, Na:133.5 
mEq/L (N:136-144), K:5.48mEq/L(N:3.6-5.1), Ca:7.3 
mg/dl (8.9-10.3), P: 6.9 mg/dl (2.3-4.7), arter kan gazın-
da pH:7.28, actHC03:9.4mmol/L, pCO2:32mmHg olarak 
geldi. Bu bulgularla hastaya TLS teşhisi konuldu. Hasta-
ya parenteral hidrasyon ve allopurinol başalandı ve hasta 
hemodiyalize alındı. Takiplerinde elektrolit bozukluğu 
gözlenmeyen ve kreatini düzeyi ve idrar çıkışı normal olan 
hasta bol hidrasyon, allopurinol ile kontrole gelmek üzere 
taburcu edildi. KLL hastalarında gelişen immun hemoli-
tik anemilerde tek başına steroid tedavisi kullanılabilir ve 
yanıtsız hastalarda IVIG, splenektomi ve immunosüpresif 
ilaçlar kullanılabilir. Kemoterapi ve kemoimmunoterapi 
tedaviye eklenebilir. KLL hastalarında tek başına steroid 
tedavisi ile yanıt ve TLS da beklenen bir durum değildir. 
Burada ilginç olarak otoimmün hemolitik anemisi bulu-
nan KLL hastasında metilprednisolone tedavisi ile gelişen 
TLS rapor ettik. Literatürde steroid tedavisi ile TLS geli-
şen iki KLL olgusu ve prolenfositik lösemisi bildirilmiştir. 
KLL hastalarında beklenen bir durum olmasa da steroid 
tedavisi ile de TLS gelişebileceği akılda bulundurulmalı-
dır.

Bildiri: 197  Poster No: P0149

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ OLGULARINDA T VE 
B HÜCRE SİTOKİN PROFİLİ 1Nilgün İşıksaçan, 2Suzan 
Çınar, 2Esin Aktaş, 2Günnur Deniz, 3Melih Aktan. 1Bakır-
köy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biokim-
ya Laboratuvarı, 2Istanbul Üniversitesi Detae Immünoloji 
Anabilim Dalı, 3Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana-
bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı. 

Kronik lenfositik lösemi hücresi siklusun G0 fazında 
kalmış, bölünmeyen monoklonol neoplastik CD5+ B hüc-
relerdir. Malign hücreler kemik iliği, lenf nodları, dalak 
ve periferik kanda yavaş fakat ilerleyici tarzda birikir ve 
lösemik hücrelerin birikiminde, hücre proliferasyonun-
dan çok programlı hücre ölümünün yerine getirilememesi 
rol oynamaktadır. KLL hücreleri sitokin üretebilir. Löse-
mik hücrelerde T ve B hücre arasındaki etkileşimde rol 
oynayan IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-13, IFN-γ 
ve TGF-β sitokinleri saptanmıştır. KLL hücreleri T hücre-
leri tarafindan üretilen sitokinlerden oldukça etkilenirler. 
Çeşitli nedenlerle malign hücreler ve T hücrelerde değişen 
sitokin ağı lösemik B hücre klonlarının genişlemesine 
neden olabilir. Yeni oluşan sitokin ağı KLL hastalarında 
hücre profilerasyonu ve apoptozu yönetebilir. Hastalığın 
ileri aşamalarında T hücre bozulması ve sitokin içeriğinin 
değişmesiyle ikincil neoplaziler, enfeksiyon komplikas-
yonlarına ve otoimmün hastalıklara neden olabileceği 
yönünde araştırmalar mevcuttur. Çalışmaya başlamadan 
önce yerel etik kurul onayı alınarak tüm olgular prose-
dür hakkında yazılı olarak bilgilendirilmiştir, onamları 
alınmıştır. Bu çalışmada KLL tanı kriterlerine göre yeni 
tanısı konmuş veya takip edilmekte olan 12 KLL olgusu 
ve 10 sağlıklı gönüllüde T ve B hücrelerde IFN-γ ve IL-4 
düzeyleri ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır. Araştırmaya 

katılan 12 KLL olgusunun 10’u RAİ sınıflamasına göre 
erken dönem(0,1,2) ve 2’si ileri dönem(RAİ 4) olgulardı. 
KLL olgularında T hücre IL-4 (p<0.02) ve B hücre IFN-
γ (p<0.05) içeriği sağlıklı gönüllülere göre istatistiksel 
olarak anlamlı derecede düşük bulunurken yine KLL 
olgularında T hücre IFN- γ ve B hücre IL-4 içeriği sağlıklı 
gönüllülerden farklı saptanmamıştır (p>0.05). Çalışma-
ya katılan hastaların %90’ı erken evre vakalar olması 
nedeniyle edilen bilgi daha çok erken olgular hakkında 
olacaktır. IFN- γ KLL hücresinin uzun yaşam süresinden 
ve IL-4 ise ileri dönemde oluşan sekonder enfeksiyon ve 
komplikasyon gelişiminde rol oynadığı yönünde çalışma-
lar mevcuttur. Bu çalışmada erken dönem olgularda T 
hücrelerde IFN- γ düzeylerinin değişikliğe uğramazken T 
hücrede IL-4 düzeylerinin düşük olması benzer çalışma-
ları desteklemekte ve erken dönem olgularla uyumludur. 
B hücre ölçülen sitokin düzeyleride bu durumu destek-
lemektedir.

Bildiri: 198  Poster No: P0150

KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİLİ OLGUDA ALEMTU-
ZUMAB SONRASI ATİPİK YERLEŞİMLİ EKSTRAPUL-
MONER TÜBERKÜLOZ 1Nurhilal Turgut, 1Güner Hayri 
Özsan, 2Aytaç Gülcü, 1Fatih Demirkan, 1Selda Çeneli 
Kahraman, 1Özden Pişkin, 1Mehmet Ali Özcan, 1Bülent 
Ündar. 1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji 
Bilim Dalı, 2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyo-
diagnostik Ana Bilim Dalı. 

Hedefe yönelik tedavilerden biri olan monoklonal anti-
kor tedavilerin hematolojik malinitelerde kullanımı gide-
rek artmaktadır. Alemtuzumab insan anti-CD52 monok-
lonal antikoru olup B ve T hücreli lenfoma tedavisinde 
etkinliği gösterilmiştir. Ülkemizde de kronik lenfositer 
löseminin (KLL) ikinci sıra tedavisinde kullanılmaktadır. 
Alemtuzumabla tedavi sürecinde derin periferal lenfopeni 
2-4 haftada ortaya çıkıp 1 yıldan uzun süre devam edebil-
mektedir. B ve T hücreli immunitenin bozulması fırsatçı 
infeksiyon riskini daha da arttırmaktadır. Bu nedenle 
herpesvirüs, pnomosistis jiroveci, sitomegalovirüs (CMV) 
infeksiyonları için genel kabul gören profilaksiler kulla-
nılmaktadır.Dünya Sağlık Örgütü Türkiye’de tüberküloz 
prevelansını 100000’de 45 olarak tahmin etmektedir. 
Ükemizde halen tüberküloz kontrolünün bir sorun olarak 
devam etmesinden ve alemtuzumab ile birlikte verilen 
proflaktik tedavi kapsamının dışında olmasından dolayı 
bu hasta grubunun da özellikle değerlendirilmesi gerek-
lidir. Bu konuya dikkat çekmek ve alemtuzumab tedavisi 
sonrası nötropenik ateş nedeniyle tetkik edilen ve atipik 
yerleşimli akciğer dışı tüberküloz olgumuzu sunmak iste-
dik. Olgu: 60 yaşında erkek hasta temmuz 2005’de başka 
bir merkezde lökositoz nedeniyle yapılan kemik iliği(Kİ) 
aspirasyon, biyopsi ve akım sitometri incelemeleri sonu-
cu B hücreli KLL tanısı almış Birbuçuk yıl tedavisiz takip 
edildikten sonra 2006-2007 yıllarında önce fludarabinli 
sonra da ritüximab ın eklendiği kombinasyon rejimleri 
ile tedavi edilmiş. Elde edilen kısmi yanıtın kısa sür-
mesi üzerine alemtuzumab ile tedaviye geçilmiş. Hasta 
5 haftalık bir tedavi sonrası nötropenik ateş tablosu ile 
merkezimize başvurdu. Yatırılarak ampirik antibiyotik ve 
antifungal tedavilerle ateş yanıtı alınamadı. Bakılan CMV 
antijenemisi (+) saptanınca gansiklovir ile tedavi edildi. 
Bir süre ateşsizlik cevabı olan hastanın tekrar ateş yük-
sekliği ile beraber sol flank bölgesinde bir alanda ciltte 
hafif ödem ve kızarıklık fark edildi. Ancak bir süre sonra 
bu bölgenin ciltten kabarık bir hal alması üzerine yüzeyel 
ultrasonla değerlendirildi; sol toraks inferior kesiminde 
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cilt altı yumuşak doku planları içerisinde komşu kotları 
destrükte eden yumuşak doku lezyonu görüldü. Ultrason 
yardımıyla ince iğne aspirasyonu ile örnekleme yapıldı. 
Örneğin nonspesifik ve mikolojik kültürlerinde üreme 
olmadı. Aside resiztan basil (ARB) açısından değerlendiri-
len örnekte 4 pozitif boyanma ve kültüründe mycobacte-
rium tuberculosis üremesi saptandı. Klasik antitüberkü-
loz ilaçlara duyarlı olduğu görüldü, daha önce başlanan 
tedaviye devam edildi.Tedaviyle klinik yanıt alınınca 
kontrole gelmek üzere taburcu edildi. Hasta kontrole 
gelmedi ve nedenini öğrenmek için arandığında; tekrar 
genel durumunda bozulma olduğu ve bir süre sonra da 
hastanın kaybedildiği öğrenildi. 

Bildiri: 199  Poster No: P0151

HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZ KLİNİĞİ İLE 
PRESENTE CHEDIAK–HIGASHI SENDROMU OLGUSU 
1Sinan Akbayram, 1Lokman Üstyol, 1Murat Başaranoğlu, 
1Osman Yeşilmen, 1Berfin Özgökçe Özmen, 1Ibrahim 
Değer, 1Ahmet Faik Öner. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı 

Chediak–Higashi sendromu (CHS) nadir görülen oto-
zomal resesif bir bozukluktur. Hastalık parsiyel okülo-
kutanöz albinizm ile birlikte nötropeni, bozulmuş kemo-
taksis ve bakterisidal aktivite nedeni ile solunum sistemi 
enfeksiyonları ve tekrarlayan piyojenik enfeksiyonlara 
duyarlılık gösterirler. Ayrıca trombositopeni nedeni ile 
kanamaya eğilimleri vardır. CHS’li hastalar hayatın her-
hangi bir döneminde hemofagositik lenfohistiositoz (HLH) 
geliştirebilirler. Dört yaş altı aylık kız hasta pansitopeni, 
trigliserit ve ferritin düzeylerinin yüksek olması, hipofib-
rinojenemi, lenfosit alt tiplendirmesinde doğal öldürücü 
hücre oranlarının düşük gelmesi ve tekrarlayan kemik 
iliğinde hemafagositoz yapmış makrofajlar görülmesi üze-
rine HLH olarak kabul edildi. HLH 2004 tedavi protokolü 
başlandı. Olgu idame tedavisi aşamasında iken nüks 
etti. İkinci kemik iliği incelemesinde intrastoplazmik dev 
granüllerin görülmesi ile CHS tanısı kondu. Bu dönemde 
saçları seyrek kahverenginden açık kahverengiye dönüş-
tü. Bakılan saç analizi CHS ile uyumlu bulundu. geldi. 
Olguya kesin tedavi için kemik iliği transplantasyonu 
önerildi. Olgu ikinci kez nüks etti. Olgu tedaviye dirençli 
kabul edildi. Bu vaka ile HLH tanısında özellikle küçük 
infantlarda kliniğin tam olarak ortaya çıkmaması nede-
ni ile CHS’nun atlanılabileceği ve bu olguların tedaviye 
dirençlerinin önemli bir problem oluşturduğunun vurgu-
lanması amaçlanmıştır.

Lenfomalar/ Araştırmalar/ Transplant Dışı Tedaviler/
Biyolojisi

Bildiri: 200  Poster No: P0152

İNTRAKRANİAL TUTULUM GÖSTEREN HODGKİN LEN-
FOMA; OLGU SUNUMU 1Melda Cömert, 1Nuray Başsüllü, 
1Emin Kaya, 1Yusuf Aydın, 1Ayhan Koçak, 1Haldun Şükrü 
Erkal, 1Irfan Kuku. 1Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tur-
gut Özal Tıp Merkezi Iç Hastalıkları A.d, 2Inönü Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Pataloji A.d., 
3Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi 
Hematoloji Bilim Dalı, 4Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Turgut Özal Tıp Merkezi Nöroşirürji A.d, 5Inönü Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Radyasyon 
Onkolojisi A.d. 

Amaç: Sistemik solid karsinomaların yaklaşık %15-
20’si merkezi sinir sistemine (MSS)metastaz yapar. Hodg-

kin Lenfomada intrakranial yada intraspinal tutulum 
nadirdir ve olguların %0.2-0.5’inde görülür. Bu çalış-
mada daha önce tiroid papiller CA nedeni ile opere olan 
intrakranial tutulumlu bir Hodgkin Lenfoma olgusunu 
sunulmuştur. Olgu: 44 yaşında kadın hastanın Eylül 
2006 da Genel Cerrahi Kliniğinde yapılan total tiroidekto-
mi sonucu tiroid papiller karsinom olarak rapor edilmiş. 
Bir ay sonra hasta ateş, kilo kaybı, terleme, servikal 
ve supraklavikular lenfadenopatiler ile başvurdu. Sağ 
anterior servikal zincirden yapılan eksizyonel lenf nodu 
biyopsisinin patolojik incelemesi mikst selüler Hodgkin 
Lenfoma olarak rapor edildi. Evre IIB olarak değerlendi-
rilen hastaya üç kür ABVD tedavisini takiben boyun böl-
gesine günlük 200 cGy dozda olmak üzere toplam 3600 
cGy Linac ile radyoterapi uygulandı. ABVD tedavisi altı 
küre tamamlandı. Kemoterapinin tamamlanmasından 
dört ay sonra hasta sol kolda duyu kaybı ve tonik-klonik 
nöbet nedeni ile başvurdu. Kontrastlı kranial MRI ile sağ 
paryetal lobda 1x1.5 cm, hiperintens, kontrast tutan 
kitle sapandı. Nöroşirurji Kliniği tarafından total olarak 
çıkarılan kitlenin patolojik incelemesinde diffüz eozinofil, 
lenfosit, plazma hücreleri ve aralıklı büyük, binükleuslu 
Reed-Sternberg hücreleri saptandı. Papiller karsinomu 
ekarte etmek için yapılan tiroglobulin boyası negatif 
saptandı. Tanı miks selüler Hodgin Lenfoma olarak 
rapor edildi. Hastaya 300 cGy dozda toplam 10 gün tüm 
beyin radyoterapisi uygulandı. Hasta halen remisyonda 
izlenmektedir. Sonuç: Olgumuzda Hodgkin Lenfomanın 
intrakranial tutulumunun saptanması nörolojik semp-
tomlar sonrası radyolojik görüntülemeler ve histolojik 
tanı ile mümkün oldu. Bu olguda tanı anında MSS tutu-
lumunun olup olmadığı klinik bulgularının olmaması ve 
MSS ye ait görüntülemenin yapılmamış olması nedeni 
ile bilinmemektedir. Hodgkin Lenfomada MSS tutulumu 
nadir olmakla beraber bu tür olgularda erken tanı için 
kranial radyolojik görüntüleme yapılması yararlı olabilir. 

Şekil 1.
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MR görüntüleme

Şekil 2. Sağ parietalde 1x1,5 cm boyutunda kontrast tutan kitle

Şekil 3.

Bildiri: 201  Poster No: P0153

DİFFÜZ BÜYÜK-B HÜCRELİ LENFOMADA R-CHOP 
TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ 1Gürhan Kadıköylü, 1Irfan 
Yavaşoğlu, 1Mustafa Ünübol, 1Zahit Bolaman. 1Adnan 
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabi-
lim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Aydın. 

Diffüz büyük-B hücreli lenfoma (DBBHL) non-Hodg-
kin lenfomaların en sık görülen tipi olup son yıllarda 
rituximab (R)-CHOP tedavisi birinci seçenek haline gel-
miştir. Bu çalışmada DBBHL’lı 32 hastada (21 erkek, yaş 
ortalaması 57±15, yaş aralığı 17-78) 6-8 kür verilen R-
CHOP tedavisinin etkinliği retrospektif olarak değerlendi-
rildi. Hastaların %53’ü Ann-Arbor sınıflamasına göre evre 
III-IV’de idi. IPI’e göre hastaların %44’ü düşük, %28’i orta 
ve %28’i yüksek risk gurubundaydı. Ekstranodal tutu-
lum %78 saptandı ve en sık tutulum 6’şar hasta ile kemik 
iliği, plevra ve mideydi. Tromboembolik olaylar hastaların 
%16’sında izlendi. Radyoterapi %13 hastada uygulandı. 
R-CHOP tedavisi ile tam remisyon oranı %69 iken relaps 
%13 izlendi. İki hastaya (%6) otolog kök hücre transp-
lantasyonu yapıldı. Ancak Bu hastaların biri ilk 100 gün 
içinde yaşamını yitirirken diğeri kısmi remisyondadır. 6 
hasta (%19) ilk 4 ay içinde, 6 hasta da daha sonra öldü. 
Ortanca 15 ay (aralık 1-77 ay) izlem yapıldı. Kaplan-Meier 
sağkalım analizi ile ortanca sağkalım süresine ulaşılamaz 
iken ortalama yaşam süresi 48±7 aydı. Cinsiyet, ekstra-
nodal tutulum, relaps, IPI skorları, tromboembolizmin 

sağkalım üzerine etkisi saptanmadı. Remisyona giren 
hastalarda ortalama yaşam süresi 46±4 aydı ve ortanca 
sağkalım süresine ulaşılamadı. Oysa remisyona girmeyen 
hastalarda ortalama ve ortanca sağkalım süreleri sırasıyla 
20±10 ve 3±1 aydı ve anlamlı istatistiksel olarak anlamlı 
fark vardı (p<0.0001). Ann-Arbor sınıflamasına göre evre-
I’deki hastalarda ortalama sağkalım süresi 67±7 ay idi. 
Evre-III’de ortalama ve ortanca sağkalım süreleri 9±6 ve 
4±1 ay iken evre-IV’de bu süreler 31±6 ve 32±23 aydı. 
İstatistiksel olarak bu süreler anlamı derecede farklıydı 
(p=0.0085). Sonuç olarak R-CHOP tedavisi DBBHL’lı 
hastalarda etkilidir. Remisyon elde edilen hastalarda ve 
Ann-Arbor sınıflamasına göre düşük evrelerde sağkalım 
süreleri daha uzun ortaya çıkmaktadır. 

Bildiri: 202  Poster No: P0154

PRİMER GASTROİNTESTİNAL NON-HODGKİN LEN-
FOMALARIN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE 
TEDAVİ SONUÇLARI: DOĞU ANADOLU’DA TEK MER-
KEZDEN 10 YILLIK DENEYİM 1Mehmet Ali Erkurt, 
1Ismet Aydoğdu, 1Irfan Kuku, 1Emin Kaya. 1Inönü Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü. 

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı Primer Gas-
trointestinal Non-hodgkin lenfomalı hastaların kliniko-
patolojik verilerini ve tedavi sonuçlarını göstermektir. 
Gereç ve Yöntem: Çalışma bölümüzde 1995-2004 yılları 
arasında histopatolojik olarak primer Gastrointestinal 
Non-hodgkin lenfoma tanısı konulan 41 hastada ret-
rospektif olarak yapıldı. Hastalar klinik olarak Lugano 
(I, II1, II2, IIE ve IV), histopatolojik olarak International 
Working Formulation’a göre sınıflandırıldı. Tedavi şekille-
ri hastaların yaş, cinsiyet, histopatolojik derece, evre ve 
hastalığın yeri gibi değişkenler değerlendirilerek belirlen-
di. Bulgular: Hasta grubu 22 kadın ve 19 erkekten oluş-
maktaydı. Ortanca yaşları 58 idi (18-90). Mide en yaygın 
ekstranodal bölgeydi ve hastaların %61’inde görüldü. En 
yaygın görülen semptomlar bulantı, kusma ve karın ağrı-
sı gibi gastrointestinal semptomlar idi (%68.3). Hastaları-
mızın yarısından fazlasında (%65.9) B semptomları mev-
cuttu. Orta ve yüksek dereceli lenfomalar tüm hastaların 
%87.8’ünü oluşturdu. Ortanca takip süresi 9 aydı (2-84). 
41 hastanın 6 tanesi takip sırasında öldü. 3 yıllık hayatta 
kalım oranı % 61.2 idi. 3 yıllık hayatta kalım oranı, erken 
evrede (stage I ve II1- cerrahi+kemoterapi ile tedavi edildi) 
ileri evreye göre(yalnız kemoterapi ile tedavi edildi) ista-
tistiksel olarak anlamlı derecede artmış bulundu (%91.6 
- %50, p <0.05). Sonuç: Histopatolojik derece hayatta 
kalım oranını etkilemektedir ancak hastalığın evresi ve 
B semptomlarının bulunması hem hayatta kalım oranını 
hem de hastalıksız hayatta kalım oranını istatiktiksel 
olarak anlamlı derecede etkilemektedir. Erken evrede 
kemoterapiden önce cerrahi rezeksiyon, hem hayatta 
kalım oranını hem de hastalıksız hayatta kalım oranını 
artırdığından dolayı uygulanabilir bir seçenek olabilir. 

Bildiri: 203  Poster No: P0155

RİTUXİMABA BAĞLI GELİŞEN İNTERSTİSİYEL AKCİ-
ĞER HASTALIĞI 1Eylem Akpınar, 1 Meral Gülhan, 
2Meltem Aylı, 1Aynil Dalkıran. 1Ufuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Ufuk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. 

Rituximab 1997’den bu yana CD20+ B-hücreli non-
Hodgkin’s lenfoma (NHL) tedavisinde kullanılan, şimerik 
anti-CD20 antikorudur. Günümüzde CD20+ NHL ‘da 
standart tedavinin bir parçası haline gelmiştir. Rituximab 
tedavisi sırasında solunum sistemi ile ilgili öksürük, rinit, 
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bronkospazm, dispne ve sinüzit gibi yan etkiler görülebi-
lir. Kriptojenik organize pnömoni, ilaca bağlı pnömoni, 
interstisiyel akciğer hastalığı gibi ağır akciğer toksisitesi 
nadiren görülür. Rituksimaba bağlı interstisyel akciğer 
hastalığı (İAH) patogenezinde proinflamatuar etkisinden 
dolayı özellikle TNF-α sorumlu tutulmaktadır. Erken 
tanı konulamazsa mortal seyretme olasılığı yüksektir. 
NHL tanısı ile tedavi görmekte olan 79 yaşında, erkek 
hasta öksürük, balgam, nefes darlığı, ateş yakınmaları 
ile başvurdu. Bu yakınmaları 15 gün önce başlamış, 
başka bir merkezde pnömoni tanısı ile antibiyotik teda-
visi uygulanmış fakat düzelme olmamıştı. Üç hafta 
önce lenfomaya yönelik R-CNOP (rituxan, siklofosfamid, 
novantrone, vinkristine, prednol-L) tedavisinin 6. kürü 
verilmişti. Hastanın fizik muayene, solunum fonksiyon 
testi, yüksek rezolüsyonlu akciğer tomografi bulguları 
interstisiyel akciğer hastalığı ile uyumlu idi. Bronkoskopi 
yapılarak, bronkoalveoler lavaj ve biyopsi alındı. Diğer 
interstisiyel akciğer hastalığı yapan nedenler ekarte 
edildikten sonra, hastaya rituximaba bağlı İAH tanısıyla 
sistemik steroid tedavi başlandı. Tedaviye 3 gün içinde 
klinik ve radyolojik yanıt alındı. Ancak hastada pulmoner 
emboli nedeniyle solunum yetmezliği gelişti. Bir ay süren 
mekanik ventilasyon ve yoğun bakım tedavisine rağmen 
düzelme izlenmeyen hasta kaybedildi. Sonuç olarak; İAH 
rituximab tedavisinin nadir fakat ölümcül olabilecek bir 
toksisitesidir. Semptomlar nonspesifik olduğu için rituxi-
maba bağlı İAH gelişen hastalar enfeksiyon, altta yatan 
hastalığın akciğer tutulumu vb. yanlış tanılar alabilirler. 
İAH hızlı ve fatal seyirli olduğu gibi tedavisi de tamamen 
farklı bir klinik tablodur. Bu nedenle rituximab kullanan 
hastalarda gelişen pulmoner semptomlarda ilaca bağlı 
İAH mutlaka akla getirilmeli ve olgu erken dönemde bu 
yönden incelenmelidir.

Bildiri: 204  Poster No: P0156

NON-HODGKİN LENFOMALI HASTALARDA SERUM 
VEGF VE ENDOSTATİN SEVİYELERİ 1Fuat Erdem, 
1Kenan Çadırcı, 1Rahşan Yıldırım, 1Mehmet Gundoğdu, 
2Hamdullah Turhan. 1Atatürk Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi,hematoloji Bilim Dalı, 2Atatürk Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi,biyokimya Anabilim Dalı. 

Giriş ve Amaç: Yeni damar yapımı (anjiogenesiz) 
vucütda fizyolojik olarak yara iyileşmesi,menstrüel sik-
lus, embriyogenez vb.durumlarda söz konusu iken pato-
lojik olarak ise tümörler başta olmak üzere kollajen doku 
hastalıkları,retinopatiler ve psöriasiz gibi hastalıklarda 
mevcutdur.Tümör ilişkili anjiogenez ; spesifik büyüme 
faktörlerine başta olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. 
Anjiogenik moleküller içinde en önmelisi Vasküler Endo-
telial Growth Faktör(VEGF) dür. Anjiogenezin vücutda 
endojen inhibitörleri vardır. Bunlar arasında en önem-
lilerinden biri olan Endostatin; kollajen faktör XVIII ün 
fragmanıdır.Burada Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji kliniğimizce tanısı konulan Diffüz B Cell non-
Hodgkin Lenfomalı hastalardaki VEGF ve endostatin 
düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı. Materyal ve Metod: 
VEGF düzeylerini karşılaştırmak amacıyla çalışmaya 15 
hasta ve 18 sağlıklı olgu ve endostatin düzeyleri için 21 
hasta ve 20 sağlıklı olgu dahil edildi. VEGF ve endostatin 
düzeyleri ELİSA yöntemi ile değerlendirildi. Hastaların 
yaş ortalaması 50.6±19.9 yıl iken sağlıklı olguların yaş 
ortalaması 48.3±19.9 yıl olarak bulundu. Her iki grup 
arasında yaş bakımından istatistiksel olarak anlamlı 
fark yok idi. Bulgular: Hasta grubunda VEGF ortala-
ma değeri 456±632 ve sağlıklı grupda 458±455 olarak 

bulundu.Bakılan p=0.94 idi.Endostatin grubunda ise 
ortalama değer hasta grubunda 1093±208 ve sağlıklı 
grubda ise1380±245 ve p=0.0001 idi. Sonuç:Kliniğimizce 
tanısı konulan non-Hodgkin lenfomalı hastalarda bakı-
lan endostatin ve VEGF düzeyleri arasındaki endostatin 
grubunda hasta ve sağlıklı olgular arasında düzeyler ista-
tistiksel olarak anlamlı idi. bir anti anjiogenik faktör olan 
Endostatinin sağlıklı olgularda yüksek ve hasta olgulada 
düşük olması bir tümör oluşum engelleyici mekanizması-
nın işlevini yitirmesi olarak değerlendirilebilir. 

Bildiri: 205  Poster No: P0157

EDİNSEL HEMOFİLİ KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN BİR 
MARJİNAL ZON LENFOMA OLGUSU 2Fergün Aydın, 
1İşık Kaygusuz, 1Ant Uzay, 1Mustafa Çetiner, 1Tülin Fıratlı 
Tuğlular, 1Mahmut Bayık. 1Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, 2Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı. 

Edinsel hemofili, pıhtılaşma faktörlerine karşı inhi-
bitör etkisi gösteren antikorların varlığı ile ortaya çıkan 
kazanılmış bir kanama eğilimidir. Klinikte en sık faktör 
VIII’ e karşı inhibitör gelişir. Hastaların çoğunda idiyopa-
tiktir. En sık otoimmun hastalıklarla birlikte (SLE, RA, 
Sjögren) görülmesine karşın gebelikte, ilaç kullanımı ve 
kanserlerle (solid tümörler, lenfoproliferatif hastalıklar) 
birlikte de görülebilir. Bu olgu sunumunda, Protrombin 
Zamanı (PT) ve Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı 
(APTT)’nda uzama nedeniyle araştırılırken marjinal zon 
lenfoma tanısı konulan bayan hasta bildirilmiştir. Olgu-
muz PT, APTT yüksekliği nedeniyle kliniğimize yönlendi-
rilen 77 yaşında bir bayan hasta. Hipertansiyon ve diz-
lerde bilateral osteoartrit dışında bilinen bir hastalığı yok. 
Hasta osteoartrit nedeniyle sol diz protezi operasyonuna 
hazırlanırken PT ve APTT yüksekliği tespit edilmiş. (PT: 
47 sn, APTT: 134 sn, INR: 5.80). Daha önce bilinen bir 
kanama eğilimi olmayan hasta, en son 2 yıl önce yapılan 
diş çekimi sonrası kanama tariflemiyor. Ailede bilinen 
kanama eğilimi yok. Hastanın PT, APTT yüksekliğini 
açıklayacak ilaç kullanımı, toksik maddeye maruz kalma 
öyküsü yok. Bakılan diğer biyokimya değerleri ve kana-
ma zamanı normal sınırlarda bulundu. Hemogramında 
lenfositoz ve anemi dışında özellik saptanmadı. (WBC: 
8000/ mclt - % 30 parçalı % 70 lenfosit-, Hb: 8,7 gr/dl, 
Htc: % 25,6, MCV: 87 fl, PLT: 204000 / mclt). Hastanın 
faktör eksikliğine yönelik faktör düzeyleri gönderildi. 
Faktör II, V, VIII ve X aktiviteleri düşük saptandı (Faktör 
II: % 48, Faktör V: %67, Faktör VIII: % 23, Faktör X: % 
71). Hastaya K –VİT ve Taze Donmuş Plazma verildi fakat 
yanıt alınamadı. Olası inhibitör varlığı düşünülen hasta-
nın karışım testleri yapıldı ve sonuç inhibitör varlığına 
işaret etti. İnhibitör düzeyi faktör VIII‘e karşı 150 BÜ 
olarak ölçüldü. Hastanın periferik kanında lenfositozu-
nun ve periferik yaymasında atipik lenfositlerin olması 
ve fizik muayenesinde splenomegalinin bulunması göz 
önüne alınarak edinsel hemofili sebebi olarak ön planda 
lenfoproliferatif hastalık düşünüldü. İnhibitör sentezini 
baskılamak ve INR’ yi düşürerek kemik iliği biyopsisi 
yapabilmek amacıyla hastaya 1 mg / kg dozunda steroid 
tedavisi başlandı fakat yanıt alınamadı. Lenfoma tanısı 
için gerekli biyopsi yapılamayan ve INR düzeyi yapılan 
tedaviler ile normale dönmeyen hastaya aktive faktör VII 
desteği ile kemik iliği biyopsisi ve aspirasyonu yapıldı. 
İşlem sonrasında kanama komplikasyonu gelişmedi. 
Kemik iliği biyopsisi marjinal zon lenfoma ile uyumlu 
bulundu ve ardından R–CVP (Rituximab, Siklofosfamid, 
Vincristin, Prednizolon) tedavisi başlandı. Kazanılmış 
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hemofili olgularında lenfoproliferatif hastalıklar ön tanılar 
arasında akılda bulundurulmalıdır. Tanı koyma amaçlı 
yapılacak işlemlerde, kanama kontrolünün diğer tedavi-
lerle sağlanamadığı durumlarda aktive faktör VII prepa-
ratları yardımcı olabilir. 

Bildiri: 206  Poster No: P0158

DÜŞÜK DERECELİ LENFOMA OLGULARININ YÜKSEK 
DERECEYE TRANSFORMASYONUNDA HİSTOPATO-
LOJİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLER 
1Mine Hekimgil, 1Nazan Özsan, 1Neslihan Incili, 2Seçkin 
Çağırgan, 2Murat Tombuloğlu, 2Güray Saydam. 1Ege Üni-
versitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, 2Ege Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı. 

Bugüne dek yapılan çalışmalarda foliküler lenfoma 
(FL), MALT tipi marjinal zon lenfoma (MALT lenfoma), 
kronik lenfositik lösemi/küçük lenfositik lenfoma (KLL/
SLL) ve nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfoma 
(NLPHL) gibi bazı sinsi seyirli lenfomalarda diffüz büyük B 
hücreli lenfomaya (DBBHL) progresyon net olarak tanım-
lanmıştır. Bu çalışmanın amacı, düşük dereceli lenfoma 
olgularında yüksek dereceli lenfomaya transformasyo-
nun histopatolojik ve immünohistokimyasal özelliklerinin 
tanımlanmasıdır. 1990 ile 2008 yılları arasında 20 düşük 
dereceli lenfoma olgusunun, Hodgkin lenfoma (HL)’ya 
transforme olan bir KLL/SLL olgusu dışında, tümünde 
biyopsi ile DBBHL’ya transformasyon tanısı verilmiştir. 
Olguların üçünde FL, dördünde MALT lenfoma, beşinde 
NLPHL ve sekizinde ise KLL/SLL’den transformasyon söz 
konusudur. Olguların düşük dereceli lenfoma tanıları ile 
yüksek dereceli lenfomaya transformasyonları arasında 
geçen median takip süresi 2 yıldır. FL olgularından biri 
derece 1, diğeri derece 3 hastalığa sahip olup, sırasıyla 2 
ve 3 yılda diffüz büyük hücre morfolojisiyle relaps göster-
miştir, ancak ilginç olarak üçüncü olguda ilk tanı DBBHL 
olarak verilmiş ve kemoterapiye başlanmadan bir ay önce 
yapılan ikinci bir biyopside bu olgu FL derece 1 tanısı 
almıştır. Dört MALT lenfoma olgusunun tümünde ilk 
endoskopik biyopsilerde yüksek dereceli morfoloji haki-
miyeti saptanmıştır. NLPHL olgularının beşi de 2 ila 9 yıl-
lık takip sürecinde DBBHL şeklinde relaps göstermiştir. 
KLL/SLL tanısı almış olan sekiz olgudan biri prolenfositik 
transformasyon ile başvurmuş ve dört yıllık izlem süre-
cinde yapılan çok sayıdaki biyopsilerinin tümünde KLL/
SLL infiltrasyonu yönünde tanı almıştır. İki olgu KLL/SLL 
tanısı verilen yılda DBBHL’ya Richter transformasyonu 
göstermiş, kalan olgularda ise KLL/SLL tanısı ardından 1 
ila 4 yıl sonra, dördünde DBBHL, birinde ise HL şeklinde 
relaps görülmüştür. Literatür bilgilerinin tekrarı eşliğinde 
olgu verilerimiz irdelendiğinde, sinsi seyirli lenfomalarda 
yüksek dereceli transformasyonu yönlendiren biyolojik 
sinyallerin geniş serilerle araştırılması gerektiği sonucu-
na ulaşılmıştır.

Bildiri: 207  Poster No: P0159

DR AY ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM ARAŞTIRMA 
HASTANESİ HEMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVU-
RAN YENİ TANI HODGKİN LENFOMALI HASTALARIN 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 1Meltem Yüksel, 1Şerife 
Koçubaba, 1Canan Çiçek, 1Murat Albayrak, 1Özlem Balçık, 
1Suleyman Lütfi Dinçer. 1Sb Dr Ay Ankara Onkoloji Eğitim 
Araştırma Hastanesi. 

Hodgkin Lenfomalı(HL) hastaların tanı sırasındaki, 
demografik özellikleri, başvuru yakınmaları, subtipleri, 
evreleri, bulky hastalık varlığı, viral parametreleri, doku-
da Ebstein Bar Virus (EBV) varlığı, Uluslararası Prognos-

tik Skorlama Sistemi (UPSS) prognostik parametreleri 
değerlendirildi. Bireyler ve Yöntem: Mayıs 2006-Mayıs 
2008 tarihleri arasında yeni tanı alan Hodgkin Lenfo-
malı 71 hasta değerlendirildi. Hastaların ortanca yaşı 39 
(15-69), kadın- erkek oranı: 31 (%43.6)/ 40 (%56,3) idi. 
Bulgular: Hastaları doktora getiren esas yakınma n=46 
(%64.7) sadece şişlikti. Biyopsi alınan anatomik bölge 
servikal n= 30 (%42,3), inguinal n=11 (%1.5), suprakla-
vikular fossa n=8 (%11.3), mediasten n=8 (%11.3), axilla 
n=6 (%8,45), extranodal (cilt n=2, farenks n=1, tiroid 
n=1, ince barsak n=1) n=5 (%7,0), skalen n=2 (%2.9), 
juguludigastrik n=1 (%1.4). Başvuruda en büyük şişlik 
boyutu 0-4.9cm n=36 (%50.7); 5-9.9cm n=30 (%42.2); 
>10cm n=5 (%7.4).B semptom başvuruda hastaların 21 
(%29.5)inde bulunmazken, n=50 (%70.4) ünde mevcut-
tu. Kilo kaybı n=12 (%24), terleme n=11 (%22),ateş n=4 
(%8), tümü n=9(%18) oranında saptandı. Klinik evreleme 
Ann Arbor sınıflandırmasına göre yapıldı. Buna göre 
EvreI n=23 (%32.3), EvreII (%32.3), EvreIII n=19 (%26.7), 
EvreIV n=6 (%8.4). Tanı anında n=2 (%2.8) hastada sple-
nomegali mevcuttu. Başvuruda tüm hastaların antiHCV, 
anti HIV ve HBsAg varlığı değerlendirildi. Hiç bir hastada 
HCV ve HIV pozitifliği saptanmazken, HBs Ag pozitifliği 
n=1(%1.4) hastada saptandı. Ayrıca tanı materyalinde 
EBV varlığı değerlendirildi. Hastaların n=60 (%84.5)i 
değerlendirilirken, n=11 (%15,5) [çalışılamadığı n=9 ve 
artefaktlı n=2 olması nedeniyle] değerlendirmeye alına-
madı. EBV(+) n=18 (%30), EBV (-) n=42 (%70) saptandı. 
Prognostik kriterler ışığında tanıdaki laboratuar değerleri 
incelendi (Tablo1).Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınıflan-
dırmasına göre histopatolojik subtipler: Noduler sklero-
zan (NS) n=42 (%59.1), Mikst Selluler (MS) n=14 (%19.7), 
Lenfositten Zengin (LZ) n=5 (%7),Lenfositten Fakir tip 
(LF) n=3 (%4,2) Klasik Tip n=2 (%2,8), Noduler Lenfosit 
Predominant (NLP) n=1 (%1,4), bilinmeyen n=4 (%5,6). 
Hastaların ailelerinde malignite olup olmadığı sorgulan-
dı, n=50 (%70.4) hastadan cevap alındı. Bu hastaların 
n=27 (%54)ünün birinci derece akrabalarında malignite 
saptandı.27 hastanın n=5 (%18,5) hematolojik malignite 
(lösemi n=3, lenfoma n=2) saptanırken n=23 (%46) malig-
nite yoktu. Sonuç: Gelişmekte olan ülkelerde beklenenin 
aksine, Hematoloji Polikliniğimize başvuran hastalarda 
noduler sklerozan tip HL daha sık (%59.2) gözlendi. EBV 
(+)liği hastaların %30 unda saptandı ve herhangi bir sub-
tip ile ilişkilendirilemedi.Tüm hastaların anti HCV(-), anti 
HIV (-) oluşu, HBsAg (+)liğinin %1.4 oluşu HL etyopatoge-
nesinde sorumlu olmadıklarını destekler niteliktedir.

Tablo.

Parametre ORTANCA EN KÜÇÜK –EN BÜYÜK DEĞER

Hemoglobin (g/dl) 12,8 9,8-16,8

Beyaz küre 10^3/μL 8,9 2,5-24,6

Lenfosit 10^3/μL 1,7 0,1-4,8

Nötrofil 10^3/μL 5,6 1,5-23,3

Trombosit 10^3/μL 336 88-1126

LDH (100-200U/L) 159 96-437

ESH(0-25mm/saat) 41 4-120

Albumin (3,4-5 g/dl) 3,7 2-4,6

AST(10-37 U/L) 21 11-56

ALT(10-65 U/L 19 10-60
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Bildiri: 208  Poster No: P0160

MATRİKS METALLOPROTEİNAZ 9: KÖTÜ GİDİŞLİ 
ERİŞKİN KLASİK HODGKİN LENFOMA BİYOLOJİSİN-
DE ETKİN Mİ? 1Özlem Canöz, 1Fevzi Altuntaş, 1Ismail 
Koçyiğit, 2Mustafa Pehlivan, 1Arzu Taşdemir, 1Mustafa 
Çetin, 2Ibrahim Sarı, 2Mehmet Yılmaz, 4Muzaffer Demir, 
3Ismet Aydoğdu. 1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Gazi-
antep Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3Inönü Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, 4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi. 

Amaç: Matriks metalloproteinazları (MMP) hücredı-
şı matriksi eriten, malign tümörlerde agresif davranış 
ile ilişkilendirilen bir proteazdır. Ayrıca inflamasyon 
ve immünolojik olaylarda çeşitli basamaklarda görev 
alırlar. MMP-9 çinko bağımlı endopeptidaz ailesinin bir 
üyesi olup, hücre dışı matriksi yıkarak tümör invazyon 
ve metastazını kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Daha 
önceki çalışmalar, Hodgkin dışı lenfomalarda MMP-9’un 
kötü prognozdan sorumlu anahtar bir enzim olduğunu 
destekler niteliktedir. Hodgkin lenfomalarda MMP-9 ile 
yapılmış çalışma azdır ve sonuçlar değişkendir. Biz bu 
çalışmada erişkin tip klasik Hodgkin lenfomalarda MMP-
9 ekspresyonunun prognoza etkisini araştırmayı amaç-
ladık. Gereç ve Yöntem: Beş ayrı merkezde tanı verilmiş 
80 klasik HL olgusuna ait parafin bloktan hazırlanan 
kesitlere, immünhistokimya tekniği ile MMP9 monoklonal 
antikoru uygulandı. MMP9 ekspresyonu tümör hücrele-
rinde, zemindeki hücrelerde, fibroblastlarda ve bağdoku 
çatıda değerlendirildi. Bulgular: Klinikopatolojik veriler 
ve tümör hücrelerindeki MMP-9 ekspresyonu analiz edil-
di. Olguların %58,7’si, nodüler sklerozan, %26,3’ü mikst 
sellüler, %7,5’i lenfositten zengin, %7,5’i lenfositten fakir 
tipti. Olguların %45’i MMP-9 ile pozitif reaksiyon verdi. 
Ortalama takip süresi 6,6 yıldı. Tek değişkenli analizde 
MMP-9 ekspresyonu, yaş, evre, lenfositopeni, ve ekstra-
nodal tutulum ile genel sağ kalım süresi arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı ilişki vardı. Sonuç: MMP-9 klasik 
Hodgkin lenfomada kötü prognoz ile ilişkili bulunmuştur. 
Bu bulgu, tedaviye cevap vermeyen vakalarda tümörün 
biyolojisi ile ilgili ipuçları verebilir.

Bildiri: 209  Poster No: P0161

GEBELİK HODGKİN LENFOMA GELİŞİMİNDE RİSK 
FAKTÖRÜ OLABİLİR Mİ? 1Meltem Yüksel, 1Şerife 
Koçubaba, 1Canan Çiçek, 1Gültekin Meriç, 1Mehmet 
Arıöz, 1Murat Albayrak, 1Özlem Balçık, 1Süleyman Lütfi 
Dinçer. 1Sb Dr Ay Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Has-
tanesi. 

Amaç:Hodgkin lenfoma(HL) tüm kanserlein %1inden 
azını oluşturmaktadır.Literaturde gebelik sırasında teşhis 
edilen lenfomalar bildirilmiş ancak doğum sonrası erken 
ya da geç dönemde teşhis edilen HL’a rastlanmamıştır.
BİREYLER METOD: HL tanılı n=31 kadın hasta değer-
lendirilmiştir.Kadınların n=7sinde gebelik sonrasında, 
n=1inde gebelik sırasında başlayan yakınma(lar) sonun-
da HL tanısı n=8 (%25,8) konmuştur.Tablo1de Sekiz 
hastanın yaşı, subtipi, evresi, tanı bölgesi, kaçıncı doğum 
olduğu, başvuru yakınması özetlenmiştir. Tablo2 de ise 
bebeğin doğumu ile tanıya kadar geçen sürenin krono-
lojik değerlendirmesi yapılmıştır. Bulgular:Doğurganlık 
çağında olan kadın sayısı(<40yaş) n=21 (%67.8), evli 
olan n=16(%76.2) bunların içerisinde doğum yapan n=13 
(%81,2), doğum sonrası HL gelişen n=8 (%61).Doğum 
yapan tüm kadınlar değerlendirildiğinde n=22 (%71) HL 
gelişen n=8 (%36,4) Sonuç: Gebeliğin oluşumu ve devamı 
için fizyolojik değişime uğrayan immun sistemin,doğum 
sonrası dönemde patolojik hal alması HL gelişimine 

neden olmuş olabilir. Hastaların şikayetleri doğum sıra-
sında ve hemen sonrasında olsa da laktasyon dönemi 
semptomları ile B semptomlarının karışması, yeni doğum 
yapmış annenin hastalanma olasılığını düşünmemesi 
gibi nedenlerle tanıda gecikme olmaktadır.Doğurganlık 
çağındaki bayan hastalarda daha dikkatli anamnez alına-
rak olgu sayı artırılıp daha ileri incelemeler yapılabilir.

Tablo.

No Yaş Subtip Evre Tanı bölgesi B semptom Parite Başvuru yakınması

1 22 NS IIA Solskf Yok 1 Şişlik

2 30 NS IIIB Servikal Kilo kaybı 2 Şişlik

3 32 LD IIIB Skalen Kilo kaybı terleme 3 Terleme şişlik kaşıntı 
kilo kaybı

4 27 MS IIA Sol Inguinal Yok 2 Gebelikte kasıkta şişlik

5 29 NS IIB Mediasten Terleme 2 Terleme öksürük

6 24 NS IB Mediasten Terleme 1 Kaşıntı, eklem ağrısı,

7 22 NS IIA Sağ Servikal Yok 2 Şişlik kaşıntı

8 30 NS IIB Solskf Terleme kilo kaybı 3 Terleme şişlik

Tablo

No Bebek 
DT

HL tanı 
tarihi

Teşhiste 
bebeğin 
yaşı ay

Yakınma 
başladığında 
bebeğin yaşı

Yakınmadan 
doktora kadar 

geçen süre

Doktordan 
tanıya 

kadar geçen süre

1 27/11/2005 15/02/2006 2.5 2 ay 1 g 15 gün

2 01/04/2007 05/12/2007 8 4.5 ay 3 ay 15 g

3 14/02/2006 06/12/2007 22 6 ay 12 Ay 4 ay

4 15/06/2007 24/04/2008 10.5 Intrauterin 8 ay 18 Ay 15 gün

5 18/11/2007 02/05//2008 6.5 2 ay 10 gün 4 ay

6 17/02/2008 29/04/2008 2.5 10 g 2 ay 10 g

7 24/08/2005 05/12/2006 15 8 ay 5 ay 2 ay

8 25/04/2005 30/01/2006 9 3 ay 4 ay 2 ay
 

Bildiri: 210  Poster No: P0162

UTERUS TUTULUMU İLE SEYREDEN HIV POZİTİF 
BURKİTT LENFOMALI BİR OLGU 1Osman Erinç, 1Evrim 
Oskay, 1Hasan Tahsin Özpolat, 1Sami Evirgen, 1Hamidi 
Aziz Ahmad, 1 Reyhan Küçükkaya Diz, 1Halit Özsüt, 
1Mehmet Ağan, 1Meliha Nalçacı. 1Istanbul Tıp Fakültesi Iç 
Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 2Istanbul 
Tıp Fakültesi Infeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 3Istan-
bul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 4Maltepe Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı 

Giriş: Burkitt lenfoma, B lenfositlerinden kaynakla-
nan, hızlı ilerleyen ve eğer tedavi edilmezse hızla ölümle 
sonuçlanan bir hastalıktır. Uterusun malign lenfoması 
nadir görülen bir hastalıktır ve özellikle Burkitt lenfoma-
nın uterus tutulumu son derece nadirdir. Çoğunlukla, 
anormal vajinal kanama veya görüntülemelerde saptanan 
kitle imajı ile kendini gösterir. Burkitt lenfomalar, HIV 
ile ilişkili Hodgkin dışı lenfomaların %20-40`ını kapsa-
maktadır. Burada endometrium küretaj materyali ince-
lemesinde Burkitt lenfoma tanısı konan ve HIV pozitifliği 
saptanan bir olguyu sunduk. Olgu: 38 yaşındaki evli bir 
kadın hasta vücutta yaygın ağrı, halsizlik, adet süresinin 
uzaması ve kanama miktarının fazlalığı yakınması ile 
başvurdu. Fizik muayenede solukluk dışında bulgu sap-
tanmadı. Hemogramda lökosit 4800/mm3, hemoglobin 
5.2g/dl, hematokrit %16, trombosit 365000 /mm3 MCV 
82.3 fl, MCHC 32,3 g/dl saptanan hastanın biyokimya-
sında kreatinin 0,4 mg/dl, potasyum 4.0 mmol/l, LDH 
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688 U/l, ürik asit 1,7 mg/dl, ferritin 94,57 ng/ml saptan-
dı. Boyun ultrasonografisinde bilateral submandibuler 
gland etrafında en büyüğü 20x7 mm boyutunda multipl, 
hipoekojen reaktif lenfadenopatiler; inguinal ultrasonog-
rafide en büyüğü 30x7 mm boyutunda bilateral lenfa-
denomegaliler saptandı. Toraks bilgisayarlı tomografide 
bilateral multipl aksiller lenfadenopatiler saptanan has-
tanın batın bilgisayarlı tomografisinde karaciğerde 6 adet 
metastaz ile uyumlu lezyon görüldü. Menometrorajisi 
nedeniyle yapılan endometrial küretaj materyali mikros-
kobik incelemesi sonucunda CD20(+), CD3(-), CD30(-), 
bcl-2 (-), CD10 (+) ve ki-67 proliferasyon indeksi %95 
üzerinde, Burkitt Lenfoma ile uyumlu olarak yüksek gra-
deli B hücreli diffüz habis lenfoma saptandı. Kemik iliği 
biyopsisinde orta derecede retikülin, hafif kollajen lif artı-
şı, lenfoma ile uyumlu infiltrasyon gösteren hipersellüler 
kemik iliği saptandı. Viral serolojisinde anti-HIV pozitif 
saptanması üzerine istenen Western-Blot doğrulama testi 
sonucu da pozitif saptandı. Hyper-CVAD 1.siklus tedavi-
si tekrarlandı. Hastanın CD4 lenfosit sayısı <200/mm3, 
HIV-1 RNA viral yükü 6430 kopya/ml saptanıp antiviral 
tedavi olarak lamivudine + zidovudine tb ve lopinavir tb 
başlandı. Birinci siklus sonrasında kemik iliği remisyon-
da bulundu. Hasta Hyper-CVAD tedavisini almak üzere 
servisimizde yatmaktadır. Sonuç: Özellikle eşlik eden 
lenfadenopati benzeri bulgular varlığında anormal vajinal 
kanama mutlaka dikkate alınmalıdır ve ileri inceleme 
yapılmalıdır. Burkitt lenfomanın endometrium tutulumu 
son derece nadir olmasına rağmen akla gelmelidir. Ayrıca 
Burkitt lenfoma tanısı konan bir hastada immunsupres-
yon yapacak nedenler de araştırılmalıdır.

Bildiri: 211  Poster No: P0163

EÜTF ÇOCUK ONKOLOJİ 1988 - 2007 HODGKİN 
DIŞI LENFOMA SONUÇLARI 1Bengü Demirağ, 1Nazan 
Çetingül, 1Serap Aksoylar, 1Mehmet Kantar, 2Ahmet 
Çelik, 3Mine Hekimgil, 4Ahmet Sever, 1Savaş Kansoy. 1Ege 
Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, 2Ege Üniversitesi 
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 3Ege Üniversitesi Patoloji 
Anabilim Dalı, 4Ege Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı. 

Amaç: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji 
Bilim Dalında izlenen HDL (Hodgkin Dışı Lenfoma)’ lı olgu-
ların epidemiyolojik özellikleri, klinik-laboratuar bulgula-
rı, relaps ve sağkalım analizleri irdelendi. Olgular-Metod: 
Ocak 1988 – Aralık 2007 arasında tanı alan ve %81,3’ 
ü BFM protokolleri (NHL-BFM 85/90/95) ile sağaltım 
yapılan 68 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgularda 
tümör lokalizasyonu, histopatolojik tipleri, relaps zama-
nı-yeri yanı sıra serum LDH düzeyi ve evrenin prognostik 
önemi araştırılarak analiz edildi. Sonuçlar: Erkek/kız 
oranı 3/1 ve yaş dağılımı 18 – 207 ay (ortanca: 111,5 ay) 
idi. Çoğunluğu Burkitt lenfoma (% 54,4) oluşturdu (37 
hasta Burkitt lenfoma, 22 hasta Lenfoblastik lenfoma ve 
8 hasta büyük B hücreli lenfoma). Primer tümör yerleşimi 
%55,9 olguda karın, %13,2’ si baş-boyun, %13,2’ si medi-
asten ve %7,4 çene olarak saptandı. 4 olgu tanı sonrası 
izlemden çıktı. 10 olgu sağaltım başlandıktan sonra farklı 
merkezlerde izlendi. Sağaltım sonuçları değerlendirilebi-
len 54 olgunun 4’ ü erken komplikasyonlarla kaybedildi 
(1 cerrahi komplikasyon, 1 tümör lizis sendromu ve 2’ si 
ilk ayda sepsis nedeniyle). 10 olguda (% 20,8) ortanca 5. 
ayda relaps gelişti. Progresif - dirençli hastalıkla 7 olgu 
kaybedildi. Bir hastada 39. ayda sekonder tümör gelişti. 
Sağkalım oranları (54 olgu) 4-10 yıllık EFS (event-free 
survival) %60, OS (overall survival) %71,5 olup, erken 
evrede EFS ve OS %83 iken ileri evrede EFS %54, OS %68 

idi. B hücreli lenfomalarda (37 olgu) EFS ve OS sırasıyla 
(4 - 10 yıllık); genel %63, %72; erken evrede %90, %90, 
ileri evrede %54, %66 iken, BFM protokolü verilen 32 
olguda 4 – 10 yıllık EFS ve OS sırasıyla; genel %63, %74; 
erken evrede %87,5, %87,5 ve ileri evrede %56, %70 ola-
rak bulundu. T hücreli lenfomada ise (17 olgu) 2-10 yıllık 
EFS ve OS sırasıyla; genel %53, %70; erken evrede %50, 
%50, ileri evrede %53, %73 idi. Tüm olgularda ve Burkitt 
lenfomada > 1000 IU LDH düzeylerinin EFS ve OS’ e etkili 
olduğu belirlendi. (genelde sırasıyla p: 0.02 ve p: 0.03, 
Burkitt lenfomada ise p: 0.001 ve p: 0.02). Yorum: HDL 
olgularında komplikasyona bağlı ölümler erken aylarda 
olup, relapslarında ilk ayda sık geliştiği gözlendi. Evrenin 
sağkalıma etkisi gösterilemezken, > 1000 IU LDH düzey-
lerinin OS ve EFS ‘ e anlamlı etkidiği saptandı. 

Bildiri: 212  Poster No: P0164

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA TANISIYLA 
İZLENEN HASTALARIN REVISE EDİLMİŞ PROGNOS-
TİK SKORLAMA SİSTEMİNE (R-IPI) GÖRE SINIFLAN-
DIRILMASI 1Meltem Yüksel, 1Şerife Koçubaba, 1Canan 
Çiçek, 1Murat Albayrak, 1Özlem Balçık, 1Süleyman Lütfi 
Dinçer. 1Sb Dr A.y. Ankara Onkolji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi. 

Amaç: Mayıs 2006-Haziran 2008 tarihleri arasında 
hastanemiz Hematoloji Polikliniğine başvuran Diffüz 
Büyük B hücreli Hodgkin Dışı Lenfoma (DBBH HDL) 
hastaların revise edilmiş prognostik skorlama sistemi-
ne (R-IPI) göre sınıflandırılması yapılmıştır. Bireyler ve 
Yöntem: Hastanemiz Hematoloji Polikliniğine başvuran 
yeni tanılı DBBH HDLlı n:72 hastanın demografik özel-
likleri değerlendirildi. Sonuçlar: Kadın /erkek oranı: 
33(%45.8)/ 39 (%54.2).Yaşları medyan 55.5 (17-81). 
Hastaların n=34(%47.2)ünde sadece nodal hastalık mev-
cut iken n=38 (%52.8) extranodal hastalık mevcuttu: 
sindirim sitemi n=16(%22.2), kulak burun boğaz (KBB) 
n=8(%11.1), cilt n=6(%8,3), kemik n=4 (%5.6), meme n=2 
(%2.8), surrenal n=1 (%1.4), akciğer n=1 (%1.4).Sindi-
rim sistemi tutulumu olan hastaların organ tutulumları 
sırasıyla mide n=6(%8.3); barsak n=6(%8.3),[kolon=2, 
çekum n=2, jejenum n=2] ; pankreas n=2 (%2.8); kara-
ciğer n=2(%28).KBB anatomik tutulum bölgeleri dil kökü 
n=2(%2.8), nazofarenx n=2 (%2.8), orofarenx n=1(%1.4), 
parotis n=1 (%1.4), gingiva n=1(%1.4), tonsilla palatina 
n=1(%1.4). Kemik anatomik tutulum bölgeleri aceta-
bulum n=1 (%1.4), iskium pubis n=1(%1.4), skapula 
n=1(%1.4), koksiks n=1(%1.4). Hastaların evreleri sıra-
sıyla I n=19 (% 26.4);II n=24 (% 33.3); III n=17(% 23.6); 
IV n=11 (15,3). Dalak tutulumu n=5 (% 6.9) mevcuttu. 
B semptomu n=47(% 65.3) hastada mevcuttu.Tanıda 
kitle boyutları: ≤5cm n=30 (%41.7); 5.1cm-9.9cm n=30 
(%41.7); ≥10cm n=12 (%16.7). IPI skorlama sistemine 
göre risk gruplarına göre dağılım düşük riskli grup (0,1) 
n=38 (%52.8); düşük orta(2) n=12 (%16.7); yüksek orta(3) 
n=11(%15.3); yüksek(4,5) n=11 (%15.3). R-IPI skorlama-
sına göre grupların dağılımı ise: Çok iyi (0) n=12 (%16.7); 
iyi (1,2) n=38 (%52.8); kötü (3,4,5) n=22 (%30.6). 

Bildiri: 213  Poster No: P0165

TESTİS TUTULUMU GÖSTEREN BLASTOİD MANTLE 
HÜCRELİ LENFOMA 1Hülya Öztürk Nazlıoğlu, 1Mehtap 
Kasap, 2Rıdvan Ali. 1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Patoloji Anabilim Dalı, 2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Mantle Hücreli Lenfoma (MHL) en sık lenf nod-
larında görülen, ancak başta gastrointestinal sistem ve 
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Waldeyer halkası olmak üzere ekstranodal bölgelerde de 
sıklıkla tutulum yapan, neoplastik hücrelerde Siklin D1 
ekspresyonu ile karakterize olan bir B hücre neoplazisi-
dir. Blastoid varyantı klinik olarak agresif seyir gösterir. 
Testis tulumu ise son derece nadirdir. Olgu Sunumu: 
Eylül 2006 tarihinde boğazında şişlik yakınması ile klini-
ğe başvuran ve sağ tonsilde kitle saptanarak tonsillekto-
mi yapılan 47 yaşındaki erkek hasta dış merkezde lenfo-
sitik lenfoma tanısı almış, tedavisi için Uludağ Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Hematoloji Polikliniğine yönlendirilmiş 
ve tonsillektomi materyaline ait hazır blokların patoloji 
bölümüne konsültasyonu sonucunda MHL tanısı almış-
tır. Klinik değerlendirmede Evre IA olduğu saptanan has-
taya 8 kür R-CHOP tedavisi verilmiş ve tedaviyi takiben 
hasta 1 yıl süreyle remisyonda izlenmiştir. Ocak 2008’de 
poliklinik kontrolü sırasında sol femoral bölgede 3 adet 
3x3 cm. çaplı deri altı nodül saptanarak bu bölgeden 
biyopsi alınmış ve biyopsi sonucu MHL, blastoid varyant 
olarak raporlanmıştır. Hastanın skrotal bölgede şişliğinin 
olduğu fark edilerek skrotal doppler USG yapılmış ve sol 
testiste kitle saptanarak hastaya orşiektomi yapılmıştır. 
Orşiektomi materyalinin patolojik incelenmesi sonucun-
da MHL infiltrasyonu tespit edilmiştir. Sonuç: Testiste 
tutulum gösteren blastoid varyant MHL oldukça nadir 
olduğundan olgu klinik ve patolojik özellikleri ile literatür 
bilgileri ışığında sunulmuştur.
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Giriş: T hücrelerinden zengin diffüz büyük B hücreli 
lenfoma lenfomaların nadir bir varyantıdır.Antifosfolipid 
sendromu ise arteryal ve venöz trombozlar tekrarla-
yan düşükler ve trombositopeniyle seyreder.Primer yada 
diğer hastalıkların seyrinde sekonder olarak görülür.T 
hücrelerinden zengin diffüz büyük B hücreli lenfoma ve 
sekonder antifosfolipid antikor pozitifliği ile seyreden bir 
olgu sunuldu. Olgu:56 yaşında kadın,daha önce bilinen 
hastalığı yokken 2 aydır devam eden boyun şişliği,yüksek 
ateş,gece terlemesi nedeniyle yatırıldı.Fizik muayane-
sinde sağ supraklavikuler bölgede 2x2,bilateral aksiller 
bölgede 2x2 cm boyutunda mobil,ağrısız lenfadenopa-
ti,2 cm splenomegali saptandı.Kan sayımında lökosit 
1200/mm3,nötrofil 0/ mm3,lenfosit 500/mm3, monosit 
700/mm3,trombosit 48000/mm3,LDH 856 IU/L,Ürik 
asit 3,9 mg/dl,PT 40 sn,aPTT 55 sn,INR 4,1 IU,d dimer 
2204 mcg/L,fibrinojen 655 mg/dl,fibrin yıkım ürün-
leri 200 Ug/L,CRP 199 mg/L,sedimantasyon 75 mm/
sa,protein elektroforezinde M-spike 0,15 g/dl,serumda 
Ig M tipi monoklonal gammopati,idrarda kappa tipi 
serbest hafif zincir saptandı.Kemik iliği aspirasyonunda 
%9 oranında atipik hücreler görüldü.PT ve aPTT değer-
lerinde uzamanın devam etmesi üzerine karışım testinde 
düzelme görülmedi.Serolojik tetkiklerinde lupus antiko-
agulanı pozitif,anti–nükleer antikor negatif,coombs testi 
pozitif,antikardiyolipin Ig M > 100 MPLU/L,anti kardi-
yolipin Ig G(-) tespit edildi.SLE açısından istenen özgün 
otoantikorlar negatif sonuçlandı.Toraks ve batın tomog-

rafisinde patolojik boyutta lenfadenopati görülmedi,dalak 
boyutunda artış görüldü.Takiplerinde supraklavikuler ve 
aksiller lenfadenopatileri ve dalak boyutunda regresyon 
görüldü.Lenfadenopatilerin kaybolması üzerine tanısal 
amaçlı eksizyonel biyopsi yapılamadı.İnce iğne aspiras-
yon biyopsisinde immunoblastik hücre proliferasyonu 
gösteren lenfoid doku olarak değerlendirildi.Pansitope-
nisinin sebat etmesi üzerine kemik iliği biyopsisi yapıldı.
Biyopsisi T hücrelerinden zengin diffüz büyük B hücreli 
lenfoma olarak değerlendirildi.Tablo T hücrelerinden zen-
gin diffüz büyük B hücreli lenfoma ve sekonder antifos-
folipid antikor pozitifliği olarak yorumlandı.Hasta halen 
servisimizde yatmaktadır.

Sonuç:T hücrelerinden zengin diffüz büyük B hüc-
reli lenfoma Hodgkin lenfomayla benzerlikler taşır.En 
önemlisi de reaktif T hücreleri ve histoisitlerin varlığıdır.
Hodgkin lenfomadan farklı olarak hastalarda karaciğer 
ve dalak tutulumu ön planda olmak üzere disseminasyon 
sık görülür ve yine farklı olarak kötü prognoza sahiptir.
Antifosfolipid antikorları ile lenfomalar arasındaki ilişki 
tam olarak ortaya konmamakla beraber antifosfolipid 
antikor pozitifliği kötü prognoz ile ilşkilidir.Tedavi yanı-
tından bağımsız olarak kemoradyoterapi alan hastalarda 
antifosfolipid antikorları kaybolmaktadır.Antifosfolipid 
antikorları tedavi yanıtını izlemede uygun bir parametre 
değildir.
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LENEN SUBKUTAN PANNİKÜLİT BENZERİ T HÜCRELİ 
LENFOMA (SPTCL) OLGUSU 1Sibel Kabukçu Hacıoğlu, 
1Ismail Sarı, 1Ali Keskin, 2Ender Düzcan. 1Pamukkale Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, 2Pamukkale 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 

SPTCL, kırmızı-morumsu plaklar veya nodüller oluş-
turan, dermis ve epidermisi tutmaksızın subkutan yağlı 
dokuyu infiltre eden ve sıklıkla hemofagosik sendrom (HS) 
ile ilişkili nadir bir T hücreli lenfomadır. Son çalışmalarda 
farklı histoloji, fenotip ve prognoza sahip iki gurup SPTCL 
tanımlanmıştır. Alfa/beta SPTCL olgularında genellikle 
CD4-, CD8+, CD56– tir. Bu grup indolent seyir gösterir, 
HS’la daha az ilişkili olup 5 yıllık survi %80’lerdedir. 
Gamma/delta SPTCL’da ise CD4-, CD8- olup CD56 + 
tir. Bu grup kötü prognoza sahip olup, 5 yıllık survi %10 
civarındadır.Standart bir tedavi bildirilmemekle birlikte 
steroid, antrasiklin içeren kemoterapi protololleri ve rad-
yoterapi tedavide kullanılmaktadır. Kemik iliğinde sea 
blue histiosit görünümü; miyeloproliferatif hastalıklarda, 
lipid depo hastalıklarında, lenfomalarda,miyelodisplastik 
sendromda, idiyopatik trombositopenik purpurada, total 
parenteral nutrisyonda ve viral hastalıklarda sekonder 
olarak görülebilir. Literatürde lenfomalar ile birlikteli-
ği gösterilmekle birlikte muhtemelen nadir görülmesi 
nedeni ile SPTCL ile birlikteliği bildirilmemiştir. Bu olgu 
sunumunda karında kırmızı-morumsu renkte döküntü 
yakınması ile başvuran, kemik iliğinde sea blue histiosit-
ler gözlenen ve CHOP rejimi ile tam remisyon sağlanan 
bir olgu sunulmuştur.34 yaşında bayan hasta, 4 aydır 
mevcut olan göbek çevresinde kaşıntısız lezyonlar nede-
niyle dermatoloji tarafından tetkik edilip biyopsi sonucu 
“Subkutan pannikülit benzeri T hücreli lenfoma” olarak 
rapor edilmesi üzerine yönlendirildi. Bunun dışında 
yakınma tariflemeyen hastanın muayenesinde karın 
cildinde göbek çevresinde biri 3x4 cm, diğeri 5x6 cm 
boyutlarında kırmızı-morumsu renkte, ciltten kabarık, 
basmakla solmayan plaklar gözlendi. Periferik lenfade-
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nopati ve organomegali saptanmadı. Tam kan sayımı 
normal olan hastanın biyokimyasal parametrelerinde 
LDH: 331 (135-214) olması dışında patoloji saptanmadı. 
Periferik yayma normal iken, kemik iliği aspirasyonunda 
yaygın sea blue histiyositler gözlendi. SPTCL olarak rapor 
edilen cilt biyopsisinin mikroskobisinde; yüzeyde epider-
mis altında, retiküler dermisten başlayıp, subkutan yağ 
dokuyu da içine alan, septa ve lobülleri infiltre eden diffüz 
lenfoid proliferasyon izlendiği ve bu hücrelerin CD3,CD8
(+),CD2,CD4,CD5,CD23,CD56 ve CD20(-) olduğu, arada 
CD68 ile (+) boyanan histiyositlerin görüldüğü belirtildi. 
Boyun, toraks ve abdomen CT görüntülemeleri normal 
olan hastaya CHOP kemoterapi rejimi başlandı.1.kürden 
sonra lezyonlarda tamamen düzelme gözlenen hastanın 
kemoterapisi 4 küre tamamlanıp izleme alındı. Hastamız 
3 aydır tam remisyonda takip edilmektedir. Sonuç olarak; 
kemik iliğinde sea blue histiosit görünümü diğer lenfo-
malarda olduğu gibi sekonder olarak SPTCLda da gözle-
nebilir. SPTCL;karışabildiği eritema nodozum, lupus pro-
fundus, eritema induratum gibi hastalıklara yaklaşımın 
belirgin farklılıklar göstermesi nedeniyle bu yakınmalarla 
başvuran hastaların ayırıcı tanısında mutlaka gözönünde 
bulundurulmalıdı
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“Common variable” immun yetmezlik (CVID), düşük 
serum immunglobulin (Ig) düzeyleri ve sık tekrarlayan 
bakteriyel enfeksiyonlar ile karakterli en sık görülen 
primer immun yetmezlik nedenlerindendir. Genellikle 
T hücre disfonksiyonu vardır, lenfoproliferatif ve otoim-
mun hastalıklar yanısıra hematolojik sitopeniler sıklıkla 
hastalığa eşlik eder. Burada CVID zemininde gelişmiş, 
borderline özelliklere sahip bir lenfoma olgusunun, izlem 
sürecinde sergilediği morfolojik spektrumun yanıltıcı 
özelliklerinin tartışılması hedeflenmiştir. Çocukluğundan 
beri sık tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları 
hikayesi olan 27 yaşında kadın hasta, ateş, sırt ağrısı, 
kilo kaybı nedeniyle 2003’te hastanemize başvurduğunda 
hepatosplenomegali, bilateral submandibuler lenfade-
nopati, lökopeni saptandı. 2004’te CVID tanısı kona-
rak IV Ig tedavisi başlandı. Karaciğer enzim yüksekliği 
nedeniyle yapılan karaciğer biopsisinde intrasinüzoidal 
lenfoid infiltrasyon, Ekim 2005’te kemik iliği biopsisinde 
lenfoid agregatlar saptandı. Ardından yapılan aksiller lenf 
nodülü biopsisinde ‘immun yetmezlik zemininde gelişmiş 
atipik lenfoproliferatif hastalık’ tanısı alan olguda ağır-
lıklı olarak ‘Noduler lenfosit predominant Hodgkin len-
foma’ yönünde düşünüldü. Daha sonra sırasıyla yapılan 
karaciğer ve kemik iliği biopsilerinde ‘periferik T hücreli 
lenfoma‘, ‘Hodgkin lenfoma’ ve ‘T hücreden zengin büyük 
B hücreli lenfoma’ ayırıcı tanılarını gündeme getiren 
olguda, T hücre reseptör gen rearanjmanı monoklonal 
bulundu. 2007 sonunda yapılan lenf nodülü biopsisinde 
‘T hücre ve histiositten zengin büyük B hücreli lenfoma’ 
tanısı verildi. Bu biyopside yapılan T ve B hücre gen rea-
ranjmanı analizinde; T hücre gen rearanjmanı poliklonal 

sonuçlandı, ancak B hücre Ig Kappa gen rearanjmanı 
incelemesinde monoklonal sonuç alındı. İmmun yetmez-
lik zemininde ‘nodüler lenfosit predominant Hodgkin 
lenfoma’dan ‘T hücre ve histiositten zengin büyük B hüc-
reli lenfoma’ya transformasyon gösteren bu olgu, izlem 
sürecinde borderline morfolojik, immunfenotipik ve mole-
küler özellikler sergilemiştir. Bu nedenle, özellikle immün 
yetmezlik zemininde lenfoma gelişimi durumunda yanlış 
tanı riskinin arttığı ve bu olguların ayırıcı tanı açısından 
titizlikle ele alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Plazmablastik lenfoma, özellikle HIV pozitif hastalar-
da, daha çok ağız mukozası ve çene yerleşimli, agresif 
seyirli bir lenfoma tipi olup, WHO sınıflamasında ‘Diffüz 
büyük B hücreli lenfoma’nın nadir görülen bir alt grubu 
olarak tanımlanmıştır. Ancak son zamanlarda ağız dışı 
lokalizasyonlarda ve/veya HIV negatif olgular da bil-
dirilmektedir. Plazmablastik lenfomalar, plazmablastik 
plazma hücreli myelom ile benzer immünofenotipik 
ve sitomorfolojik özellikler içerdiği için öncelikli ayırıcı 
tanıda myelom düşünülmelidir. Burada HIV negatif, 
ince barsak yerleşimli bir plazmablastik lenfoma olgu-
sunda, immunoproliferatif ince barsak hastalığı (IPSID) 
ve plazmablastik plazma hücreli myelom ayırıcı tanısı 
ile, klinik özelliklerinin tartışılması hedeflenmiştir. Son 
zamanlarda hareket ile ilişkili nefes darlığı ve halsizlik 
yakınmaları olan 19 yaşında, erkek hasta, yemek sonrası 
sağ üst kadranda lokalize, sürekli ve yanıcı tarzda ağrıyla 
başvurmuştur. Hastaya barsak obstrüksiyonu tanısıyla, 
ince barsak parsiyel rezeksiyonu uygulanmıştır. Ameli-
yat materyalinin incelenmesinde ince barsak yerleşimli, 
12x10x10 cm boyutlarda, seroza ve çevre yağ dokusunu 
da infiltre eden tümöral doku saptanmıştır. Mikroskobik 
incelemede barsak duvarında, lamina propriadan başla-
yıp serozaya dek uzanan, büyük, plazmasitoid morfoloji-
de anaplastik hücrelerin oluşturduğu diffüz infiltrasyon 
görülmüştür. İmmünohistokimyasal incelemede, neop-
lastik hücreler CD79, MUM1, lambda hafif zinciri ve IgA 
pozitif; CD3, CD20, CD19, kappa, IgG, IgD, IgM, CD138, 
ALK1, CD10, bcl-6, bcl-2, CD30 negatif bulunmuş, Ki-67 
proliferasyon indeksi %50 dolayında saptanmıştır. EBER 
probu kullanılarak yapılan kromojen in situ hibridizas-
yon yöntemi ile negatif sonuç alınmıştır. ‘Diffüz büyük B 
hücreli lenfoma, plazmablastik varyant’ tanısı verdiğimiz 
olgunun, sol bacakta uyluk iç yüzünde ele gelen 1,5 cm 
çaplı kitleye uygulanan eksizyonel biyopsi materyalinde 
de benzer morfolojik ve immünofenotipik özelliklere sahip 
neoplastik infiltrasyon görülmüştür. Kemik iliği infiltras-
yonu saptanmayan, uygulanan kemoterapiye refrakter 
olarak değerlendirilen olgu, agresif klinik gidiş göster-
miştir. Olgu, immunofenotipik, morfolojik ve klinik özel-
likleriyle ‘plazmablastik lenfoma’ olgularının sınıflama-
daki yerini ve ayırıcı tanısını gündeme getirerek, mevcut 
tanımlamaların yeni WHO sınıflamasında güncellenmesi 
gerektiğini düşündürmektedir.
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Miyeloproliferatif Hastalıklar ve Kronik Miyelositer Lösemi
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Amaç: İmatinib, günümüzde kronik faz KML hasta-
larının tedavisinde ilk tercih edilen ajan olup, in vitro 
ortamda yapılan çalışmalarda, T hücre fonksiyonlarını 
suprese ettiği bilinmektedir. Bu ilacın allojeneik hema-
topoietik hücre nakli sonrası immün yapılanma ve graft 
versus lösemi etkisi üzerine olan yansımaları halen araş-
tırma konusudur. Tüm bu bilgiler ışığında çalışmamızın 
birinci amacı, KML hastalarında in vivo T hücre fonksi-
yonlarının akım sitometrik tespiti olup, ikincil hedefi ise 
imatinib tedavisi altında ortaya çıkabilecek fonksiyonel 
değişikliklerin değerlendirilmesidir. Gereç-Yöntem: Bu 
kesitsel klinik-laboratuvar calışmaya 29 yeni tanı veya 
imatinib kullanan 1. kronik faz KML tanılı hasta ve 9 
sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. KML hastaları, 
yeni tanı almış ve imatinib naif (grup 1), en az 1 yıldır 
imatinib kullananlar (grup 2) ve 1 yıldan uzun süredir 
imatinib kullananlar (grup 3) olmak üzere gruplandırıldı. 
Tüm hastalardan ve kontrol grubundan (grup 4) alınan 
kan örneklerinde, akım sitometrik olarak T lenfosit fonk-
siyonlarını değerlendirmek üzere, hücreler forbol miristat 
asetat-ionomisin ile uyarıldıktan sonra, CD4+ hücreler ve 
bu hücrelerdeki IL-4 ve IFNgamma ifadeleri, CD3+ T len-
fositler ve bu hücrelerin % kaçının aktive edilmiş olduğu 
(CD3+CD69+), CD8+ hücreler ve bu hücrelerde HLA-ABC 
ve HLA-DR ifade eden hücrelerin oranı ve HLA-ABC ve 
HLA-DR ifadelerinin şiddeti değerlendirilmiştir. Bulgular: 
Çalışmamızda, CD4+ hücrelerin, tüm gruplar arasında 
anlamlı farklılık göstermemesine (p=0,125) karşılık, kon-
trol grubu olan grup 4’te daha yüksek değerlerde olmaya 
eğilimli olduğu izlenmiştir. Bu hücrelerdeki sitokin ifade 
analizlerinde de (IL-4 ve IFNgamma) yine gruplar arası 
anlamlı farklılık saptanmaz iken (p değerleri 0,112 ve 
0,165), her iki sitokin için de, grup 4’teki düşük değer-
lerin varlığı dikkat çekicidir. Diğer yandan, CD4+ ancak 
IL-4 ve IFNgamma ifade etmeyen hücrelerde, grup 4’te 
izlenen yüksek değerlerin, diğer tüm gruplar ile arasında 
ayrı ayrı anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. CD3+ 
hücre sayımları ve T hücrelerin erken aktivasyon belirle-
yicilerinden CD69+ ifadesi gösteren hücre sayımlarında 
anlamlı farklılık saptanmamıştır. Ancak % aktivasyon 
değerlerinde anlamlı farklılık izlenmiş (p=0,002) olup, 
grup 4’teki olguların % aktivite değerlerinin diğer tüm 
gruplara göre azalmış olduğu görülmüştür (Şekil 1). 
Hücrelerde CD8+ ifadesi açısından gruplar arası anlamlı 
farklılık saptanırken (p=0,001), grup 1, 2 ve 3’te, kontrol 
grubuna göre, CD8+ ifade eden hücrelerin belirgin az 
olduğu izlenmiştir. CD8+ olup HLA-ABC ve HLA-DR ifade 
eden hücrelerde ve ifade şiddetlerinde anlamlı farklılık 
saptanmamıştır. Tartışma: Bu çalışmada in vivo ortamda 
İmatinib tedavisinin, klinik gözlemleri destekler şekilde T 
hücre fonksiyonları üzerinde subklinik inhibitör bir etki-
sinin olduğunu gösteremedik. Yeni ve daha potent 2. ve 
3. nesil tirozin kinaz inhibitörlerinde bu etkileşimin nasıl 
olacağı merak ve araştırma konusudur.

Şekil 1. Gruplar arası ortalama % aktivite değerlerinin dağılım 
grafiği. Kontrol grubunun (grup 4) % aktivite değerinde belirgin 
düşüklük izlenmektedir.
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MEME KANSERİ SEYRİNDE KRONİK MİYELOİD 
LÖSEMİ: OLGU SUNUMU 1Özlem Şahin Balçık, 1Murat 
Albayrak, 1Meltem Kurt Yüksel, 1Süleyman Lütfü Dinçer, 
1Canan Çiçek, 1Ahmet Oymak, 1Zafer Çelik. 1Ankara Dr. 
Anabilim Dalıurahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi. 

Kronik miyeloid lösemi (KML) çok yönlü farklılaşma 
yeteneğine sahip kök hücreden köken alan t(9;22) trans-
lokasyonu ile karakterize klonal miyeloproliferatif bir 
hastalıktır. KML çeşitli solid malignitelerin seyrinde geli-
şebileceği gibi çeşitli solid malignitelerin seyrinde veya eş 
zamanlı olarak da KML gelişebilir. İnvaziv duktal meme 
karsinomu seyrinde KML gelişen bir olgu sunulmuştur. 
OLGU SUNUMU: 48 Yaş Bayan Olguya Invaziv Duktal 
meme karsinomu tanısıyla sol modifiye radikal mastekto-
mi, dosetaksel, siklofosfamid ve adriamisin kemoterapisi 
ardından radyoterapi uygulanmış. Tamoksifen 20 mg/
gün idame tedavisi verilmiş. Otuz ay sonra karın ağrısı 
şikayeti ile başvurusunda yapılan tetkiklerde lökositoz 
ve splenomegali saptandı. Fizik muayenesinde dalağın 
midklavikuler orta hatta 18 cm ele geldiği saptandı. 
WBC:326x10^3/μL, Ne:286x10^3/μL, Mo: 2,2x10^3/μL, 
Ba: 54x10^3/μL, Eo: 12,2x10^3/μL ve periferik yayma-
da miyelositler, promiyelositler, granulositler ve %5’in 
altında blastik hücreler tespit edildi. Hastaya hidroksiüre 
ile ön tedavi yapılarak lökosit değeri düşürüldü. Kon-
vansiyomel sitogenetik inceleme ile t(9;22), PCR ve FISH 
yöntemleri ile BCR/ABL füzyon geni tespit edildi. Hasta-
ya kronik faz KML tanısıyla meme karsinomu nedeni ile 
almakta olduğu tamoksifen tedavisine ilave olarak ima-
tinib 400 mg/gün tedavisi verildi. Olguda meme kanseri 
tanısı ile verilen dosetaksel, siklofosfamid, adriamisin 
kemoterapisi veya radyoterapiye sekonder KML geliştiği 
düşünülebileceği gibi, konağın malignite gelişimine yat-
kınlığı da etiyolojide rol oynayabilir. Yapılan çalışmalarda 
imatinibin meme kanseri tedavisi üzerine olumlu etkileri 
olup olgunun klinik seyri bize bu konuda da fikir vere-
cektir. 
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KRONİK MYELOSİTER LÖSEMİLİ HASTALARDA LMO2 
PROTEİN EKSPRESYONUNUN PROGNOZA ETKİSİ 
1Tülin Akagün, 2Mehmet Sönmez, 3Ümit Çobanoğlu, 
4Murat Topbaş, 2Mustafa Yılmaz, 2Ercüment Ovalı, 
2Serdar Bedii Omay. 1Ktü Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları 
Anabilim Dalı, 2Ktü Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, 
3Ktü Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, 4Ktü Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 

LIM-only protein ailesinden olan LMO2 proteini erit-
ropoiez, anjiogenez ve embriyogenezde bir transkripsiyon 
faktörü olarak rol oynar. Hematopoiez sürecinde tüm 
hematopoietik seri hücrelerinin gelişiminde etkili olabilen 
LMO2 proteini hücrelerin maturasyonu ile azalmakta ve 
dolayısıyla immatür hücre serilerinde LMO2 protein eks-
presyonu izlenirken, matür hücrelerde izlenememektedir. 
LMO2 geni kromozom 11p13’de bulunduğundan dolayı 
translokasyon (11;14)(p13;q11) veya (7;11)(q35;p13) ile 
seyreden kötü prognoza sahip T hücreli akut lenfoblastik 
lösemide LMO2 protein ekspresyonunda artış izlenir. 
Buna karşın büyük B hücreli lenfoma hastalarında 
germinal merkez lenfositlerindeki artmış LMO2 protein 
ekspresyonu ise iyi prognozla birliktelik göstermektedir. 
Birçok hematolojik malign hastalıkda izlenebilen artmış 
LMO2 protein ekspresyonunun önemi henüz net olarak 
anlaşılamamıştır. Biz çalışmamızda kronik myelositer 
lösemi (KML) hastalarında artmış LMO2 protein ekspres-
yonunun tedavi sonuçlarına dolayısıyla da hastalığın 
prognozuna etkisini araştırmayı planladık. Çalışmaya 
2003-2006 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hematoloji bilim dalına başvuran yeni tanı 
44 kronik faz, 3 akselere faz olmak üzere toplam 47 KML 
hastası alındı. Hastaların yaş ortalaması 49±15 (17-82) 
olup 32 hasta erkek, 15 hasta bayan idi. Tanısal işlemleri 
takiben tüm hastalara 400 mg/gün imatinib tedavisi baş-
landı ve hastalar en az 2 yıl süresince izlendi. Hastaların 
kemik iliği biopsi materyallerinde immünhistokimyasal 
analiz ile LMO2 protein ekpresyonu araştırıldı ve normal-
de de boyanma izlenen eritroid seri hücreleri ve megakar-
yositler haric tutularak, myeloid hücrelerin %30’undan 
fazlasında boyanma LMO2 protein ekspresyonunun artış 
kriteri olarak alındı. 47 hastanın 24’ünde LOM2 protein 
ekspresyonu artarken 23’ünde artmadığı saptandı. LMO2 
protein ekspresyonunda artış izlenmeyen 23 hastanın 
Sokol risk sınıflaması artış izlenen 24 hastaya göre daha 
yüksek idi (p=0.02). İmatinib tedavisinin 3. ayındaki tam 
hematolojik remisyon oranlarına baktığımızda artmış 
LMO2 protein ekspresyonu izlenen 24 hastanın 23’ünde 
tam hematolojik remisyon sağlanırken, artış izlenmeyen 
23 hastanın 15’inde tam hematolojik remisyon sağlandığı 
buna karşılık 8 hastanın ise remisyon girmediği gözlendi 
(p=0.01). Sağkalım oranları açısından değerlendirildi-
ğinde ise, tedavi sürecinde ölen 5 hastanın tümünde 
LMO2 protein ekspresyon artışı izlenmezken, artmış 
ekspresyona sahip hastalar en az iki yıllık takipte halen 
yaşıyorlardı (p=0.02). Mevcut verilerle LMO2 protein eks-
presyonundaki artışın KML hastalarında iyi prognozla 
birliktelik gösterdiği izlendi. LMO2 protein ekspresyonun-
da artış izlenmeyen hastaların prognozunun daha kötü 
olmasının sebebinin ise muhtemelen bu hastalardaki 
aşırı artmış kinaz aktivitesine bağlı olarak myeloid hücre 
farklılaşmasının hızlanması ve bunun sonucu olarak da 
LMO2 protein sentezi yapamayan daha matür myeloid 
hücrelerin artışının olabileceği düşünüldü.

Bildiri: 221  Poster No: P0173

MEME KANSERİ SONRASI KRONİK MİYELOSİTER 
LÖSEMİ (KML) GELİŞMESİ: VAKA BİLDİRİMİ 1Hatice 
Kayıkçıoğlu, 1Orhan Önder Eren, 1Ahmet Çizmecioğlu, 
1Hilal Çıray, 1Melih Anıl, 1Ismet Aydoğdu, 1Kadir Acar, 
1Şamil Ecirli. 1Selçuk Üniversitesi. 

Meme kanseri kadınlarda sık görülen bir kanserdir. 
Hastalara uygulanan kemoterapi ve radyoterapi sonrası 
ikincil kanserlerde görülmektedir. Radyasyona maruz 
kalmanın hematolojik kanserleri artırdığı bilinmektedir. 
Atom bombası faciasını yaşayan Japonlarda KML insi-
dansında belirgin artış saptanmıştır. Tedavi edici dozda 
radyasyon alanlarda risk artışını gösteren yayınlarda 
vardır. KLL’nin ikincil kanserlerle ilişkisi bilinirken KML 
ile bu ilişki net gösterilmemiştir. Burada meme kanseri ve 
KML birlikteliği ile seyreden bir olgu bildirdik. 58 yaşında 
kadın hasta 1989 yılında meme kanseri nedeniyle sağ 
modifiye radikal mastektomi yapılmış. 1992 lokal nüks 
nedeniyle göğüs duvarına radyoterapi uygulanmış. 1995 
yılında ikinci kez lokal nüks tespit edilmiş ve hasta iki 
kez daha opere edilmiş. Takipsiz olan hastanın sağ meme 
bölgesinde 2 cm boyutlarında sertlik ele gelmiş. 2006 
tarihinde hasta tekrar opere edilmiş ve patoloji sonucu 
nöroendokrin tümör olarak gelmiş. ER (++), PR (-), cerb 
B2 (-) olan hasta beş yıl tamoksifen kullandıktan sonra 
son bir yıldır letrazol’e geçilmiş. 2004 yılından beri löko-
sitozu bulunan hasta mart 2008’de hematoloji kliniğine 
konsülte edildi. Hastalanın laboratuvar bulguları: lökosit 
59300/μL, Hb 12,6 g/dl, trombosit 433000/μL, LDH 461 
U/L olarak tespit edildi. Periferik yaymasında miyeloid 
seride sola kayma olup, promiyelosit %4, miyelosit %20, 
metamiyelosit %12, lökosit %48 ve lenfosit: %16 olarak 
değerlendirildi. Sitogenetik incelemede bcr/abl (t(9;22)) 
lokus spesifik FİSH probları ile yapılan çalışmada interfaz 
hücrelerinin %96’sında bcr/abl gen füzyonu tespit edildi. 
Bu sonuçlarla hastaya kronik faz KML tanısı konarak 
imatinib 400 mg/gün olarak başlandı. Tedavinin ikinci 
ayında yapılan kan sayımlarında; lökosit 4900/μL, Hb 
11,4 g/dl, Hct %36, trombosit 295000/μL olarak tes-
pit edildi. Hastanın hematolojik yanıtı mevcuttu. Meme 
kanseri gelişmiş ülkelerde kadınlarda en sık tanı alan 
kanserdir ve erken tanı ve etkin tedavilerle sağkalım 
her geçen gün artmaktadır. Meme kanserli hastalarda 
beş yıllık sağkalım %90 civarındadadır. Bu da kanser 
tedavisini ve hayat kalitesi etkileyecek geç yan etkilerin 
tanımlanıp önlenmesini önemli hale getirmektedir. Bu 
hastalarda löksoitoz olduğu zaman sadece lökomoid 
reaksiyon olarak değerlendirmeyip, lösemilerinde düşü-
nülmesi gerekmektedir. 
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MEME KANSERİ İLE KRONİK MYELOİD LÖSEMİ 
BİRLİKTELİĞİ: İKİ OLGU SUNUMU 1Serkan Ocakçı, 
2Gürbüz Görümlü, 1Fahri Şahin, 3Nazan Özsan, 3Osman 
Zekioğlu, 2Rüçhan Uslu, 1Güray Saydam. 1Ege Üniversite-
si Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, 2Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, 3Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 

Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen 
kanserdir. 2008 yılında kadınlarda A.B.D.’de beklenen 
tahmini kanser vakası 692000’dir. Bu sayının %26’sını 
meme kanserinin oluşturacağı beklenmektedir. Toplam 
tahmini lösemili kadın hasta sayısı ise %3 oranında 
umulmaktadır. Hesaplanan 271530 kanser nedenli ölüm 
beklentisinin %15’i meme kanseri ve %3’ü lösemi ilişkili 
olacaktır. Kronik myeloid lösemi (KML) sekonder löse-
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milerin küçük bir grubunu oluşturmaktadır. KML’nin 
genellikle atom bombasına maruz kalan ve hayatta 
kalanlarda olduğu gibi iyonizan radyasyonun karsino-
jenik etkisine bağlı gelişebileceği bildirilmiştir. Meme 
kanserinin özellikle alkilleyici ajanlarla tedavisi sonrası, 
lösemi gelişimi beklenmekte ancak bu genelde akut 
myeloid lösemi olmaktadır. Meme kanseri tedavisi son-
rası KML gelişimi çok nadir, meme kanseri ile birlikte eş 
zamanlı KML çok daha nadirdir. Bu yazıda meme kanseri 
nedeni ile opere edilen, 4 kür epirubisin-siklofosfamid ve 
doksorubisin-siklofosfamid kombinasyon kemoterapile-
rinden 4 yıl sonra KML gelişen iki vakayı sunmaktayız. 
Hastalardan birine kemoterapi sonrası adjuvan radyo-
terapi de uygulanmıştır. Her iki vaka da, tipik KML bul-
guları ile başvurmuş, Ph kromozom pozitifliği ve bcr/abl 
transkript varlığı ile KML tanısı almıştır. KML tanısıyla 
iki vakaya da standart dozlarda imatinib mezilat başlan-
mış ve izlemlerinde hematolojik ve moleküler tam yanıt 
elde olunmuştur. Takipleri esnasında her iki hastada da 
klinik ve laboratuar olarak metastaz bulguları gelişmiş 
ve metastatik meme kanseri için uygun tedavi almaya 
başlamışlardır. Meme kanseri için uygulanan kemoterapi 
ile eş zamanlı imatinib tedavisinin ciddi bir yan etkisi 
olmamış, sadece imatinib dozunda azaltma ile kontrol 
altına alınabilen derece I-II lökopeni saptanmıştır. Halen 
her iki hastada eş zamanlı olarak meme kanseri ve KML 
tedavisi almaktadır. Aynı hastada eş zamanlı meme kan-
seri ve KML gelişimini açıklayabilecek bir model yoktur. 
Ancak son zamanlarda BRCA geninin hem solid organ 
kanserleri hem de hematolojik malignitelerde önleyici 
rol oynadığını gösteren yayınlar mevcuttur. Hatta BRCA 
gen mutasyonu olan bir olguda meme kanseri ve kronik 
lenfositer löseminin birlikteliği bildirilmiştir. Bizim has-
talarımızda da BRCA gen mutasyonlarının araştırılması 
planlanmaktadır.
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KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA 
DOLAŞAN CD34- POZİTİF HÜCRE SAYISI 1Olga Meltem 
Akay, 1Gülcihan Demirel, 2Cengiz Bal, 1Zafer Gülbaş. 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Has-
talıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 2Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana-
bilim Dalı. 

Periferik kandaki CD-34 pozitif hücre miktarının 
akım sitometri ile saptanması dolaşan hematopoietik 
progenitor hücrelerin ölçümünü sağlayan bir yöntem-
dir. Kronik myeloproliferatif hastalıklı olgularda dolaşan 
absolü CD34-pozitif hücre sayısının arttığı ve tanısal 
değeri olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada, polisitemia 
vera (PV), esansiyel trombositoz (ET) ve AMM li hastalar-
da bu parametrenin klinik kullanımı prospektif olarak 
araştırılmıştır. Çalışma grubuna yeni tanı alan toplam 
24 kronik myeloproliferatif hastalıklı olgu dahil edildi: 12 
ET (7 kadın, 5 erkek), 8 PV (4 kadın, 4 erkek) ve 4 AMM 
(1 kadın,3 erkek). 10 sağlıklı erişkin kontrol grubunu 
oluşturdu. ISHAGE yöntemi kullanılarak akım sitometre-
sinden elde edilen CD-34 pozitif hücre median ve range 
değerleri PV li olgularda 33.3x 106/L (1-215), ET li olgu-
larda 5.3 x 106/L (2-44), AMM li olgularda 120.3x106 
/L (38-138) ve kontrol grubunda 3.1x 106/L (1-4) olarak 
saptandı. CD-34 pozitif hücre miktarı çalışma grubunda 
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derece-
de yüksek iken (p<0.01), subgruplar karşılaştırldığında 
ET ile AMM’li hastalar arasındaki fark istatistiksel olarak 
anlamlı idi (p<0.01). CD-34 pozitif hücre miktarı ile LDH 

düzeyi (p<0.01), hepatomegali (p<0.01), splenomegali 
(p<0.05) arasında pozitif; hematokrit düzeyi (p<0.05) 
arasında negatif korelasyon saptandı. JAK2-pozitif olgu-
larda CD-34 pozitif hücre miktarı JAK2-negatif olgulara 
göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu 
(p<0.05). Sonuç olarak, dolaşan CD-34 pozitif hücre mik-
tarı, kronik myeloproliferatif hastalıkların ayırıcı tanısı 
ve klinik takibinde kullanılabilecek yararlı bir paramet-
redir.
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KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA 
HİPERKOAGULABİLİTE TROMBOELASTOGRAFİ İLE 
LABORATUAR OLARAK SAPTANABİLİR 1Olga Meltem 
Akay, 1Vildan Hacıoğlu, 2Cengiz Bal, 1Zafer Gülbaş. 1Eski-
şehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 2Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı. 

Tromboelastografi (TEG) hemostatik sistemin genel 
olarak değerlendirilmesinde kullanılan konvansiyonal 
koagulasyon testlerine alternatif bir metottur. TEG, 
hemostatik sistemin neredeyse tüm bölümlerini global 
olarak değerlendiren bir testtir. Günümüzde modifye TEG 
uygulamasının ulaştığı en son teknolojik nokta rotasyo-
nel TEG (ROTEG veya ROTEM) analizidir.Rotasyonel TEG 
uygulaması konvansiyonel TEG’e göre hem daha hızlı, 
hem daha güvenilir sonuç verir. Ayrıca pratik kullanımı 
daha basittir ve sistem ölçüm esnasında dış etkenlerden 
daha az düzeyde etkilenir. Kanama ve trombotik komp-
likasyonlar kronik myeloproliferatif hastalıklar (KMPH) 
da mortalite ve morbiditeden sorumlu major sebeplerdir. 
TEG; postoperatif hiperkoagulabilite, iskemik kalp hasta-
lığı, son dönem böbrek yetmezliği, cut-down katater kul-
lanımı, oral kontraseptif ve non iyonik kontrast madde 
kullanımıyla ilişkili hiperkoagulabilitenin dökümente 
edilmesinde kullanılmıştır. Bu çalışmada, yeni tanı almış 
kronik myeloproliferatif hastalıklı olgularda ROTEM® 
analizi ile koagulasyon durumu değerlendirilerek hiper-
koagulabilitenin laboratuar olarak belirlenmesi amaç-
landı. Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim 
Dalında prospektif olarak yapılmıştır. Çalışmaya yeni 
tanı almış ve tedavi uygulanmamış 10 kronik myeloid 
lösemi (KML), 8 polisitemia vera (PV), 6 esansiyel trombo-
sitoz (ET) ve 4 agnojenik myeloid metaplazi (AMM) olgusu 
olmak üzere toplam 28 KMPH olgusu dahil edildi. Kontrol 
grubunu 15 sağlıklı kadın ve erkek oluşturdu. Çalışma ve 
kontrol grubunda ROTEM® ile INTEM ve EXTEM analizi 
yapılarak CT (pıhtılaşma zamanı=sn), CFT (pıhtı oluşma 
zamanı=sn) ve MCF (maksimum pıhtı sertliği=mm) para-
metreleri değerlendirildi. CT ve CFT’de kısalma, MCF’de 
artma hiperkoagulabilite lehine kabul edildi. TEG para-
metreleri karşılaştırıldığında, hasta grubunda kontrol 
grubuna göre INTEM-CFT ve EXTEM-CFT de kısalma 
(p<0.001), INTEM-CT, INTEM-MCF ve EXTEM-MCF de 
artma saptandı (p<0.001). Subgruplar karşılaştırıldığında 
KML, PV, ET ve AMM’li olgular arasında TEG parametre-
leri farklılık göstermedi (p>0.05). JAK2-pozitif ve negatif 
olan olgular arasında da TEG parametreleri açısından 
farklılık saptanmadı (p>0.05). Sonuç olarak; TEG, kronik 
myeloproliferatif hastalıklarda tromboz riskini belirleme-
de ve özellikle antiagregan tedavi için aday hastaların 
seçiminde kullanılabilecek hızlı ve duyarlı bir yöntemdir.
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ÇOKLU ORGAN TUTULUMU İLE SEYREDEN İDİ-
YOPATİK HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM OLGUSU 
1Gülnur Görgün, 1Canan Çolak, 1Sevnaz Şahin, 1Mert 
Özbakkaloğlu. 1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Özet:İdiyopatik hipereozinofilik sendrom 6 aydan 
uzun süren hipereozinofili ile giden ikincil eozinofili 
nedenleri dışlandıktan sonra tanı konan etiyolojisi henüz 
tam aydınlatılamamış; hedef organ hasarı ile seyreden 
nadir bir hastalıktır. Kliniğimize kaşıntılı deri lezyonu 
ile başvurmuş, ikincil nedenler dışlandıktan sonra idi-
yopatik hipereozinofili tanısı almış 45 yaşında erkek 
hastanın takipleri sırasında çoklu organ tutulumu bul-
guları (serebral subkortikal multipl nodüller, perikardit, 
hepatosplenomegali, cilt döküntüsü) gelişmiştir. Hasta-
nın takiplerinde tedavi ile organ tutulumlarında gerileme 
olmuştur. Olgu çoklu organ tutulumunun saptanması ve 
nadir bir hastalık olması nedeni ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İdiyopatik hipereozinofili, çoklu 
organ hasarı

Summary: Idiopathic hypereosinophilia syndrome is 
a rare condition with persistent eosinophilia of unknown 
aetiology more than 6 months. Diagnose of the disea-
se depends on the exclusion of secondary eosinophilia 
causes, the exact pathophysological mechanism of the 
disease is unknown 

45 years old male; admitted to our clinic with itchy 
skin lesions, was diagnosed with idiopathic hypereosi-
nophilia syndrome and during follow up multiple organ 
involvement (cerebral subcortical multiple nodule, peri-
carditis, hepatosplenomegaly, skin rush) was seen.

His clinical manifestations and organ involvement 
has been regressed with medical therapy. The patient 
has been reported because of the rareness of disease and 
multiple organ involvement.

Key words: Idiopathic hypereosinophilia syndrome, 
multiple organ damage 
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İMATİNİB MESYLATE TEDAVİSİ UYGULANAN KRO-
NİK MYELOİD LÖSEMİLİ HASTALARIMIZIN 2 YIL-
LIK TEDAVİ YANITLARININ MOLEKÜLER YÖNTEM 
İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 1Hava Üsküdar Teke, 1Eren 
Gündüz, 1Olga Meltem Akay, 1Gülcihan Demirel, 1Zafer 
Gülbaş. 1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Iç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Kronik Myeloid Lösemili (KML) anemi, perife-
rik kanda granulositoz, immatür granulositik hücreler, 
bazofili, sıklıkla trombositoz ve splenomegali ile karak-
terize pluripotent bir stem hücre hastalığıdır. Birinci 
basamak olarak tedavide tirozin kinaz inhibitörü olan 
imatinib mesylate kullanılmaktadır. İmatinib mesylate 
tedavisine yanıt hematolojik, komplet sitogenetik ve 
moleküler yanıt olarak değerlendirilmektedir. Materyal-
Metod: Çalışmaya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim 
Dalında takip ve tedavileri yapılan 40 KML hastası alındı. 
RT-PCR analizi ile BCR-ABL füzyon transkriptleri EDTA’lı 
periferik kan örneklerinden LightCycler t(9:22) Quantifi-
cation Kit’i kullanılarak kantitatif olarak tespit edilmiştir. 
Çalışmaya dahil edilen hastalarda imatinib mesylate ile 
hematolojik ve moleküler yanıt değerlendirilmiştir. Bul-
gular: Hastaların 16’sı (%40) erkek, 24’ü (%60) kadın 
idi. Ortalama yaşları, 44,97±14,15 (19-76) idi. Tanı anı 
ortalama beyaz küreleri 154,986±63,864 103/ul, hemog-
lobin 10,52±2,5 gr/dl, platelet 355,214±202,514 103/ul 

idi. İmatinib mesylate başlama dozu 400 mg/gün idi, 
yanıt alınamayan hastalarda 600-800 mg/gün dozuna 
çıkıldı.İzlemleri sonrasında 2 hasta (%5) 300 mg/gün, 
30 hasta (% 75) 400mg/gün, 4 hasta (% 10) 600mg/gün, 
4 hasta (%10) ise 800mg/gün dozunda imatinib mesy-
late kullandı. Hastaların 26 ‘sı (%75) tedaviye imatinib 
mesylate ile başlayan hastalar iken, 14’ü (% 35) ise daha 
önceden hidroksiüre, sitozin arabinosid ve/veya intefe-
ron kullanan hastalar idi. Tedavisine imatinib mesylate 
ile başlanan yeni tanı KML hastalarımızın hepsinde ilaç 
tedavisinin 3. ayında hematolojik tam yanıt elde edildi. 
3 ayda bir değerlendirilen periferik kan Ph kromozom 
analiz sonuçlarına göre; tedaviye imatinib mesylate ile 
başlanan yeni tanı KML’li 26 hastanın 12’sinde (% 46) 
PCR ile Ph kromozomu 3.ayda negatifti, 10’unda (%38) 
6.ayda negatifleşme saptandı. Geriye alan 4 hastada 
(sitopeniler nedeni ile ilaç dozu 300 mg/güne düşülen 
veya Ph kromozomu 6.ayda negatifleşmemesi üzerine 
dozu arttırılan) 12.ay sonunda Ph kromozomu negatifleş-
me saptandı. Daha önce farklı tedavi rejimleri ile mole-
küler yanıt elde edilemeyen 8 hastada; imatinib mesylate 
ile bir hastada 3. ayda, iki hastada 6.ayda ve bir hastada 
9.ayda Ph kromozomu negatifleşme elde edildi. 800 mg 
imatinib ihtiyacı olan 4 hastanın birinde Ph kromozomu 
negatifleşirken,bir hastada nilotinib 2 hastada ise dasati-
nib tedavisine geçildi. Sonuçlar: Tedaviye imatinib mesy-
late ile başlanan hastalarımızın hepsinde 3. ay sonunda 
hematolojik tam yanıt elde edildi.13 hastada 3. ayda, 12 
hastada 6.ayda, 1 hastada 9.ayda, 4 hastada ise 12.ayda 
moleküler yanıt 
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YENİ TANI KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HASTALARIN-
DA İMATİNİB TEDAVİSİ SONUÇLARI (TEK MERKEZ 
DENEYİMİ) 1Bahriye Payzin, 1Inci Alacacıoğlu, 3Filiz Bal, 
2Nuri Nazif Altıner, 3Ayşe Gökçen. 1Atatürk Eğitim Hasta-
nesi Hematoloji Birimi, Izmir, 2Atatürk Eğitim Hastanesi 3. 
Iç Hastalıkları Kliniği, Izmir, 3Gentan Genetik Tanı Merkezi, 
Izmir. 

Ekim 2004 ile Temmuz 2008 tarihleri arasında Kro-
nik Miyeloid Lösemi (KML) tanısı alarak hastanemizin 
hematoloji polkliniğinde izlediğimiz toplam 31 hastanın 
(E: 9, K: 22) klinik özelliklerini ve hidroksiüre ile sito-
redüksiyondan sonra uygulanan imatinib tedavisine 
yanıtlarını sunmayı amaçladık. Tanı sırasında ortanca 
yaş: 55 (24-78) idi. Bir hastaya blastik fazda, 30 hastaya 
kronik fazda tanı kondu. Sokol skoruna göre 13 hasta (% 
42) düşük derece, 10 hasta (% 32) orta, 8 hasta (% 26) 
yüksek derece prognostik risk göstermekteydi. Tanıda 
standart sitogenetik inceleme (SSİ) 21 hastada, FISH 
30 hastada, PCR 1 hastada yapıldı. İmatinibe başlama 
süresi tanıdan itibaren ortanca 32, 5 gün (1-223 gün), 
tedavi süresi ortanca 13 ay (1-43 ay) idi. Tanı sırasında 
SSİ ile ek sitogenetik anormallik bulunmadı. İmatinib 
tedavisi sırasında SSİ yapılan 15 hastanın ikisinde mitoz 
elde edilemedi, 13 hastada ek sitogenetik anormallik 
görülmedi. İzlem sırasında hastaların hepsinde FISH, 
4 hastada kalitatif PCR incelemesi yapıldı. Hematolojik 
yanıt süresi ortanca 2 ay (1-5 ay) idi. Hastaların ilk sito-
genetik değerlendirmesi ortanca 6 ayda (2-14 ay) yapıldı. 
Bir hasta tedavi süresi 3 aydan az olduğu için sitogenetik 
değerlendirmeye alınmadı. Değerlendirilebilen 25 has-
tanın 8’inde (% 32) tam yanıt, 15 hastada (% 60) kısmi 
yanıt gözlendi. Toplam izlem süresi ortanca 13,5 ay (2-43 
ay) bulundu. Üç hasta izlem dışı kaldığı için toplam 28 
hastanın sitogenetik yanıtının değerlendirmesi yapıldı. 
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Tam yanıt 10 hastada (% 36), kısmi yanıt 14 hastada 
(% 50) elde edildi. Tam+kısmi yanıt: % 86, yanıt edilen 
hastaların tamamında nüks gelişmeden devam etmekte 
olan hastalıksız sağkalım süresi ortanca 11, 5 ay (3-40 
ay), 3 yıllık toplam sağkalım % 100 bulundu. İmatinib 
tedavisi sırasında hastalarda 3-4. derece anemi 2 (% 7), 
trombositopeni 1 (% 4), nötropeni 3 hastada (% 11) görül-
dü. Diüretik gerektiren ödem ve imatinibin geçici olarak 
durdurularak tedavi edilmesi gereken deri lezyonları 3’er 
hastada (% 11) izlendi. 
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İNTERFERON / İNTERFERON+ ARA-C TEDAVİSİNE 
İNTOLERANS YA DA YANITSIZLIK GÖSTEREN KRO-
NİK MİYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA 2. SIRA İMA-
TİNİB TEDAVİSİ SONUÇLARI (TEK MERKEZ DENEYİ-
Mİ) 1Bahriye Payzin, 1Inci Alacacıoğlu, 3Filiz Bal, 2Füsun 
Topçugil, 4Özlem Tandoğdu. 1Atatürk Eğitim Hastanesi 
Hematoloji Birimi, Izmir, 2Atatürk Eğitim Hastanesi 3. Iç 
Hastalıkları Kliniği, Izmir, 3Gentan Genetik Tanı Merkezi, 
Izmir, 4Atatürk Eğitim Hastanesi Tıbbi Genetik Laboratu-
varı. 

Kronik miyeloid lösemi (KML) tanısı alarak poliklini-
ğimizde 1996 - haziran 2008 tarihleri arasında izlediği-
miz hydroksiüre (HÜ)+ interferon alfa 2-a (IF) (8 hasta)/ 
HÜ+IF+Ara-C (9 hasta) tedavisi uygulanan ve intolerans 
/yanıtsızlık/akselere ya da blastik faza dönüşüm neden-
leri ile imatinib uygulamasına geçilen 17 hastanın (E: 6, 
K: 11) klinik özelliklerini ve tedavi sonuçlarını sunmayı 
amaçladık. Hastaların ortanca yaşı 44 (14-66), tanıdan 
imatinib kullanımına kadar geçen süre ortanca 37 ay 
(4-105 ay) idi. İmatinib öncesi uygulanan tedavilere 
sitogenetik kısmi yanıt 4 (% 24), minor yanıt 1 hastada 
görüldü. Yanıtsız 4 hasta, tedavi yanıtı belirlenemeyen 
8 hasta bulunmaktaydı. İmatinib başlanmadan önceki 
sitogenetik incelemelerde 1 hastada kısmi yanıt devam 
etmekte iken 2 hastada minor yanıt bulundu. On hasta-
da sitogenetik yanıtsızlık ve kayıt bilgisi bulunamayan 4 
hasta vardı. İmatinib başlandığı zaman 14 hasta kronik 
fazda iken, 2 hasta akselere, 1 hasta blastik fazdaydı. 
İmatinib dozu 8 hastada 400mg/gün kalan 8 hastada 
400-800mg/gün arasında idi. Hastaların tedavi yanıtı 
standart kromozom analizleri ve FISH yöntemi ile arandı. 
İmatinib alan hastaların ortanca izlem süresi ortanca 
37, 5 aydı (12-63 ay). Bir hasta imatinib başlandıktan 
sonra izlem dışı kaldığından değerlendirmeye alınmadı. 
Ortanca 11, 5 ayda (6-22 ay) 10 hastada (% 62) major 
sitogenetik yanıt (8 hastada tam, 2 hastada kısmi) elde 
edildi. Tam yanıt ortanca 19 ay (6-40 ay) sürdü. Ortanca 
26, 5 ayda ise (6-41 ay) 9 hastada (%56) major yanıt (4 
hastada tam, 5 hastada kısmi) sürmekte idi. Tam yanıt 
elde edilen bir hastada tedavinin 14. ayında PCR ile mole-
küler tam yanıt gösterilebildi. Tanıda ek sitogenetik anor-
mallik bulunmayan bir hastada imatinib tedavisi öncesi 
saptanan t(7:20)(q22;q13) bulgusunun imatinib almakta 
iken devam ettiği gözlendi. Bu hastanın sitogenetik yanıtı 
bulunmadığından imatinib tedavisi 48 ay sonra durduru-
larak nilotinib başlandı. Major yanıt elde edilemeyen bir 
hastada tanıda bulunmayan ve imatinib öncesi saptanan 
t(6;12)(q21;q24) bulgusu imatinib tedavisi sırasındaki 
sitogenetik incelemede gözlenmedi. Tanıda ve imatinib 
öncesinde görülmeyen ancak imatinib kullamakta iken 
del(11)p(12),del(17)(q25)[18] saptanan bir hastaya 29 ay 
sonunda nilotinib başlandı. İlk tedavileri de göz önüne 
alındığında hastaların toplam sağkalım süresi ortanca 
71 ay, imatinib başlandıktan sonraki ise ortanca 41 

aydı. Hastalarda 4 yıllık toplam sağkalım % 78, imatinib 
başlandıktan sonraki ise % 55 olarak bulundu. İki hasta 
hastalık dışı nedenlerle (miyokard infarktüsü/ sepsis) 
kaybedildi.
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MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA JAK2 
MUTASYONU VE KLİNİK Bulgular: ÇUKUROVA ÜNİ-
VERSİTESİ DENEYİMİ 1Ertuğrul Erken, 1Emel Gürkan, 
1Sabahattin Aslan. 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bilim Dalı. 

Son yıllarda Janus kinase 2 (JAK2) mutasyonunun 
keşfiyle miyeloproliferatif neoplazili hastalıkların pato-
genezi daha iyi anlaşılmış ve tedavide yeni bir döneme 
geçilmiştir. JAK2 V617F yerdeğişimi sonrası ortaya çıkan 
bu somatik mutasyon miyeloproliferatif bozukluklarda 
hematopoetik öncül hücrelerde büyüme faktörlerine 
karşı aşırı bir hassasiyete neden olmaktadır. Bizde 
çalışmamızda miyeloproliferatif bozukluğu olan hastala-
rımızda JAK2 mutasyonu sıklığını ve klinik prognostik 
faktörlerle ilişkisini araştırdık. JAK2 V617F mutasyonu 
için periferik kan örneklerinde alel-spesifik polimerize 
zincir reaksiyonu yöntemi ile çalışılmıştır. Buna göre 
çalışmaya polisitemia vera (PV) tanısı olan 27, esansiyel 
trombositemili (ET) 14, primer miyelofibrozis (PMF) tanısı 
alan 6, kronik miyeloid lösemili (KML) 17, mast hücre 
lösemili (MHL) bir hasta ve 32 sağlıklı kontrol dahil edildi. 
Hasta grubunda yaş (ortalama±SEM) 53.6 ± 1.8, sağlıklı 
kontrol grubunda ise 55.7 ± 1.3 ; hasta grubunda toplam 
65 hastanın 34’ü; toplam 32 sağlıklı kontrolün ise 13’ü 
erkek idi. Mutasyon sıklıkları sırasıyla PV grubunda % 
93; ET % 43; PMF % 50; KML % 12 ve tek MHL’li hastada 
pozitif; sağlıklı kontrol grubunun tamamında ise negatif 
olarak bulunmuştur. JAK2 mutasyonu taraması miye-
loproliferatif hastalıkların tanısında standart bir test ola-
rak yerini almış olup anti-neoplastik tedavide potansiyel 
bir hedef oluşturmaktadır.
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İMATİNİB KULLANIMINA BAĞLI ŞİDDETLİ DER-
MATİT 1Halil Erişti, 1Gülsüm Özet, 1Simten Dağdaş, 
1Funda Ceran, 1Sema Güler, 1Meriç Küçükgüngör, 1Neşe 
Koyuncu. 1Ankara Numune Hastanesi. 

72 yaşında kadın hasta. Ocak 2008 de kronik faz 
KML tanısı konan hastaya Şubat 2008’ de Glivec başlan-
dı. Glivec kullanımının 2. ayında bacak ağrısı, göğüslerde 
şişkinlik şikayeti ve 3. ayında sıvı retansiyonu nedeni ile 
ortopnesi oldu.. Periorbital ve 2+ pretibial ödemi mevcut-
tu. Yine bulantı ve kusma şikayeti vardı. Hasta Haziran 
ayında ellerinde ve vücutta kuruma, kaşıntı şikayeti ile 
dermatolojiye başvurdu. Kontakt dermatit tanısı ile reçete 
verilerek kontrol önerildi. Şikayetlerinin devam etmesi 
nedeni ile 20 gün sonra yeniden başvuran hastaya yeni-
den alerjik kontact dermatit tanısı konuldu. Yaygın deri 
döküntüleri, cilt kuruluğu olan hastanın kullandığı Glivec 
tedavisine ara verilmek zorunda kalındı. Bir hafta sonra 
lezyonlarında belirgin gerileme ve düzelme saptandı. Tar-
tışma: Bilindiği üzere Glivec kullanımında hematolojik 
ve nonhematolojik advers olaylar sıklıkla görülmektedir. 
İmatinib genel olarak iyi tolere edilir. Advers olayların 
tedavi edilmemesi tedaviye uyumu ve tedavi sürekliliğini 
düşürebilir. Faz 3 IRIS çalışmasında kronik faz KML’li 
hastaların %4’ü advers olaylar nedeniyle imatinib teda-
visini kesmiştir. KML’de imatinib tedavisiyle bağlantılı 
yan etkilerin çoğu hafif-orta şiddettedir ve genellikle 
kendiliğinden ortadan kalkar. Yüzeysel ya da periferik 
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ödem özellikle yaşlı ya da yüksek riskli hastalarda sık 
gözlenen yan etkilerden biridir. Periferik ödem saptanırsa 
diüretik tedaviye başlanmalı ya da diüretik dozunu artır-
malıdır. Ender olarak ciddi ödem tiplerinde İmatinibin 
kesilmesi gerekebilir. Hastaların %30 ila %40’ında hafif 
deri döküntüsü bildirilmiştir. Genellikle önkol ya da 
gövdede gözlenir. Antihistaminikler ya da topikal stero-
id preparatları ile kolayca tedavi edilebilir. Şiddetli deri 
döküntüsü (eksfolyatif) ise nadir olarak oranında izlenir. 
İmatinib kesilmelidir. Oral kortikosteroidlerle tedavi edi-
lebilir. Geçtikten sonra imatinibe yeniden başlanabilir. 
Ancak daha düşük dozda başlamak gerekir. Hastaların 
<% 1’inde ilacın tümüyle kesilmesi gerekebilir. İmatinib 
KML tedavisinde çığır açmış bir ajandır. Ancak nadir de 
olsa ciddi yan etkileri olabilir. Ancak bu yan etkilerin 
çoğu ilaca ara verilmesiyle düzelmektedir.
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AKSELERE FAZ KRONİK MİYELOİD LÖSEMİDE NİLO-
TİNİB 1Mehmet Rami Helvacı, 1Hasan Kaya, 1Vedia Gül 
Değirmenci. 1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi. 

Kronik miyeloid lösemi (KML) klonal bir kök hücre 
hastalığıdır ve olgun granülositler (nötrofil, eozinofil ve 
bazofil) ve öncül formlarının kontrolsüz çoğalması ile 
karakterizedir. Miyeloproliferatif hastalıkların bir çeşidi-
dir ve sıklıkla Philadelphia kromozom (Ph) olarak adlan-
dırılan karakteristik bir kromozomal translokasyon ile 
birliktedir. Klinik olarak kronik faz, akselere faz ve blastik 
faz olmak üzere üç evreye sahiptir. Allogeneik kemik iliği 
nakli bugün için tek küratif tedavi şekli olmasına rağmen 
hastaların ancak %30’unda uygun donor bulunabilmesi 
ve mevcut mortalite riski nedeniyle tirozin kinaz inhibi-
törleri bugün için en sık kullanılan tedavi seçeneğidir. 
Yirmialtı yaşında bir bayan hasta 1999 yılında bir başka 
merkezde konulmuş Ph (+) KML tanısıyla polikliniğimi-
ze başvurdu. Hastanın 1999 yılından itibaren sırasıyla 
hydroxyurea (1 yıl), hydroxyurea + interferon (2 yıl) ve 
imatinib mesylate (3 yıl) kullandığı ve halen 400mg/gün 
dozunda imatinib’e devam etmekte olduğu, 3 kardeşinin 
bulunduğu ve yapılan sitogenetik çalışmada sadece bir 
kızkardeşinde %50 uygunluk tespit edildiği öğrenildi. 
Fizik muayenesinde herhangibir patolojik bulgusu mev-
cut değildi. İstenilen laboratuvar tetkiklerinde toplam 
beyaz küre sayısı 11.800/mm3’idi ve bunların %48’i 
bazofildi. Hematokrit %31 ve trombosit sayısı 1.487.000/
mm3’idi. Yapılan periferik kan yaymasında bazofilisi doğ-
rulandı ve blast oranı %10 olarak tespit edildi. Kemik 
iliğinden yapılan rutin sitogenetik çalışmada Ph %52 
pozitif olarak tespit edildi. Bu sonuçlar ile hastada akse-
lere faz KML düşünüldü ve imatinib dozu 600mg/gün’e 
çıkıldı. İstenilen 2 haftalık kontrollerle 3 ayın sonunda 
trombosit sayısının hala 1.000.000/mm3’un üzerinde 
ve toplam beyaz küre sayısının 10.000/mm3’in üzerinde 
seyretmesi ve Ph’un %40 çıkması üzerine imatinib dozu 
800mg/gün’e çıkıldı. Bu dozda 2 haftalık tam kan sayımı 
kontrolleri ile 6 aylık tedaviye rağmen trombosit sayısı 
1.000.000/mm3 ve toplam beyaz küre sayısı 10.000/
mm3’ün üzerinde seyretti ve Ph pozitifliği %15’idi. Bu 
sonuçlar ile hastada imatinib direnci düşünüldü ve 2 x 
400mg/gün dozunda nilotinib’e geçildi. Yapılan 2 haftalık 
tam kan sayımı kontrolleriyle 4 haftanın sonunda hasta-
nın toplam beyaz küre sayısı 4.300/mm3 (%81 nötrofil), 
trombosit sayısı 106.000/mm3, hematokriti %24 olarak 
tespit edildi. Hastada aneminin asemtomatik olması ve 
etiyolojisine yönelik herhangibir patolojinin tespit edile-
memesi nedeniyle herhangibir müdahalede bulunulmadı 

ve nilotinib tedavisine aynı dozda devam edildi. Altı ayın 
sonunda hastanın toplam beyaz küre sayısı 3.980/mm3 
(%71 nötrofil), trombosit sayısı 180.000/mm3 ve hema-
tokriti %31 olarak tespit edildi. Ph pozitifliği %0.5’idi.

Tirozin kinaz inhibitörleri Ph (+) KML’de bugün için 
seçilecek tedavi yöntemidir ve tek küratif tedavi metodu 
olmasına karşılık allogeneik kemik iliği nakli mevcut 
mortalite riski nedeniyle tirozin kinaz inhibitörlerine ter-
cih edilmemektedir.
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İMATİNİB MESİLAT TEDAVİSİ VERİLEN KRONİK MYE-
LOSİTER LÖSEMİLİ HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİ-
RİLMESİ 1Funda Ceran, 1Simten Dağdaş, 1Gülsüm Özet, 
1Murat Albayrak, 1Osman Yokuş, 1Özlem Balçık, 1Mesude 
Yılmaz, 1Meltem Aylı, 1Servet Erbaşı. 1Ankara Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği. 

2001-2008 yılları arasında Ankara Numune Hastane-
si Hematoloji Bölümünde kronik myelositer lösemi(KML) 
tanısı alan ve İmatinib mesilat tedavisi uygulan 75 
hastanın 36’kadın 39’u erkekti. Yaşları 17-83 arasın-
daydı. Wbc:11 800-485 000/mm3, hb:4.3-13.6 gr/dl, 
plt:33 000-2 188 000/mm3 idi. İmatinib tedavisi verilen 
hastalarda(bu hastalar içinde 7 hasta daha önce başka 
tedaviler aldı) yan etki olarak 11 hastada periorbital 
ödem, 2 hastada bulantı-kusma, 1 hasta aplazi gelişme-
si ile birlikte toplam 2 hastada pansitopeni, 4 hastada 
trombositopeni, 4 hastada nötropeni, 2 hastada plevral 
efüzyon, 1 hastada non iskemik dilate kardiyomyopati, 1 
hastada myopati, 2 hastada allerjik reaksiyonlar görüldü. 
Bu tablolarda tedaviye ara verilmesi ile bulgularda geri-
leme veya tam iyileşme gözlendi.. Uzun dönemli izlemde 
1 hastada larinks, 1 hastada endometrium, 1 hastada 
testis kanseri, 1 hastada skuomaz hücreli karsinom 
ortaya çıktı, bu hastalarda tedavi yanıtı olduğu için ima-
tinib tedavisi devam edildi. Takipte olan 8 hasta blastik 
dönüşüm ile kaybedildi. 10 hastada imatinib intolere 
veya direnç nedeniyle diğer tirozin kinaz(dasatinib, nilo-
tinib) tedavilerine geçildi. 44 hastada major veya tam 
moleküler yanıt elde edilirken 4 hastada minor yanıt 
vardı. Bu hastalar içinde 9 hastanın İmatinib tedavileri 
yeni başlandığı için henüz sitogenetik kontrol yapılmadı. 
KML myeloid progenitör hücrelerde artmış proliferasyon 
ve azalmış apopitoz ile karakterize klonal bir hastalıktır. 
Etiyolojisi kesin bilinmemektedir. Tedavide daha önce-
leri hastalığın biyolojik seyrini değiştirmeyen sitotoksik 
tedaviler kullanılırken son yıllarda bcr/abl tirozin kinaz 
inhibitörü İmatinib mesilat kullanılmaktadır. Ancak bu 
tedavi küratif değildir hastalık sürekli imatinib tedavisi 
ile kontrol altında tutulur. Ayrıca imatinibe direnç nede-
niyle hastalık yanıtsızlığı ve nüksü de problem olarak 
görülmektedir. Bu direnç durumunda geliştirilmiş olan 
diğer tirozin kinaz inhibitörleri denenmektedir.
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İMATİNİB TEDAVİSİ ALAN KRONİK FAZ KRONİK 
MYELOSİTER LÖSEMİ HASTALARDA T315I, T317L, 
E255K VE Y253H BCR-ABL GEN MUTASYONLARININ 
ARAŞTIRILMASI 1Cem Kis, 1Mustafa Pehlivan, 2Sacide 
Pehlivan, 3Bülent Eser, 2Tuğçe Sever, 1Mehmet Yılmaz, 
3Leylagül Kaynar, 3Fevzi Altuntaş, 2Sibel Balcı, 3Mustafa 
Çetin. 1Gaziantep Üniversitesi, Erişkin Hematoloji Bilm 
Dalı, Gaziantep, 2Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana-
bilim Dalı, Gaziantep, 3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Erişkin Hematoloji Bilim Dalı Kayseri. 

Kronik Myelositer Lösemi (KML); Philadelphia trans-
lokasyonunun t (9;22) (q34;q11) varlığı ile karakterize 
BCR ve ABL genlerinin füzyonu ile sonuçlanan malign 
hemotopoetik bir kök hücre hastalığıdır. Imatinib mesy-
late; ABL kinaz bölgesindeki amino asitlere bağlanır ve 
adenozin trifosfatın bağlanmasını engelleyerek BCR-ABL 
proteininin inaktif şekilde kalmasını sağlamaktadır. İma-
tinib tedavisi etkin bir tedavi olmasına karşın, hastalarda 
gözlenen en önemli sorun birincil ve zamanla kazanılmış 
dirençtir. Bu çalışmada 2 merkezde 2000-2008 tarihleri 
arasında izlenen 54 kronik faz KML hastasında; literatür-
de ABL geninde en sık gözlenen (imatinib bağlanma böl-
gesinde bulunan) T315I, F317L ve Y253H ve genin P-Ioop 
fosfat bağlanma bölgesinde bulunan E255K mutasyonları 
Allel Spesifik Oligonükleotit-Polimeraz Zincir Reaksiyonu 
(ASO-PCR) ile taranmış ve mutasyon doğrulamaları SSCP 
yöntemi ile yapılmıştır. Belirlenen mutasyonlar klinik 
verilerle değerlendirilmiştir. Hastaların 12’si erkek, 42’si 
kadın olup medyan yaş 44.5 (19-78)’dur. Tanıda Sokal 
risk sınıflamasına göre; hastaların 12’si (%22.2) düşük 
riskli, 26’sı (% 48.1) orta riskli ve 16’sı (%29.6) yüksek 
riskli gruptadır. Hastaların tümüne standart doz 400 
mg/gün imatinib başlanmıştır. Medyan imatinib kulla-
nım süresi 1.8 (0.3-7) yıldır. İmatinib tedavi yanıtı değer-
lendirildiğinde; hastaların 24’ü (%44.4) optimal yanıtlı, 
10’u (%18.5) suboptimal yanıtlı 20’si (%37) ise yanıtsız 
olarak değerlendirilmiştir. Medyan total ve progresyonsuz 
yaşam sürelerine henüz ulaşılmamış olup, 7 yılda bek-
lenen total sağkalım %96, progresyonsuz sağkalım %80 
bulunmuştur. Taranan mutasyonlar hastaların 18’inde 
(% 33.3) belirlenmiş olup sırası ile T315I 11 (20.3) ve 
F317L 9 (%16.6) hastada saptanırken,Y253H ve E255K 
mutasyonları bulunmamıştır. Mutasyon belirlenen has-
taların 2 (%3.7)’sinde T315I ve F317L mutasyonu birlik-
teliği saptanmıştır. Sokal risk sınıflaması ile mutasyon 
sıklığı arasında ilişki gösterilemezken (p=0.975), yanıtsız 
hastaların %60’ın da mutasyon saptanmıştır (p=0.004). 
Mutasyon saptanan hastalarda 7 yıllık PFS %62 mutas-
yon saptanmayanlarda ise % 90 olarak bulunmuştur 
(p=0.041). İmatinib tedavisine yanıtsız 7 hastada imatinib 
düzeyi; 3 tanesinde 1000 ng/dl altında olup bunların 1 
hastada T315I mutasyonu, 4 hastada ise imatinib düzeyi 
1000 ng/dl üzerinde tespit edildi ve 1 tanesinde T315I 
ve F317L mutasyonu saptandı. T315I mutasyonu sapta-
nan hastalar AKİT’e yönlendirilirken F317L mutasyonu 
olanlar da nilotinib veya dasatinib tedavisine geçilmiştir. 
Optimal tedavi şeklinin belirlenmesi açısından; KML has-
talarında direnç erken dönemde tanımlanmalı, mutasyon 
tipi belirlenerek mutasyona göre rasyonel tedavi şekli 
planlanmalıdır. Bu çalışma Gaziantep Üniversitesi Araş-
tırma Fonu tarafından desteklenmiştir.
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İMATİNİB MESİLAT TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN 
EPİDERMOLİSİS BULLOSA OLGUSU 1Filiz Büyükkeçeci, 
2Özge Timur, 2Püsem Patır, 3Tuğrul Dereli, 4Gülşen 
Kandiloğlu, 1Mahmut Töbü. 1Ege Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Iç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı, Bornova / Izmir, 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı, Bornova / Izmir, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Der-
matoloji Ana Bilim Dalı Bornova / Izmir, 4Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı Bornova / Izmir. 

Otuzbeş yaşında erkek olgu halsizlik, nefes darlığı ve 
kilo kaybı yakınmalarıyla başvurdu. Hepatosplenomegali 
saptanan olgunun lökosit: 296 000/mm3, Hgb: 11.8 gr/
dL, trombosit: 271.000/mm3 saptandı. Olguya periferik 
yayma, kemik iliği bulguları ve t(9:22) pozitifliği ile Kronik 
Myelositer Lösemi tanısı kondu. Yedi yıl Hydroxyure teda-
visi sonrası bcr-abl pozitif saptanması üzerine imatinib 
mesilat tedavisi Mayıs 2001’ de 400 mg/gün başlandı. 
Tedavi ile klinik ve hematolojik yanıt olmasına rağmen 
sitogenetik yanıt elde edilemedi. Şubat 2006’ da her iki 
el sırtında bülloz cilt lezyonları gelişti. Hastaya ilaca bağlı 
epidermolisis büllosa tanısı kondu. Hasta için mevcut 
başka tedavi seçeneği olmadığı için İmatinib tedavisine 
devam edildi. Bülloz lezyonların zaman içinde yüz ve 
gövdeye de yayılması üzerine Temmuz 2007’ de AMN 100 
tedavisine geçildi. Bir ay içinde bülloz lezyonları kaybol-
du. AMN 107 tedavisi 800mg/gün ile altı ayın sonunda 
bcr-abl düzeyi 4 log azaldı. İmatinib tedavisine bağlı 
çeşitli deri lezyonları görülebilmesine rağmen literatürde 
Epidermolisis bülloza saptanmamıştır. Hasta halen AMN 
107 tedavisindedir. 
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DÜŞÜK DOZ İMATİNİB MESİLAT TEDAVİSİNE YANIT 
VEREN HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM OLGUSU 1Filiz 
Büyükkeçeci, 2Püsem Patır, 3Mine Hekimgil, 1Mahmut 
Töbü. 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları, 
Hematoloji Bilim Dalı, Bornova / Izmir, 2Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bornova / 
Izmir, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim 
Dalı Bornova / Izmir. 

Ondokuz yaşında erkek olgu eklem ağrısı, gece 
terlemesi ve epistaksis nedeniyle yapılan değerlendir-
mede splenomegali, lökositoz, eozinofili(24.000/mm3), 
kemik iliğinde eozinofilik seride belirgin artış saptandı. 
Sekonder eozinofili sebepleri dışlanarak hipereozinofilik 
sendrom tanısı kondu. Hastaya hidroksiüre ve interfe-
ron başlandı. lökosit sayısı kontrol altına alındı ancak 
birinci yılın sonunda eozinofiller tedaviye rağmen art-
maya başladı. Sol gözde görme kaybı gelişmesi üzerine 
retinada kanama ve dekolman saptanarak opere olan 
olguda hidroksiüre ve interferon tedavisi devam ederken 
perikardit gelişti. Kortikosteroid ve antiinflamatuar tedavi 
uygulandı. Hastada üçüncü yılın sonunda hipereozini-
filinin devam etmesi ve gelişen komplikasyonlar nede-
niyle Aralık 2002’ de imatinib mesilat tedavisi başlandı. 
Başlangıçta ilk ay 400 mg/gün, sonraki ikibuçuk yıl 
100 mg/gün uygulandı. PDGFR mutasyonu bakılamadı. 
Hastanın sosyal güvencesi olmadığı için imatinib mesilat 
dozu azaltılarak 100 mg/hafta devam edildi. Eylül 2005’ 
ten beri aynı dozda devam etmekte olup hasta halen kli-
nik ve laboratuar olarak remisyondadır. Haftalık 100 mg 
kadar düşük dozların hipereozinofilik sendromu kontrol 
altına tutabileceği görülmektedir. 
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KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA ABL 
TİROZİN KİNAZ MUTASYONU ÖN SONUÇLARIMIZ: 
CERRAHPAŞA DENEYİMİ 1Ahmet Emre Eşkazan, 2Suzin 
Çatal, 1Şeniz Öngören, 1Muhlis Cem Ar, 1Zafer Başlar, 
1Burhan Ferhanoğlu, 1Yıldız Aydın, 1Birsen Ülkü, 2Uğur 
Özbek, 1Teoman Soysal. 1İstanbul Üniversitesi. Cerrahpa-
şa Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları A.d., Hematoloji Bilim Dalı., 
2İstanbul Üniversitesi. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü 
Genetik Bilim Dalı.. 

Giriş: Kronik miyeloid lösemi (KML) hematopoie-
tik kök hücrenin habis bir hastalığıdır. Olguların % 
90’ından fazlasında hastalığın patogenezinden sorum-
lu tutulan t(9;22) kromozomal translokasyon sonucu 
oluşan Philadelphia (Ph) kromozomu tespit edilir. Bu 
translokasyon sonucu oluşan BCR-ABL füzyon geni, 
tirozin kinaz aktivitesine sahip kimerik BCR-ABL pro-
teinini kodlar. BCR-ABL kinaz aktivitesi hücre prolife-
rasyonu uyarırken aynı zamanda apoptozisi engeller. 
İmatinib mesilat BCR-ABL tirozin kinaz inhibitörü (TKİ) 
olup, günümüzde KML’nin tedavisindeki birinci seçenek 
ilaçtır. Tedavi ile 6. ayda tam hematolojik yanıt, 12. 
ayda majör sitogenetik yanıt ve 18. ayda tam sitogenetik 
yanıta ulaşılması hedeflenmektedir. İmatinibe yanıtsız-
lık sebepleri arasında tedaviye intolerans ve/veya direnç 
önem kazanmıştır. İmatinib direnci nedenleri arasında 
üzerinde en çok durulan ABL tirozin kinaz bölgesindeki 
nokta mutasyonlarıdır. Bu mutasyonlar TKİ’nin BCR-
ABL’ye bağlanmasını ve etki etmesini engeller ve farklı 
mutasyonlar farklı TKİ dirençleri ile ilişkilendirilebilmek-
tedir. Bu durum tedavi seçiminde önemli olabilir. Amaç: 
Bu çalışmada imatinib mesilat tedavisine yeterli yanıt 
alınamamış KML hastalarındaki mutasyon durumunu 
belirlemek ve sonuçlara göre bu hastalarda alternatif 
tedavi seçenekleri oluşturmak amaçlanmıştır. Gereç 
ve Yöntem: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalık-
ları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı polikliniğinde 
KML tanısı ile takip edilen 28 hastanın periferik kanları 
alınıp, İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik 
Bilim Dalı’nda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve 
direkt dizeleme yöntemi ile ABL tirozin kinaz bölgesi 
mutasyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Mutasyon anali-
zi çalışılan 28 hastanın 8 tanesi sonuçlanmış olup, diğer 
20 hastanın çalışması halen devam etmektedir. Birinci 
hastada Y253H, ikinci hastada T204M ve T315I, üçüncü 
hastada M244V, dördüncü hastada G250E ve F359C, 
beşinci hastada F317L, altıncı hastada T204M, yedinci 
hastada V304I, sekizinci hastada T315I mutasyonları 
tespit edilmiştir. Sonuç: Sunulan bulgular halen devam 
etmekte olan bir çalışmanın ilk sonuçlarıdır. 8 hastada 
bulunan mutasyon sonuçları değerlendirildiğinde iki 
hastada tespit edilen T315I mutasyonu literatürde tüm 
TKİ’lerine direnç ile ilişkilendirilmiştir. Diğer 4 mutasyo-
nun (Y253H, M244V, G250E ve F317L) imatinibe direnç 
ile ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. 
T315I mutasyonu bulunan 2 hasta mutasyon tespitin-
den önce imatinib ve dasatinib kullanmış olup, kullanım 
süreleri içinde her iki ilaca da yanıtları bulunmamak-
tadır. Diğer 20 hastanın mutasyon tetkikleri çalışma 
aşamasında olup, toplu değerlendirme kongre sunumu 
sırasında bildirilecektir. Tedaviye yanıtsız veya progresif 
hastalarda BCR-ABL mutasyonlarının belirlenmesi yeni 
TKİ seçiminde karar verdirici olabilir. 
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KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA 
JAK2V617F MUTASYON SIKLIĞI TEK MERKEZDE 
1Özgür Merhametsiz, 1Funda Ceran, 1Simten Akalın 
Dağdaş, 1Mesude Yılmaz, 1Servet Erbaşı, 1Gülsüm Özet. 
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Kronik myeloproliferatif hastalıkların etiyopatogene-
zinde, JAK2V617F mutasyonunun etkisi yapılan çalışma-
larla gösterilmiş ve hastalık prognozundaki önemi ortaya 
konmuştur. Kronik myeloproliferatif hastalıkların yarı-
sından fazlasında JAK2 geninde edinilmiş V617F mutas-
yonu saptanmıştır. Bu mutasyonun sıklığı Polisitemia 
Verada (PV) %97, Esansiyel Trombositemide (ET) %57, 
İdiopatik Myelofibrozda (IMF) %50 olarak bildirilmiştir. 
2005 yılında farklı gruplar tarafından, JAK2 kinazında 
617. pozisyonda valin-fenilalanin (V617F) somatik tek 
nokta mutasyonu gösterilmiştir. JAK2 kinazı eritropoietin 
(EPO), trombopoietin (TPO) ve granülosit koloni stimüle 
edici faktör (GCSF) sitokin reseptörleriyle ilişki içinde 
bulunur. JH1 kinaz ve JH2 psödokinaz bölümü birbirine 
komşuluk gösterirler. JH2 bazal JAK aktivitesinin inakti-
vasyonu için önemlidir. V617, psödokinaz JH2 içinde yer 
alır. JH2 ünitesi, JH1 için düzenleyici bir alt ünite olarak 
çalışır ve mutasyona bağlı olarak gelişen bu alt ünitedeki 
fonksiyon kaybı myeloproliferatif hastalıkların gelişimin-
den sorumludur. JAK2V617F mutasyonunun myelopro-
liferatif hastalıkların prognozundaki önemi ortaya çık-
mıştır. Mutasyonun bulunduğu ET ve IMF hastalarında 
komplikasyon gelişme oranı, mutasyonu taşımayan %50 
lik populasyona göre daha fazla olduğu bildirilmiştir. Bu 
çalışmamızdaki amaç, polikliniğimize başvuran ve yeni 
tanı alan myeloproliferatif hastalık grubunda JAK2V617F 
mutasyon sıklığını saptamak ve hemogram parametrele-
rini karşılaştırmaktı. Miyeloproliferatif hastalık grubu 57 
kişiden oluşmaktaydı ve bu hastaların, hastalık dağılı-
mı ve hemogram parametreleri şu şekildeydi (Tablo 1). 
JAK2V617F mutasyonu taşıyan hastaların grup içindeki 
dağılımı, hemogram parametreleri ve yüzde oranları ise 
şu şekildeydi (Tablo 2).

Tablo 1.

Hastaların 
dağılımı 

(e/k)

Yüzde
 oranları

Cinsiyete 
göre 

dağılım
 yüzdesi 

(e/k)

Yaş 
ortalaması 

(e/k)

Wbc 
(mm3)

Hemoglobin 
(g/dl)

 Hematokrtit Trombosit 
sayısı 

(mm+)

Mcv

M
iy

el
op

ro
lif

er
at

if 
ha

st
al
ık

 g
ru

bu 57 
(25/32)

  56 
(53,6/56,8)

13326 
(2500-
51490)

15,5 
(8,2-21,4)

46,4 
(25,5-64,5)

709157 
(7000-

2188000)

79,9 
(63,7-

97)

PV 26 
(14/12)

45,60% 56%/37,5% 57 
(57,8/56,1)

13027 
(6200-
33400)

18,0 
(16,0-21,4)

54,2
(45,6-64,5)

489346 
(189000-
934000)

80,1 
(66,7-
94,7)

ET 23 
(8/15)

40,30% 32%/46,8% 23 
(49,1/52,2)

13820 
(6200-
51490)

13,6 
(10,9-18)

40,6 
(32,7-52,7)

1136478 
(691000-
2188000)

77,9 
(63,7-
89,3)

IMF 8 
(3/5)

14,30% 12%15,6% 67 
(60,6/71,4)

12882 
(2500-
30130)

12,6
 (8,2-17,9)

37,5 
(25,5-51,7)

195000 
(7000-

346000)

85 
(71-97)
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JAK2V617F mutasyonu olan hastaların dağılım ve hemogram parametreleri

Tablo 2.

Hastaların 
Dağılımı 

(e/k)

Yüzde 
Oranları

Cinsiyete 
göre 

Dağılım 
yüzdesi 

(e/k)

 Yaş 
ortalaması 

(e/k)

Wbc 
(mm3)

Hemoglobin 
(g/dl)

 Hematokrtit Trombosit 
sayısı 
(mm3)

Mcv

JA
K2

V6
17

F+
 

m
iy

el
op

ro
lif

er
at

if 
ha

st
al

ik
 g

ru
bu 34 

(11/23)
59,65% 44%/71,8% 59 

(59/59)
15875 
(4900-
51490)

16 
(9,4-21,4)

48,9 
(28,7-64,5)

670441
 (180000-
1220000)

78,1 
(66,7-
91,4)

PV 19 
(9/10)

73,08% 64,2%/83,3% 59 
(59,6/58,4)

14284 
(6800-
33400)

17,9 
(6800-
33400)

54,8 
(49,4-64,5)

563000 
(225000-
934000)

77,7 
(66,7-
87,7)

ET 11 
(1/10)

47,82% 12,5%/66,7% 54,6 
(52/54,9)

17126 
(8800-
51490)

13,7 
(10,9-18)

41,7 
(32,7-51,5)

999272 
(691000-
2188000)

76,5 
(66,8-
84,8)

IMF 4 
(1/3)

50% 33,3%/60% 72 
(60/75,3)

19990 
(4900-
30130

13,6 
(9,4-15,5)

41,1 
(28,7-46,7)

276500 
(180000-
346000)

84,3 
(75,9-
91,4)

Multiple Miyelom ve Plazma Hücre Hastalıkları
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MULTİPL MYELOMLU OLGULARDA KROMOZOM ABE-
RASYONLARININ FLORESAN IN SİTU HİBRİDİZASYON 
(FISH) VE KONVANSİYONEL SİTOGENETİK YÖNTEM-
LERLE BELİRLENMESİ 1Gülçin Sungar, 1Beyhan Durak, 
1Olga Meltem Akay, 1Güney Bademci, 1Muhsin Özdemir, 
1Oğuz Çilingir, 1Zafer Gülbaş, 1Sevilhan Artan. 1Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi. 

Giriş: Multipl Myelom (MM) plazma hücrelerinin kemik 
iliğinde birikmesi, proliferasyonu ve monoklonal immung-
lobulin sekresyonu ile karakterize klonal bir hastalıktır. 
Amaç: Konvansiyonel sitogenetik ve FISH yöntemleri 
kullanılarak multipl myelom tanılı olgularda kromozomal 
aberasyonların sıklığını belirlemek ve saptanan yeniden 
düzenlenmelerle hastalığın evresi ve prognozu arasındaki 
ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Multipl myelom 
tanısı alan toplam 50 olgu klasik sitogenetik ve moleküler 
sitogenetik (FISH) analizleri ile değerlendirilmiştir. FISH 
analizi ile; 13q14, 13q32, 17p13 bölgelerindeki delesyon-
lar, t(4;14)(p16;q32), t(11;14)(q13;q32), t(14;16)(q32;q23) 
bölgelerini içeren yeniden düzenlenmeler ve 5, 9, 15. kro-
mozomların monozomi ve/ veya trizomileri incelenmiştir 
Bulgular: Konvansiyonel sitogenetik analiz olguların 32 
tanesinde gerçekleştirilebilmiş olup 27 olguda (%84.3) 
normal karyotip izlenirken 5 olguda (%15.6) kromozom 
aberasyonları gözlenmiştir. FISH analizinde; olguların % 
18 inde (9 /50) değerlendirilen tüm parametreler için nor-
mal sonuç bulunmuştur. Olguların %82 sinde ise (41/50) 
FISH analizi ile en az bir anomali gözlenmiştir. Olguların 
%54 ünde (27/50) kromozom 13 aberasyonları gözlen-
miştir. İkinci en sık gözlenen aberasyon % 50 oranıyla 
kromozom 15 aberasyonlarıdır. Olguların % 24 (12/50) 
ünde FISH analizi ile hiperdiploid karyotip gözlenmiştir.
Sonuç ve Tartışma: En sık saptadığımız anomali, kro-
mozom 13 (%54) aberasyonlarıdır ve literatürle uyumlu 
bulunmuştur. 13. kromozom aberasyonları, IGH trans-
lokasyonları ve P53 delesyonlarından en az birini bulun-
duran olguların ortalama median sağ kalım sürelerinin 
diğerlerinden daha kısa olduğu görülmüştür. Kromozom 
15 aberasyonları evre 3 ile ilişkili olduğu görülmüştür 
(P=0.02). Çalışmamızda elde ettiğimiz verilere göre MM 
lı olgularda konvansiyonel sitogenetik ve özellikle FISH 
yönteminin hastalığın takip ve prognozunda önemli oldu-
ğunu düşünmekteyiz.
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RELAPS-REFRAKTER MULTİPL MYELOMLU HASTA-
LARDA BODEC (BORTEZOMİB + DEKSAMETAZON 
+ SİKLOFOSFAMİD) KEMOTERAPİ PROTOKOLÜNÜN 
ETKİNLİĞİ 1Mustafa Çetin, 2Mustafa Pehlivan, 1Bülent 
Eser, 2Mehmet Yılmaz, 1Leylagül Kaynar, 2Vahap Okan, 
1Fevzi Altuntaş, 2Sami Çiftçi, 1Sezgin Alkan, 1Ali Ünal. 
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erişkin Hematoloji 
Bilim Dalı, Kayseri, 2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Erişkin Hematoloji Bilim Dalı, Gaziantep. 

Günümüzde multipl myelom (MM) tedavisinde OKİT, 
uygun hastalarda standart bir tedavi yaklaşımı olmasına 
rağmen hastaların bir kısmında relaps veya progresyon 
gözlenmektedir. Gerek OKİT sonrası gerekse OKİT yapıla-
mayan refrakter ve relaps (RR) MM’lu hastalarda prognoz 
kötüdür. Miyelom hücrelerinin büyüme ve proliferasyonu 
için gerekli olan anahtar sinyal yollarının keşfi, yeni ve 
farklı tedavi seçeneklerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
Bortezomib, myelom hücrelerinin çoğalmasını önler, apo-
pitozisi indükler, myelom hücrelerindeki ilaç direncini 
azaltır ve sitokinleri bloke ederek mikroçevreyi, hücre 
adezyonunu ve anjiogenezi etkilemektedir. Bu etkile-
ri nedeniyle bortezomib, RR MM tedavisinde kombine 
rejimlerin bir parçası olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu çalışmada 2 merkezde 2007-2008 tarihleri arasında 
izlenen 12 relaps ve 5 refrakter toplam 17 MM hastasında 
uygulanan BODEC kemoterapi rejiminin (KR) etkinliği 
ve toksisitesi geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. 
BODEC KR’i; Bortezomib 1.3 mg/m2/gün (1, 4, 8 ve 
11. g) IV bolus, Dexametazon 20 mg/gün (1-2, 4-5, 8-
9, 11-12. g) p.o., Siklofosfamid 50 mg/gün devamlı p.o. 
21 günde tekrarlanarak toplam 8 küre tamamlanmıştır. 
4. ve 8. siklusdan sonra EBMT cevap kriterlerine göre 
değerlendirme yapılmıştır. Hastaların 13’ü erkek, 4’ü 
kadın olup medyan yaş 59 (38-78)’dur. 17 RR MM (Evre 
II 3, Evre III 14, A 12, B 5, 1gG 9, IgA 7, HZ 1, kappa 
13, lambda 4) hastasında BODEC öncesi; %18’i ECOG 
>1, %100’ünde CRP > 0.30 mg/dL, %93’ünde LDH>N, % 
65’inde β2-mikrogloblin > 4 mg/L, % 93’ünde albümin < 
4 gr/L ve bir hastada 13 q delesyonu saptanmıştır. Has-
talar BODEC öncesi (10 VAD+OKİT, 1 VAD/talidomid, 
1MP/talidomid, 3 MP, 2 VAD) 2 (1-3) sıra kemoterapi 
almışlardır. Tüm hastalar için tanı ile BODEC uygulama-
sı arasındaki süre 11.2 (3.4-62.7) aydır. 4 siklus sonrası 
yanıt değerlendirmesinde: 9 (%53) hastada tam, 6 (%35) 
hastada parsiyel, 1 (%6) hastada minimal yanıt alınırken 
bir (%6) hastada progresyon izlenmiştir. 8 siklus tamam-
layan 9 hastanın yanıt değerlendirmesinde ise: 7 (%78) 
hastada tam, bir (%11) hastada parsiyel yanıt alınırken 
bir (%11) hastada da progresyon izlenmiştir. BODEC son-
rası medyan 9 (4-13) aylık izlem süresinde 3 (4., 8. siklus 
sonrası ve 8 siklusta PR elde edilen 1 hastada 4 ay sonra) 
hastada progresyon gözlenmiştir. BODEC KR’i uygulanır-
ken en sık görülen yan etki; periferik nötropeni 11 (%65) 
(WHO >II %12) hastada, hematolojik yan etkiler 10 (%55) 
(WHO >II %12 trombositopeni) hastada, GİS yan etkileri 
5 (%29) hastada görülmüştür. Halen 7’si tam remisyonda 
olmak üzere 15 hasta yaşamdadır. Medyan total yaşam 
süresine henüz ulaşılamamıştır. 1 yılda total sağkalım 
%89; 1 yılda olaysız sağkalım %65 olarak saptanmıştır. 
Sonuçlarımız; literatür ile uyumlu olarak BODEC KR’i RR 
MM’lu hastalarda objektif yanıt elde etmede etkin oldu-
ğunu göstermiş, yan etkilere aşina olmamızı sağlamış, 
ancak objektif yanıtın sürekliliği için ek tedavi yaklaşım-
ları gerektiğini yönünde ön bilgi vermiştir.
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MULTİPL MYELOMA İLİŞKİLİ ANEMİ PATOGENEZİ 
VE KLİNİK TAKİPTE HEPSİDİNİN DEĞERİ Ramazan 
Geyik, Mehmet Yılmaz, Mustafa Pehlivan, Vahap Okan, 
Hakan Büyükhatipoglu, Ahmet Çelik. Gaziantep Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji 
Bilim Dalı ve Biyokimya Anabilim Dalı, Gaziantep. 

Multipl myeloma (MM), kemik iliğinde malign plazma 
hücrelerinin artışı ve aşırı miktarda monoklonal immüng-
lobulin üretiminin olduğu B hücreli lenfoproliferatif bir 
hastalıktır. MM ilişkili anemiye çoğu faktörlerin katkısı 
olmasına rağmen inflamatuar sitokinler, IL-6, hepsidi-
nin artmış üretimini regüle ederek anemide esas rolü 
oynamaktadır. Hepsidin karaciğerde üretilen demirin 
bağırsaklardan absorpsiyonunda ve makrofajlardan salı-
nımında negatif düzenleyici olarak önemli rol oynar. Bu 
negatif düzenleyici etki demir export protein ferroportin 
inhibisyonu aracılığıyla gelişmektedir. Kronik hastalık 
anemisinin patogenezinde hepsidinin rolünün araştırıl-
masında MM ideal klinik bir durumdur. Bu çalışmada 
MM da görülen anemide hepsidinin rolünü, sitokinler 
ve hastalık aktivitesi ile ilişkisini araştırdık. Ocak 2007- 
2008 tarihleri arasında ilk defa MM tanısı alan 29 hasta 
çalışmaya alındı. Bu hastaların tedavi öncesi serum 
hepsidin, TNF-alfa, IL-6 düzeyleri ve diğer prognostik 
değeri olan parametreler (CRP, β-2 mikroglobulin, LDH, 
sedimantasyon) çalışıldı. Hastalara tanı sonrası 3 veya 4 
kür kemoterapi (26 hasta VAD, 3 hasta MP) verildikten 
sonra kontrol serumları hepsidin, TNF alfa, IL-6 düzeyleri 
ve diğer prognostik önemi olan parametreler yönünden 
yeniden çalışıldı. Tedavi esnasında 6 hasta çeşitli neden-
lerle (enfeksiyon, kalp yetmezliği, kanama, ve tromboz) 
kaybedildi. Sonuçlar 25 sağlıklı kontrol grubu ile karşı-
laştırıldı. Tedavi öncesi ve sonrası serum hepsidin ve IL-6 
değerlerinin sağlıklı kontrol grubundan istatistiksel ola-
rak anlamlı yüksek olduğu (p<0.001) saptandı. TNF teda-
vi öncesi ve sonrası değerleri sağlıklı kontrol grubundan 
anlamlı olarak farklı değildi. Serum hepsidin sonuçları 
prognostik değeri olan parametrelerle karşılaştırıldığın-
da; hepsidin-β2 mikroglobulin (p=0.394), hepsidin-LDH 
(p=0.121), hepsidin-sedimantasyon (p=0.838), hepsidin-
CRP değerleri arasında (p=0.734) anlamlı ilişki tespit 
edilmedi. Tedavi öncesi ve sonrası serum hepsidin, TNF 
alfa, IL-6 değerleri karşılaştırıldığında değerlerde düşüş 
tespit edildi.ve bu düşüşler istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu. Tedavi öncesinde hepsidin ile Hb düzeyi arasın-
da anlamlı negatif ilişki izlenirken tedavi sonrası anlamlı 
ilişki saptanmadı. Hepsidin ile IL-6 arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki tespit edilirken (p<0.001) hep-
sidin ve ferritin arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki bulunmadı (p>0.05). Bu bulgulara dayanarak hep-
sidinin bu değerlerle ilişkisi düşünüldüğünde hepsidin 
tek başına kötü prognoz göstergesidir denebilir. Bizim 
çalışmamızda da hepsidinin hemoglobin ile olan ilişkisi 
açıkça bu parametrenin MM seyrinde olumsuz bir prog-
nostik gösterge olabileceğini çağrıştırmaktadır. Sonuç 
olarak hepsidin MM hastalarında bir akut faz reaktanı 
olarak kullanılabilecek yeni bir parametre olup aynı 
zamanda hastalığın seyrinde olumsuz bir gösterge olarak 
ele alınabilir. 
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MULTİPL MİYELOMDA BORTEZOMİB TEDAVİSİ İLE 
3-4. DERECEDE GASTROİNTESTİNAL TOKSİSİTE: 
TEK MERKEZ DENEYİMİ 1Nurhilal Turgut, 1Mehmet Ali 
Özcan, 1Özden Pişkin, 1Selda Çeneli Kahraman, 1Fatih 
Demirkan, 1Güner Hayri Özsan, 1Bülent Ündar. 1Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. 

Multipl myelom (MM) plazma hücrelerinin malin klo-
nal bir hastalığıdır. Halen kür sağlanabilen bir hastalık 
değildir. Standart tedavinin bir parçası olarak benim-
senmiş periferik kök hücre destekli yüksek doz tedavi 
ile ortanca sürvi 4-5 yıla uzatılabilmektedir. Bununla 
birlikte, patofizyolojisi ve biyolojisi anlaşıldıkça teda-
vi yaklaşımları hedef kontrol mekanizmalarına doğru 
yönelmektedir. Bortezomib (PS-341) ilk etkin, yüksek 
selektif ve geri dönüşümlü proteozom inhibitörü olup 
26S proteozom kompleksinin fonksiyonlarını inhibe ede-
rek multipl miyelom tedavisinde etkin bir tedavi stra-
tejisi sağlamıştır. İlacın etkinlik ve yan etki çalışmaları 
sonucu gastrointestinal toksik etkileri kabul edilebilir 
düzeylerde olduğu belirtilmiştir. Ancak merkezimizde-
ki bortezomib uygulamaları sonucu özellikle grade 3-4 
ishal yan etkisi nedeniyle tedaviyi kesmeyi ve hastaneye 
yatışı gerektiren vakalar gözlemledik. 2006-2008 yılları 
arasında toplam 47 hastaya 28 günde bir, ilk 4 günde 
40mg/gün deksametazon(oral/iv) ile kombine 1, 4, 8 ve 
11. günlerde 1,3 mg/m2 bortezomib tedavisi verildi. Bu 
4 hastanın yaş ortalaması 66,75 yıl (60-72), 3’ü kadın, 
1’erkekdi. Bu hastalardan 4’ünde (%8,5) grade 3-4 ishal 
yan etkisi gelişti. Hastalarda ishalli dönemde bakılan 
gayta direk bakı-kültür, parazit bakılarında patoloji 
saptanmadı. Eşlik eden ateş, bulantı, kusma, beslenme 
alışkanlıklarında değişiklik, antibiyotik kullanımı yoktu. 
İshal sayısının günde 8-20 arasında değişen sayıda ve 
bol su gibi, miktarının değişken olduğu görüldü. Kan-
mukus içermiyordu. Her 4 hastada da elektrolit denge-
sizliği, hipovolemi ve hafif renal etkilenme saptanması 
üzerine hastaneye yatırılarak iv replasmanları yapıldı. 
Ortalama 1 hafta içinde ishal giderek azaldı ve kesildi. 
Bir hastaya yapılabilen fleksible sigmoideskopi ve biyopsi 
değerlendirilmesinde nonspesifik kolit olduğu saptandı. 
Tedavi düzeni ile ilişki değerlendirildiğinde ishalin tedavi 
döngülerinin 4-8.günlerinden sonra başladığı görüldü. 
Bortezomibin gastrointestinal toksisite için nöropati ve 
renal yetmezlikte olduğu gibi doz ayarlaması konusunda 
bir öneri yoktur. Bununla birlikte hastalık tedavisi ile 
etkileşen, morbiditeye neden olan bu konuda çok mer-
kezli verilerin elde edilmesi ve bu konuda kılavuzların 
belirlenmesi gerekli görünmektedir.

Tablo.

Yaş Cinsiyet Monoklonal 
gamapati

ISS Bortezomib kür 
sayısı

Tedavi 
yanıtı

72 K Ig A,Kappa III 5 kür Tam yanıt

60 K Ig G,Kappa II 3 kür Kısmi yanıt

72 E λ hafif zincir III 2 kür Kısmi yanıt

64 K Ig G,Kappa I 2 kür Kısmi yanıt
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YENİ TANI MULTİPL MİYELOMALI HASTALARDA 
KEMİK DÖNGÜSÜ BELİRTEÇLERİ VE KEMİK YOĞUN-
LUĞUNUN PROGNOSTİK BELİRTEÇLERLE İLİŞKİSİ 
1Eren Gündüz, 1Hava Üsküdar Teke, 1Olga Meltem Akay, 
2Cengiz Bal, 1Zafer Gülbaş. 1Eskişehir Osmangazi Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, 2Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana-
bilim Dalı. 

Amaç: Multipl miyelomadaki kemik hastalığı genellik-
le düz iskelet grafileriyle değerlendirilir. Düz grafiler oste-
olitik lezyonların tanısında yararlıdır ancak kemik yapım 
ve yıkım hızının gerçek durumu hakkında bilgi vermez. 
Multipl miyelomalı hastalarda kemik yapım ve yıkım 
belirteçlerinin iskelet metabolizmasını değerlendirmede 
yararlı olduğu bildirilmektedir ve prognostik önemi oldu-
ğuna dair yayınlar da mevcuttur. Biz de çalışmamızda 
bu belirteçlerin bazılarıyla prognostik belirteçler arasın-
daki ilişkiyi araştırdık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 12’si 
erkek 8’i kadın olmak üzere toplam 20 yeni tanı konmuş 
multipl miyelom (MM) hastası dahil edildi. Hastaların yaş 
ortalaması 59.5±12.52 idi. MM 13 hastada IgG, 4 hastada 
IgA, 1 hastada hafif zincir ve 1 hastada non-sekretuar 
tipteydi. Salmon Durie’ye göre yapılan evrelemede bir 
hasta evre I, üç hasta evre II ve on altı hasta evre III ola-
rak değerlendirildi. Kemik yapım belirteci olarak serum 
ALP (alkalen fosfataz) ve osteokalsin, yıkım belirteci 
olarak spot idrarda deoksipiridinyum (DPD) düzeylerine 
bakıldı. Aynı zamanda hastaların DEXA ile kemik yoğun-
luğu ölçümleri yapıldı. Korelasyonlar için kalça ve bel 
bölgesine ait T ve Z skorları ile g/cm2 cinsinden kemik 
yoğunlukları kullanıldı. Kemik yapım ve yıkım belirteçle-
riyle ilişkisi araştırılan parametreler yaş, evre, albumin, 
LDH, ß2 mikroglobulin, serum kreatinin, düzeltilmiş 
kalsiyum, fosfor, PTH (parathormon) ve kalsiüri idi. Nor-
mal dağılım gösteren parametreler için Pearson, normal 
dağılım göstermeyen parametreler (düzeltilmiş kalsiyum, 
fosfor, LDH, serum kreatinin, PTH, bel bölgesi Z skoru) 
için Spearman korelasyon testleri kullanıldı. Bulgular:
Çalışmamızda istatistiksel olarak anlamlı bulgular olarak 
PTH ile DPD arasında negatif ilişki, ALP ile DPD arasında 
pozitif ilişki, kalça ve bel bölgesine ait T ve Z skorları ile 
g/cm2 cinsinden kemik yoğunlukları arasında pozitif 
ilişki saptandı. Kemik yapım ve yıkım belirteçleriyle 
araştırılan diğer parametreler arasında anlamlı ilişki 
saptanmadı. Sonuç: Yeni tanı multipl miyelomalı hasta-
larda kemik döngüsü belirteçleri ve kemik yoğunluğunun 
bakılan prognostik belirteçlerle ilişkisi saptanmamış-
tır. Hasta sayısı artırılarak sağkalım ve tedavi sonrası 
değerlere göre prognoza etkinin tekrar değerlendirilmesi 
planlanmıştır.
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RENAL YETMEZLİĞİ OLAN MULTİPLE MİYELOM HAS-
TALARINDA BORTEZOMİB ETKİNLİĞİ VE YAN ETKİ 
DEĞERLENDİRMESİ 1Işık Kaygusuz, 2Fergün Aydın, 
1Ant Uzay, 1Mustafa Çetiner, 1Tülin Fıratlı Tuğlular, 
1Mahmut Bayık. 1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bilim Dalı, 2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı. 

Multiple miyelom (MM)’un tanısı sırasında hastaların 
yaklaşık %30’unda böbrek testlerinde bozukluk görül-
mektedir. Renal yetmezlik, tedaviye yanıtı ve hastalığın 
seyrini olumsuz yönde etkilemektedir. Yeni tedavi yakla-
şımları arasında bulunan Bortezomib’in renal yetmezliği 
olan hastalarda da etkin ve güvenilir olduğu bildirilmiş-

tir. Çalışmamızda, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji bölümünde izlenen ve Bortezomib tedavisi 
uygulanan 43 nüks veya dirençli MM hastası geriye 
dönük olarak değerlendirildi. Renal işlev bozukluğu olan 
(Kreatinin Klirensi < 50 ml/dak.) 18 hasta tedaviye yanıt 
oranları ve yan etkiler açısından renal işlevleri normal 
olan diğer 25 hasta ile karşılaştırıldı. Tüm hastalara 
Bortezomib 1,3 mg/m2 dozunda ortalama 4,6 kür (1-10 
kür) uygulandı ve 2 hastada trombositopeni, 1 hastada 
nöropati, 1 hastada ishal/nöropati, 1 hastada ishal ve 1 
hastada presenkop nedeniyle 1.0 mg/m2 dozunda veril-
di. Doz azaltımı yapılan 6 hastanın 4’ünün (%66) renal 
yetmezliği mevcuttu. Yanıt oranları değerlendirildiğinde 
toplam yanıt oranı % 87 olup 14 hastada (%35) tam yanıt, 
10 hastada (%25) tama yakın yanıt, 2 hastada (%5) çok 
iyi kısmi yanıt, 4 hastada (%10) kısmi yanıt elde edildi, 8 
hasta (%20) tedaviye yanıt vermedi. Renal yetmezliği olan 
ve olmayan hastalar yanıt oranları açısından karşılaştı-
rıldığında toplam yanıt oranı %66’ya %82, tam ve tama 
yakın yanıt %58’e %66 olduğu görüldü. Tüm hastalarda-
ki yan etki değerlendirmesinde 15 hastada (%34) periferik 
nöropati izlendi(3 hastada Grade I, 9 hastada Grade II, 3 
hastada Grade III). Nöropati gelişen 15 hastanın 5’inin 
(%33) renal yetmezliği olduğu görüldü. Trombositopeni 9 
hastada (%20) izlendi. Trombositopeni gelişen hastalar-
dan 7’sinin (%77) renal yetmezliği vardı. İshal 6 hastada 
(%13)gelişti(3 hastada grade III, 3 hastada grade IV). Bu 
hastaların 5’inin (%83) renal yetmezliği olduğu görüldü. 
İshal nedeniyle 3 hastada (%50) tedavi kesildi. Yan etkiler 
nedeniyle tedavi 4 hastada (%9) sonlandırıldı(1 hastada 
grade III ishal, 2 hastada grade IV ishal ve 1 hastada da 
grade II nöropati nedeniyle). Bu hastaların 3’ünün (%75) 
renal yetmezliği olduğu görüldü. Renal işlev bozukluğu 
olan 18 hasta değerlendirildiğinde 5 hastada (%27) ishal, 
5 hastada (%27) nöropati, 7 hastada (%38) trombosito-
peni geliştiği izlendi. Kreatinin klirensi < 30 ml/dak olan 
12 hastada ise trombositopeni %33 (4/12), nöropati %33 
(4/12), ishal %41(5/12) oranında izlendi. Yan etkiler açı-
sından evre 4 renal yetmezliği olan hastalar olmayanlarla 
karşılaştırıldığında ishal ve trombositopeni oranlarının 
anlamlı olarak arttığı görüldü (sırasıyla %41’e %13 ve 
%33‘e %20). Sonuç olarak Bortezomib renal yetmezliği 
olan hastalarda da etkin ve iyi tolere edilebilen bir ilaç 
olmakla birlikte doz azaltımı ve tedavinin sonlandırılması 
bu hasta grubunda daha sık olmaktadır. Özellikle ciddi 
renal yetmezlikli hastalarda ishal ve trombositopeni daha 
sık görülmekte ve tedavinin erken sonlandırılmasına yol 
açabilmektedir. 

Bildiri: 244  Poster No: P0196

AĞIR POLİNÖROPATİSİ OLAN BİR POEMS SENDRO-
MU OLGUSUNDA BORTEZOMİB TEDAVİSİNİN ETKİN-
LİĞİ: OLGU SUNUMU 1Işık Kaygusuz, 2Hakan Tezcan, 
1Mustafa Çetiner, 2Ozan Kocakaya, 1Ant Uzay, 1Mahmut 
Bayık. 1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji 
Bilim Dalı, 2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hasta-
lıkları Ana Bilim Dalı. 

POEMS (Polinöropati, Organomegali, Endokrinopati, 
M proteini, Cilt değişiklikleri) sendromu, plazma hücreli 
diskrazilere ikincil gelişen nadir görülen bir paraneop-
lastik sendromdur. Temel klinik özelliği kronik ilerleyici 
polinöropati ve motor fonksiyonlarda yetersizliktir. Eşlik 
eden diğer patolojiler arasında sklerotik kemik lezyon-
ları, periferal ödem, asit, plevral efüzyon, trombositoz, 
polisitemi, Castleman Hastalığı, papilödem, halsizlik, 
parmaklarda çomaklaşma sayılabilir. Hastaların çoğun-
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luğunda kemik iliğinde plazma hücre infiltrasyonu < 
%5 ve hemen daima monoklonal Lambdadır. VEGF 
(Vasküler endotelial growth faktör) patogenezde rol oyna-
yan en önemli sitokindir. Radyoterapi, kortikosteroidler, 
düşük doz alkilleyici ajanlar, kök hücre nakli destekli 
yüksek doz kemoterapi tedavi seçeneklerini oluşturur. 
İmmunomodulatuar ilaçlardan Talidomid ve lenalidomid, 
Anti-VEGF ajanlar (Bevacizumab) yeni tedavi seçenekleri 
arasındadır. Bu olgu sunumunda POEMS sendromu 
teşhisi konulan ve Bortezomib tedavisi verilen bir hasta 
bildirilmiştir. İki yıl öncesine kadar hiçbir şikayeti olma-
yan 65 yaşında erkek hasta son 6 ayda şiddetlenen ve 
giderek artan, son 1-2 aydır yürümesini engelleyen ayak 
ve el parmaklarında sızlama, bacaklarda ağrı, güçsüzlük, 
kollarda ve ellerde ağrı, güçsüzlük, morarma şikayetleri 
ile başvurdu. Fizik muayenede iki taraflı eller ve bacak-
larda hiperpigmentasyon ve sklerodermoid değişiklikler, 
hepatomegali 19 cm, çomak parmak ve iki taraflı uzun 
eldiven/çorap bölgelerinde duyu kaybı, ellerde kas gücü 
3/5, alt ekstremite proksimalde 3/5, ayaklarda 0-1/5 
saptandı. Hemogramında trombositoz (668.000/mm3) 
dışında patoloji yoktu. EMG’de ; Alt ekstremitelerde daha 
belirgin olmak üzere yaygın olarak duyu ve motor liflerini 
etkileyen subakut-kronik süreçte polinöropatik tutulum 
izlendi. Tablonun Paraneoplastik olabileceği düşünüldü. 
Serum immunelektroforezi IgA Lambda paraproteinemisi 
ile uyumlu bulundu. Batın Bilgisayarlı Tomografisinde 
Hepatomegali 19 cm ve paraaortik santim sınırında 
birkaç adet lenfadenopati saptandı. Kemik iliği biyop-
sisinde atipik plazma hücre infiltrasyonu izlendi. Ciltte 
sklerodermoid kalınlaşması, polinöropatisi, monoklonal 
gamopati ve organomegalisi olan hastada POEMS send-
romu teşhisi kondu. Subklinik hipotiroidi ve Testosteron 
düzeyinde düşüklük saptandı. Yüksek doz deksameta-
zon tedavisi verildi. Tedaviye yanıt alınamaması üzerine 
Bortezomib başlandı. Yedi kür tedavi sonrasında serum 
M proteinindeki azalmanın, tama yakın yanıt ile uyum-
lu olduğu görüldü. Polinöropati bulgularında dramatik 
düzelme oldu. Nöropati bulguları Evre IV’den evre II’ye 
geriledi. POEMS sendromunda tedavi yanıtı elde edilen 
hastalarda nöropatide düzelmenin 2-3 sene sürebileceği 
bilgisi ışığında, tedavinin 6. ayında nöropati semptom-
larında belirgin düzelme olan hastamızın iyileşme süre-
cinin devam etmesini ve nöropati tablosunun daha da 
düzelmesini beklemekteyiz. 
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MULTİPL MYELOMDA LOKAL RENİN-ANJİYOTENSİN 
SİSTEMİ (RAS) AKTİVİTESİ 1Bülent Saka, 1Gülistan 
Bahat Öztürk, 1Nilgün Erten, 1M. Akif Karan, 2Müge 
Sayitoğlu, 3Öner Doğan, 4Sema Genç, 1Cemil Taşçıoğlu, 
2Uğur Özbek, 1Sevgi Kalayoğlu Beşışık. 1İstanbul Tıp 
Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı 2Istanbul Üniversi-
tesi Detae, 3Istanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı 
4Istanbul Tıp Fakültesi, Klinik Biyokimya Anabilim Dalı 

Giriş: Renin-anjiyotensin sistemi (RAS) çeşitli organ-
larda doku düzeyinde anjiyogenezi, hücresel proliferas-
yonu, apoptoz ve inflamasyonu etkileyebilmekte, RAS 
aktivasyonuna fizyolojik yanıt tümör büyümesini yön-
lendirebilmektedir. Anjiyotensin (ANG II) RAS’da başlıca 
etkin madde olup etkisi özellikle AT1 reseptör (AT1R) ara-
cılığı ile ortaya çıkmaktadır. RAS’ın tümör gelişmesindeki 
etkisinin ANG II’nin vasküler endotelyal büyüme faktörü 
(VEGF) gibi çeşitli pro-anjiyojenik ve büyüme faktörleri-
nin ekspresyonu uyarması ile olduğu öne sürülmektedir. 
Bu çalışmada, multipl myelom (MM)’lu hastalarda kemik 

iliğinde RAS aktivitesi ve ilişkili olarak mikrovasküler 
ağ yoğunluğu araştırılmıştır. Yöntem: Çalışmaya RAS’ı 
etkileyecek bir ilaç kullanmamış, yeni tanı konulmuş MM 
ve 15 kemik iliği kaynaklı hastalığı olmayan hasta dahil 
edildi. AT1R mRNA düzeyi kemik iliği aspirasyon örnekle-
rinde “kantitatif reverse transcriptase PCR”, anjiyogenezi 
belirlemeye yönelik kemik iliği dokusunda VEGF, CD34 
ve Faktör VIII ile ilişkili antijen immünohistokimyasal 
boyama yöntemleriyle çalışıldı. RAS’ın başlıca yönlendiri-
cisi anjiyotensin converting enzyme (ACE) düzeyi serum-
da ELISA yöntemi ile ölçüldü. Bulgular: Çalışma 39 MM 
ve 15 kontrol grubu ile oluşturuldu. Hasta ve kontrol 
gruplarının yaş ortalamaları sırasıyla 63±10 yıl (sınırlar; 
44-81), ve 49±14yyıl (27-80) idi. Cinsiyet dağılımı her iki 
grupta da benzer bulundu (erkek/kadın: MM; 20/19, kon-
trol; 8/7) bulundu. MM grubunda kontrol grubuna göre 
AT1R mRNA ekspresyon düzeyi anlamlı yüksek bulun-
du (6.82±17.22 karşılık 1.17±1.09, p=0.049, t=2.037). 
Serum ACE düzeyleri her iki grupta benzer bulundu. MM 
hasta grubunda kontrol grubuna göre mikrovasküler ağ 
yoğunluğu artmış bulundu; VEGF (10±3 karşılık 2±1, 
p<0.001, t=12.029), Faktör VIII rAg (52.28±35.96 karşılık 
28.09±14.49, p=0.001, t=3.455) ve CD34 (62.37±31.81 
karşılık 38.55±17.26, p=0.001, t=3.442). Klinik seyir bil-
gisi olarak serum beta-2 mikroglobulin düzeyi ile AT1R 
mRNA ekspresyon düzeyi arasında anlamlı korelasyon 
tespit edildi (p=0.002, r=0.472). Sonuç: Doku düzeyinde 
RAS aktivitesi parakrin etkisi ile tümör büyümesini etki-
lemektedir. Çalışmamızda bir hematolojik tümör olarak 
MM’da doku düzeyinde RAS aktivitesi ve ilişkili olarak 
mikrovasküler ağ yoğunluğu artmış bulunmuştur. Bu 
durum MM tedavisinde RAS inhibisyonu ile yeni bir kapı 
açmış gibi durmaktadır.
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PRİMER SİSTEMİK AMİLOİDOZİS VE POLİSİTEMİ 
1Işık Kaygusuz, 2Mahmoud Isleem, 1Ant Uzay, 1Mustafa 
Çetiner, 1Tülin Fıratlı Tuğlular, 1Mahmut Bayık. 1Mar-
mara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, 
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı. 

Primer sistemik amiloidoz, plazma hücreli neopla-
zilerin nadir görülen bir formudur. Sistemik hastalık, 
immunglobulin hafif veya ağır zincir parçalarından olu-
şan amorf bir maddenin dokularda birikimi sonucu 
gelişir. Birikim en çok böbrekler, kalp, karaciğer ve 
periferal sinir sistemi gibi hayati organlarda olur. Teşhis 
sırasında en sık nefrotik sendrom sınırında proteinüri, 
renal yetmezlik, konjestif kardiyomiyopati, açıklanama-
yan hepatomegali, sensorimotor ve otonomik periferal 
nöropati saptanır. Amiloidoz nadiren anemi ile birlikte 
olur. Hastaların yaklaşık %90’dan fazlasında Hb > 10 
g/dl dir. Amiloidozda polisitemi çok az sayıda olguda 
bildirilmiştir. Bu vakalarda, polisitemi, hematopoetik fak-
törleri ve sitokinleri üreten dokuların amiloid fibrilleri ile 
infiltrasyonuna bağlanmıştır. Bu olgu sunumunda nefro-
tik sendrom tablosunda baş vuran ve polisitemi, lökositoz 
ve trombositozu mevcut olan ve primer amiloidoz teşhisi 
konulan bir hasta bildirilmiştir. İki aydır mevcut, karında 
ve bacaklarda şişlik, idrar renginde koyulaşma, halsizlik, 
efor kapasitesinde azalma şikayetleri ile başvuran 36 
yaşında bayan hastanın yapılan tetkiklerinde hipoalbu-
minemi, proteinüri, hiperlipidemi olması nedeniyle nef-
rotik sendrom teşhisi konmuş. Hastanın Hb: 17.9 g/dl, 
HCT: %53,5, WBC: 10.160/mm3, PLT: 513.000/mm3 
saptanması üzerine hasta miyeloproliferatif hastalık, 
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polisitemia vera ön tanısıyla bölümümüze yönlendirilmiş. 
Fizik muayenesinde hepatosplenomegali, karın cildinde ve 
periferik +++ ödem saptandı. Yapılan tetkiklerinde WBC: 
14.000/mm3, Hb: 18 g/dl, HCT: %55, PLT: 680.000/
mm3, alkalen fosfataz: 3645 U/L, albumin 1,1 g/dl 
saptandı. Hastanın dış merkezde yapılan renal biyopsisi 
patoloji bölümünde değerlendirildi ve primer amiloidoz 
ile uyumlu bulundu. Kemik iliği aspirasyon biyopsisinde 
%10-15 arasında değişen monoklonal lambda hafif zincir 
boyanması gösteren plazma hücre infiltrasyonu saptandı. 
Kemik iliğinden JAK 2 mutasyonu negatif saptandı. İki 
kez bakılan serum eritropoetin düzeyi normal bulundu. 
Hastanın idrar ve immün elektroferezinde lamda hafif 
zincir atılımında artış saptandı. Kolestaz enzimlerinde 
belirgin yükselme saptanan hastanın safra yollarına 
yönelik radyolojik tetkiklerinde bir anormallik saptan-
madı ve alkalen fosfataz yüksekliği amiloidoza bağlandı. 
Mevcut bulgularla primer amiloidoz teşhisi konulan ve 
kök hücre destekli otolog kemik iliği nakli planlanan has-
taya vinkristin, adriamisin ve deksametazondan oluşan 
sistemik kemoterapi başlandı. Hastanın bakılan eritro-
poetin düzeyinin normal olmasına karşın polisitemisinin 
böbreğin ve karaciğerin amiloid tutulumuna bağlı olarak 
hematopetik sitokinlerin salgılanmasındaki artışa bağlı 
olabileceği düşünüldü. 
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EGE HEMATOLOJİ GRUBU MİYELOM VERİ TABANI 
1Sibel Kabukçu Hacıoğlu. 1Pamukkale Üniversitesi Hema-
toloji Bilim Dalı - Ege Hematoloji Grubu Adına. 

Ülkemizde hematolojik malignitelere ait veri tabanı 
uygulaması, günlük rutin işlerin yoğunluğundan dolayı 
veri girişlerinin istenilen şekilde yapılamaması, çoğu 
merkezde bu kayıtları tutacak sekreter hizmetinin bulun-
maması, laboratuvar standardizasyonunun sağlanama-
ması, hastaların düzenli takiplerine gelmemesi ve veri 
tabanındaki veri çokluğu gibi nedenlerden dolayı isteni-
len düzeye getirilememiştir. Bu nedenledir ki, Türkiye’de 
bir hematolojik malignitenin epidemiyolojik verilerine 
ulaşmak bile ne yazık ki mümkün olamamaktadır. Bu 
çalışmada, Ege Hematoloji grubu olarak oldukça az, ula-
şılması kolay verilerden oluşan 2007 yılına ait Myelom 
kayıt sistemi oluşturmayı amaçladık. Kayıt sistemi; 2007 
yılında miyelom tanısı alan hastaların ad-soyadlarının 
baş harfleri, cinsiyet, yaş, ev-cep telefonu, memleket, 
immunglobulin tipi ve yaşam son durumu verilerinden 
oluşturuldu. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, 
Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir Eğitim Araş-
tırma Hastanesi, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Denizli Devlet Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi, Nazilli 
Devlet Hastanesi olmak üzere toplam 12 ünitenin veri-
lerine ulaşıldı. Ulaşılan toplam 175 olgunun ortalama 
yaşı 61.3 (31-87), ortanca yaşı 63, Kadın/Erkek: 90/85 
(1.05) olarak hesaplandı. 99 olgu (%53.5) Ig G tipi miye-
lom (49 olgu Ig G kappa, 29 olgu Ig G lambda, 21 olguda 
immunfiksasyon çalışılmamış), 33 olgu (% 17.8) Ig A tipi 
miyelom (15 olgu Ig A kapa, 12 olgu Ig A lambda, 6 olgu-
da immunfiksasyon çalışılmamış), 41 olgu (% 22.1) hafif 
zincir (13 olgu kappa hafif zincir, 11 olgu lambda hafif 
zincir, 7 olguda hafif zincir tipi tanımlanmamış) olarak 
hesaplandı. Bugün itibariyle 175 olgunun 154’ünün sağ 
(%88), 21’inin (%12) öldüğü belirlendi. Olguların ünitele-
re göre dağılımı ve kayıt verileri Tablo 1.’de sunulmuştur. 
Sonuç olarak, elde edilen bu demografik veriler literatür 

ile uyumludur. Retrospektif olarak bile 175 olguya ula-
şılıp verilerin eksiksiz elde edilmesi prospektif olarak bu 
kayıt sisteminin işlevsel olabileceğini göstermektedir. 
Ülkemiz şartlarında, daha az veri ile bazal kayıt siste-
minin daha kolay oluşturulabileceği, veri tabanındaki 
parametre sayısının planlanacak prospektif çalışma yada 
çalışmalara özgü olarak artırılmasının daha uygun olaca-
ğı düşünülmektedir.

Tablo.

Merkez Hasta 
sayısı

Toplama 
göre 

yüzde (%)

Erkek/Kadın Ortanca 
yaş

Yaşam son 
durumu
(sağ/ex)

Ege Ü. 40 22.8 26/14 61 37/3

Dokuz Eylül Ü. 31 17.7 11/20 62 28/3

Atatürk Eğ.Arş.Hst. 21 12 6/15 63 20/1

Adnan Menderes Ü. 16 9.1 8/8 67 12/4

Pamukkale Ü. 14 8 7/7 63 10/4

Süleyman Demirel Ü. 12 6.8 6/6 61 10/2

Celal Bayar Ü. 11 6.2 7/4 64 9/2

Tepecik Eğ.Arş.Hst. 11 6.2 4/7 54 11/0

İzmir Eğ.Arş.Hst. 14 7.9 9/5 59 12/2

Denizli Devlet Hst. 5 2.8 1/4 58 5/0

Aydın Devlet Hst. - - - - -

Nazilli Devlet Hst. - - - - -

TOPLAM 175 100 85/90 63 154/21

Transfüzyon Tıbbı/ Aferez/ Hücre İşlenmesi
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HİPERTRİGLİSERİDEMİYE BAĞLI AKUT PANKREA-
TİT TEDAVİSİNDE TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ 
1Gürhan Kadıköylü, 2Vahit Yükselen, 1Irfan Yavaşoğlu, 
2Ali Önder Karaoğlu, 1Zahit Bolaman. 1Adnan Menderes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı 
Hematoloji Bilim Dalı, Aydın, 2Adnan Menderes Üniversite-
si Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroente-
roloji Bilim Dalı, Aydın. 

Akut pankreatitli hastaların %3’ünden hipertrigli-
seridemi sorumludur. Özellikle trigliserit düzeyi >1000 
mg/dl olan hastalarda pankreatit riski yüksektir. Olgu 
1. Otuzüç yaşında erkek hastada bir gün önce başla-
yan sürekli ve şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayeti ile 
başvurdu. Özgeçmişinde 3 yıldan beri hipetrigliseridemi 
tanısıyla düzensiz ilaç kullanımı vardı. Fizik muayenede 
TA:130/90 mmHg, nabız 105/dk, ateş:37.8 0C, epigastrik 
bölgede duyarlılık ve karında yaygın rebaund saptandı. 
Lökosit sayısı 23.000/mm3, CRP 148 mg/l, ALT 72 IU/l, 
LDH 586 IU/l, amilaz 4234 IU/l, lipaz 606 IU/l, triglise-
rid 4408 mg/dl, total kolesterol 765 mg/dl olan hastanın 
batın tomografisinde Balthazar sınıflamasına bağlı evre-E 
akut pankreatit bulguları mevcuttu. Hastaya oral alım 
kesilerek, serum fizyolojik, imipenem ve iki gün terapötik 
plazma değişimi (TPD) yapıldı. Trigliserid değerleri önce 
1014 ve 320 mg/dl, amilaz değerleri de 171 ve 76 IU/l’ye 
düştü. Karın ağrısı ve kusma yakınmaları geçen hasta 
7.gün oral gıda almaya başladı. Olgu 2. Yirmisekiz yaşın-
da bayan hastada sabah kahvaltısından sonra başlayan 
ağrı kesicilere yanıtsız, sürekli ve şiddetli karın ağrısı 
başlayan hastanın öyküsünde hipertrigliseridemi ve 4 yıl 
önce geçirilmiş akut pankreatit vardı. Fizik muayenede 
TA:105/60 mmHg, nabız 88/dk, ateş:38.5 0C, epigastrik 
bölgede duyarlılık saptandı. Lökosit sayısı 12.400/mm3, 
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amilaz 1618 IU/l, CRP 66.9 mg/l olan hastanın batın 
tomografisinde Balthazar sınıflamasına bağlı evre-D akut 
pankreatit bulguları mevcuttu. Hastanın oral alım kesile-
rek, serum fizyolojik, seftriakson ve bir kez TPD yapıldı. 
Trigliserit 154 mg/dl, amilaz 216 ve 107 IU/l’ye düştü. 
Karın ağrısı ve ateş yakınmaları geçen hasta 8.gün oral 
gıda almaya başladı. Sonuç olarak hipertrigliseridemiye 
bağlı akut pankreatit tedavisinde TPD birincil tedaviye 
yardımcı ve kısa sürede etki gösteren bir tedavi yöntemi 
olarak uygulanabilir.
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TAZE DONMUŞ PLAZMA (TDP) KULLANIMINDAKİ 
ARTIŞ 1Fuat Çetinkaya, 1Erhun Merdanoğulları, 2Birol 
Tırak, 2Huriye Pehlivan. 1Haydarpaşa Numune Ea Has-
tanesi Kan Merkezi, Istanbul, 2Bilmedical Hastane Bilgi 
Yönetim Sistemleri,istanbul. 

Amaç: Çalışmamızda hastanemizde başka ülkelerde 
olduğu gibi eritrosit süspansiyonu (ES) tüketimi azalır-
ken TDP kullanımının artıp atmadığını ve kullanımının 
doğru yapılıp yapılmadığını araştırmayı amaçladık. Ülke-
mizde transfüzyon uygulamalarının takibi ve gerekirse 
düzeltilebilmesi için verilerimizin diğer merkezlerle kıyas-
lanmak üzere ortaya konmasının yararlı olacağını düşün-
dük. Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı 881 yataklı, 3.basamak eğitim ve araştırma hasta-
nesi özelliğindedir ve İstanbul’un önemli travma ve acil 
başvuru noktalarından biri durumundadır. Kalp damar 
cerrahisi, kök hücre veya kemik iliği nakli yapılmamak-
tadır. 2003 yılından beri kan merkezinin de dahil olduğu 
hastane bilgi sistemi (HBS) hastanemizde kullanılmakta-
dır. Bu çalışmada HBS içerisinde tek bir veritabanında 
tutulan veriler üzerinden, 1 Ocak 2004 ile 31.12.2007 
tarihleri arasında kliniklerde yatan hastaların tıbbi bil-
gileri, kan merkezi ve transfüzyon verileri, PT, APTT ve 
INR gibi laboratuar değerleri birlikte ve geriye dönük 
olarak analiz edilmiştir. Bulgular: 4 yıllık süre içinde 
toplam 25325 ünite TDP, 4930 hastanın 5219 yatışında 
kullanılmıştır. Bu süre içerisinde kullanılan TDP ve diğer 
kan bileşenlerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki grafikte 
gösterilmiştir. Hastanemizde TDP/ES oranı 1:1,9 dur. 
TDP lerin %58’i cerrahi kliniklerinde yatan hastalara, 
%25’i ise 21 yatak kapasiteli yoğun bakım servisinde 
çoğunlukla solunum yolu hastalıkları tanısı alan hasta-
larda kullanılmıştır. Hastaların sadece % 77 sinde yattığı 
süre boyunca herhangi bir anda pıhtılaşma parametrele-
rinin (APTT,PT ve INR) ölçüldüğü, bunların da %54’ünde 
değerlerin normal sınırlar arasında olduğu görülmüştür. 
PT ve APTT değerleri normal olduğu halde TDP kullanı-
lan hastaların % 15 ine başka herhangi bir kan bileşeni 
transfüzyonu yapılmamıştır. Hasta başına ortalama 4,87 
(SD:11,56) ünite TDP kullanılmıştır. Sonuç: Transfüz-
yona bağlı akut akciğer hasarı gibi TDP transfüzyonuna 
ait risklerinin daha iyi bilinmeye başlamasına rağmen 
hastanemizdeki TDP kullanımının son yıllarda gösterdiği 
artış, literatürle benzerlik göstermekte ve üstelik TDP 
kullanımının iyi olmadığı görülmektedir. Amerika’da 
TDP/ES oranı:1:1,36, Avrupa’da 1:6.0 iken hastanemizde 
bu oran 4 yıllık değerlendirmede 1:1,9 olarak tespit edil-
miştir. Özellikle çok miktarda TDP kullanan cerrahlar ve 
yoğun bakım uzmanları başta olmak üzere hastanedeki 
tüm doktorların endikasyonlar ve hastanın vücut ağır-
lığı ile koagülasyon testlerinin birlikte değerlendirilerek 
TDP dozunun belirlenmesi konusunda bilgilendirilmesi 
ve benzer çalışmaların ülke genelinde yapılması yararlı 
olacaktır. 

Şekil. Yıllara göre kan bileşenlerinin kullanımı

Bildiri: 250  Poster No: P0202

FAMİLYAL HİPERLİPİDEMİ’NİN GEBELİKTE LİPİD 
AFEREZİ İLE TEDAVİSİ: 2 OLGU SUNUMU 1Seda 
Türgüt, 1Güler Ince, 1Ayşe Küstü, 1Hasan Çınar, 3Eda 
Melek Ertörer, 1Ferda Tekinturhan, 2Birol Güvenç. 1Çuku-
rova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, Terapötik Aferez, Kök 
Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi, Adana, 2Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Hematoloji Bilim Dalı, Adana, 3Başkent Üniversitesi Adana 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Adana. 

Familyal hiperlipidemi (FH); LDL reseptörü ya da 
apolipoprotein B genindeki mutasyondan kaynaklanan, 
otozomal dominant geçişli bir hastalıktır. FH’li gebelerde, 
artmış LDL-kolesterol (LDL-K) düzeyi ve koroner arter 
hastalığı, anne ve bebek için yüksek risk oluşturmak-
tadır. Ayrıca, Hidroksimetilglutaril-KoA redüktaz (HMG-
KoA) inhibitörleri gebelikte kontrendike olduğundan, lipid 
aferezi hayat kurtarıcı bir tedavi seçeneği olabilir. Bu 
çalışmada; merkezimizde kaskad filtrasyon plazmaferezi 
(KFP) ile yarı-selektif lipid aferezi uygulanan, heterezigot 
FH’li iki gebe hasta takdim edilecektir. Olgu 1: 27 yaşın-
da, 30 haftalık gebe olan hastaya 7 yaşında heterezigot 
FH tanısı konmuş. Bu tarihten itibaren antihiperlipidemik 
tedavi alan hasta, gebeliği saptandıktan sonra HMG-KoA 
kullanmayı bırakmış. 30. gebelik haftasında, göğüs ağrısı 
ve nefes darlığı şikâyetleri ile hastaneye başvuran hasta, 
LDL-K düzeyinin 850 mg/dl olarak belirlenmesi üzerine, 
lipid aferezi uygulaması için kliniğimize yönlendirilmiş. 
Hastaya; ilk 6 seans haftada 2 kez, kalan seanslar haf-
tada 1 kez olmak üzere, gebeliği boyunca toplam 15 lipid 
aferezi yapıldı. İşlemlerde; Fresenius hücre ayrıştırma 
cihazları, CF–100 Infomed kaskad modülü ile Evaflux 5A 
filtre kullanıldı. Periferik venlerin kullanıldığı işlemlerde 
antikoagülan olarak ACD-A tercih edildi. Vital bulgular 
15-30 dakika aralarla alındı ve kaydedildi. Son seansta 
gözlenen ağız çevresinde uyuşma ve hipotansiyon dışında 
bir komplikasyon izlenmedi. Hasta, gebeliğin 38. hafta-
sının sonunda, sezaryenle, sağlıklı bir çocuk dünyaya 
getirdi. Tablo-1’de, işlem öncesi/sonrası ortalama koles-
terol düzeyleri ve düşüşleri verilmiştir. Olgu 2: 28 yaşında 
ve 20 haftalık gebe olan hasta, 15 yaşından bu yana kul-
lanmakta olduğu HMG-KoA inhibitörünü gebe kalmadan 
5 ay önce bırakmış. Son kontrolünde, LDL-K’nin 549 
mg/dl ve Total-K’nin 653 mg/dl olarak ölçülmesi üzerine, 
lipid aferezi için ünitemize sevk edilmiş. Bugüne kadar 
hastaya, haftada 1 kez olmak üzere toplam 12 seans lipid 
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aferezi yapıldı. İşlemlerde, Cobe Spectra aferez cihazı, 
CF–100 Infomed modülü ile Evaflux 5A filtre kullanıldı. 
9. seanstan sonra hemoglobin düzeyi 7,6 g/dl olarak 
ölçülen hastaya 2 ünite eritrosit transfüzyonu yapıldı. 
Bunun dışında hiçbir yan etki gözlenmedi. 32 haftalık 
gebe olan hastanın işlemlerine devam edilmektedir. Bul-
gular Tablo-2’de özetlenmiştir. Bulgular ve Sonuç: Tüm 
işlemlerde, LDL-K ve Total-K düzeyi ortalama %50 azaltıl-
dı. Her KFP’den sonra HDL-K değerinde de ortalama %25 
düşüş belirlendi. Ancak, devam eden işlemler sonunda, 
bu parametrede %60’ın üzerinde artış kaydedildi. Sonuç 
olarak; KFP yöntemiyle yapılan yarı-seçici lipid aferezi 
işlemleri, FH tanısı olan gebe hastalarda oldukça güvenli 
ve etkili bir tedavi seçeneği gibi görünmektedir. Ayrıca, 
selektif lipid aferezi uygulamalarına oranla, maliyet açı-
sından önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Tablo.

Olgu-1 Aferez Öncesi* Aferez Sonrası* % Düşüş

T-Kolesterol (mg/dl) 601.1 (436–960) 315.2 (227–475) 47.6

LDL-Kolesterol (mg/dl) 466.5 (316–850) 225.4 (151–403) 51.7

HDL-Kolesterol (mg/dl) 67.7 (47–83) 50.9 (35–58) 24.8

Trigliserid (mg/dl) 335.3 (192–458) 195.3 (106–270) 41.8

*Ortalama (en düşük-en yüksek değer)

Tablo.

Olgu-2 Aferez Öncesi* Aferez Sonrası* % Düşüş

T-Kolesterol (mg/dl) 492,7 (386–653) 247,3 (188–385) 49,8

LDL-Kolesterol (mg/dl) 382,7 (266–549) 174,8 (113–304) 54,3

HDL-Kolesterol (mg/dl) 31,6 (25–37) 22,9 (18–27) 27,5

Trigliserid (mg/dl) 392 (296–581) 246,5 (183–370) 37,1

*Ortalama (en düşük-en yüksek değer)
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DONÖR GRANÜLOSİT AFEREZİ: ÇUKUROVA DENE-
YİMİ 1Seda Türgüt, 2Fatih Erbey, 1Güler Ince, 1Hasan 
Çınar, 1Ayşe Küstü, 1Ferda Tekinturhan, 3Birol Güvenç. 
1Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Terapötik Aferez, 
Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi, Adana, 2Çukuro-
va Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Adana, 3Çuku-
rova Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Adana. 

Amaç: Antimikrobiyal/antifungal tedaviye yanıt ver-
meyen bakteriyel ve/veya fungal enfeksiyonu olan nöt-
ropenik hastalarda, Granülosit Transfüzyonu önemli bir 
destek tedavi olarak kabul edilmektedir. Ancak, terapötik 
olarak etkin dozda ürün toplamakta karşılaşılan teknik 
güçlükler ve uzun süreli saklamanın henüz mümkün 
olmaması, bu tedavi yönteminin yaygın olarak kulla-
nılmasını büyük ölçüde sınırlamaktadır. Merkezimizde, 
Temmuz 2005-Mayıs 2008 tarihleri arasında, 10 donör-
de 20 granülosit aferezi işlemi yapıldı. Bu çalışmada, 
antikoagülan seçimi ve eritrosit sedimente edici ajan 
kullanımının üründeki granülosit (PMNL) miktarı ve top-
lama etkinliği üzerine etkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntem: 
Granülosit aferezi işlemleri, Pediatrik Onkoloji kliniğinde 
takip edilen hastalar adına planlandı. Donörlerin 6’sı 
pediatrik, 4’ü erişkindi (Tablo-1). Mobilizasyon amacıyla, 
işlemlerden 8-12 saat önce 10 μg/kg büyüme faktörü, 

1 erişkin donöre 10mg/m2 deksametazon uygulandı. 
İşlemlerde devamlı akım prensibiyle çalışan aferez cihaz-
ları kullanıldı ve ortalama 7 litre kan işlendi. 2 işlemde 
santral venöz kateter, kalan işlemlerde periferik venler 
kullanıldı. Antikoagülan olarak; 8 işlemde tek başına 
ACD-A (Asit Sitrat Dekstroz-Formül A), 8 işlemde %10’luk 
Hidroksietil Nişasta (HES)+Trisodyum sitrat karışımı 
ve 4 işlemde %10 HES+CPDA-1 (Sitrat Fosfat Dekstroz 
Adenin-1) kullanıldı. Toplam 12 işlemde, eritrosit sedi-
mente edici ajan olarak HES, antikoagülana ilave edildi. 
Tüm işlemlerde, ≥1x1010 granülosit toplanması hedef-
lendi. Bulgular: Üründeki toplam PMNL miktarı; ACD-A 
kullanılan işlemlerde ortalama 0,4x1010, HES+CPDA-1 
ile yapılan koleksiyonlarda 0,7x1010 olarak belirlendi. 
HES+Trisodyum sitrat ile gerçekleştirilen uygulamalarda 
ortalama 1,9x1010 PMNL toplandı. Toplama etkinliği; tek 
başına ACD-A veya HES+CPDA-1 kullanılan işlemlerde, 
sırasıyla %3,42 ve %7,8 idi. En yüksek toplama etkinliği, 
%24,6 ile HES+Trisodyum Sitrat ile yapılan koleksiyon-
larda elde edildi (Tablo 2). Sonuç: Sınırlı olmakla birlikte 
veriler incelendiğinde; HES+Trisodyum sitrat kullanılan 
işlemlerde, toplama etkinliği ve üründeki toplam PMNL 
miktarı açısından, diğer iki antikoagülana belirgin bir 
üstünlük gözlenmektedir. HES+Trisodyum sitrat’lı 8 işle-
min 4’ünün erişkin donörlerle yapılmış olması, yüksek 
ürün hacmini ve olasılıkla buna bağlı yüksek granülosit 
içeriğini açıklamakla beraber, toplama etkinliğindeki 
dikkat çekici farklılık seçilen antikoagülanla ilişkili gibi 
durmaktadır. CPDA-1’e HES ilave edildiğinde, üründeki 
granülosit miktarı ve toplama etkinliği hafifçe artmışsa 
da, tek başına ACD-A ve HES+CPDA-1 kullanılan işlem-
lerde, hedef PMNL dozuna ulaşmak mümkün olmamıştır. 
Bu konuda daha geniş ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç 
olmakla birlikte, eritrosit sedimente edici bir ajanın ve 
antikoagülan olarak Trisodyum sitrat’ın kullanılması, 
etkin granülosit koleksiyonları için şimdilik bir zorunlu-
luk gibi görünmektedir. 

Tablo.

Donör Bilgileri

Donör Sayısı Pediatrik (n= 6) Erişkin (n=4)

Cinsiyet K=2 E=4 K=0 E=4

Yaş Ortalaması 9,6 (6-12) 32 (17-45)

Ort. Toplam Kan Hacmi (ml) 2144 5330

Tablo.

Veriler ve Bulgular
n= İşlem Sayısı

ACD-A*
(n=8)

HES+Trisodyum Sitrat* 
(n=8)

HES+CPDA-1*
 (n=4)

Erişkin/Çocuk Dağılımı 1E/7P 4E/4P 1E/3P

Giriş WBC (mm3) 23,8x103 18,4x103 23,8x103

Giriş PMNL (%) 77,9 84,5 77,1

AK:TK OranıΨ 1:13 1:12,7 1:12,7

İşlenen Kan Hacmi (ml) 6552,2 7878,6 6294

Ürün Hacmi 186,7 308,5 215,5

Toplam PMNL Miktarı 0,4x1010 1,9x1010 0,7x1010

Toplama Etkinliği (%) 3,42 24,6 7,8

*Değerlerin ortalaması verilmiştir. ΨAK:TK oranı: Antikoagülan/Tam Kan Oranı
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BAĞIŞÇI SERUM ÖRNEKLERİNİN SAKLANMASINDA 
YENİ BİR YÖNTEM ÖNERİSİ 1Fuat Çetinkaya, 1Erhun 
Merdanoğulları, 1Metin Küçükercan. 1Haydarpaşa Numu-
ne Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Istanbul. 

Amaç: Yürürlükteki 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri 
Kan Kanununda kan bağışçısından alınan kan örnekle-
rinin şahit numunelerinin bir yıldan az olmamak üzere 
saklanılacağı ifade edilmektedir. Yasa gereği olması yanı 
sıra ileriki yıllarda yapılacak alloantikor, HLA antikorla-
rı ve viral işaretlerin araştırılmasında da saklanmakta 
olan serum örneklerinin değerli bir kaynak oluşturacağı 
kesindir. Gelişmiş ülkelerinin aksine, ülkemizde merkezi 
depolama üniteleri bulunmamaktadır. Özellikle hastane 
kan merkezlerinin, saklayacakları örnekler için çok sayı-
da derin dondurucuya ve bunların konulacağı mekânlara 
sahip olmaları gerekecektir. Çalışmamızda önerdiğimiz 
yöntem ile bu sorunun çözülmesi amaçlanmıştır. Gereç 
ve Yöntem: Hastanemizde kullanılmakta olan Eti-max 
3000 marka mikro ELISA cihazı üzerinde bir program-
lama yapılarak bağışçılara ait örnekler, 96 çukur içeren 
boş mikroplaklara her birinde 300 ul olacak şekilde ve 
her örnek için farklı plaklarda olmak üzere iki ayrı çuku-
ra otomatik olarak pipetlenmiştir. Bağışçı örneklerine ait 
tüplerin üzerindeki barkodlardaki bilgiler cihaz tarafın-
dan okunmakta ve buna göre otomatik olarak çalışma 
planı çıktısı alınmaktadır. Böylece mikroplakların hangi 
çukurunda hangi bağışçıya ait örneğin bulunduğu, hata-
ya yol açmayacak şekilde yazdırılabilmektedir. Hastane 
Bilgi Sistemine (HBS) de bağlı olan cihaz, bilgileri HBS 
içindeki kan merkezi modülüne iletmektedir. Hazırlanan 
sorgular aracılığı eksik örnek olup olmadığı bilgisayar 
tarafından denetlenmektedir. Pipetleme işleminden sonra 
mikroplaklar, üzerleri büyük şeffaf etiket ile kaplana-
rak, numaralandırılmakta ve çalışma planının çıktısı ile 
birlikte bir poşete konarak dondurucuya kaldırılmak-
tadır. Bu yöntem kan merkezimizde Aralık 2007 den 
beri uygulanmaktadır. Bulgular: Her biri toplam 600 
ul olacak şekilde dağıtılan 48 bağışçıya ait örneklerin 
tamamı 135 cm3 (15 mm x 90 mm x 100 mm) hacim 
kaplamaktadır. Aynı işlem 13x100’lük 5 ml kapasiteli jelli 
tüplerin saklanması yoluyla yapıldığında 50 örnek için 
en az 1881 cm3 (90x190x110 mm) hacim gerekecektir. 
Üstelik 2 örneğin, farklı zamanlarda çözülmesi gibi bir 
alternatif istenirse 2 ayrı tüp saklamak gerekeceği için 
bu rakamın iki katı kadar bir hacim gereklidir. En büyük 
boy 647 Litre kapasiteli yatay tip bir dondurucunun iç 
ölçüleri 1935x510x680 mm dir. Yılda 10.000 bağışçıdan 
kan kabul eden bir kan merkezi örneklerini iki tüp ola-
rak sakladığında her yıl için 4 adet derin dondurucuya 
ihtiyacı olacaktır. Aynı örnekler mikroplaklar içerisine 
saklandığında ise sadece bir adet derin dondurucu ile 23 
yıl boyunca bağışçılara ait örneklerin tamamı saklana-
bilecektir. Sonuç: Kullanılan enerji, dolapların kaplaya-
cağı alan ve yayılacak ısı göz önüne alındığında serum 
örneklerinin mikroplaklarda saklanması ile ciddi tasarruf 
sağlanacaktır. Ancak bağışçı örneklerinin çok miktarda, 
uzun süreli ve kontrollü koşullarda saklanması için mer-
kezi ünitelerin kurulması şarttır.

Bildiri: 253  Poster No: P0205

ÇEVRESEL KÖK HÜCRE TOPLANMASINDA İZLENEN 
YAN ETKİLER VE RİSK FAKTÖRLERİ: TEK MERKEZ-
DEN 1712 İŞLEMİN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİL-
MESİ 1Ayhan Dönmez, 1Bahar Arık, 1Murat Tombuloğlu, 
1Seçkin Çağırgan. 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemato-
loji Bilim Dalı. 

Giriş ve Amaç: Çevresel kök hücrelerin toplanması 
genel olarak güvenli bir işlem olmasına rağmen hasta/
verici veya kullanılan cihazlarla ilişkili yan etkiler izle-
nebilmektedir. Bu çalışmada merkezimizde uygulanan 
işlemlerde izlenen yan etkiler ve risk faktörleri değerlendi-
rilmiştir. Yöntem: 1998 – 2007 yılları arasında 533 hasta 
ve vericiye (E/K: 307/226; ortalama yaş: 42.8) uygulanan 
1712 işlem geriye dönük olarak değerlendirilerek izlenen 
yan etkiler belirlenmiştir. Ayrıca yaş, cinsiyet, kilo, işlem 
sayısı, işlem volümü, işlem süresi, işlem sırasındaki 
akım miktarı, işlem sırasında kullanılan sitrat miktarı 
ve sitrat/kilo oranı değişkenleri ile yan etkiler arasında 
ilişki araştırılmıştır. Bu amaçla, tanımlanan değişkenlere 
öncelikle tek değişkenli analiz yöntemleri (student T test, 
ki kare) uygulanmış ve anlamlı bulunanlar çok değişkenli 
yöntem (lojistik regresyon analizi) ile değerlendirilerek 
risk (odd’s) oranları saptanmıştır. Anlamlılık eşik düzeyi 
p=0.05 olarak kabul edilmiş ve SPSS 16.0 istatistik prog-
ramı kullanılmıştır. Sonuçlar: 217 (%12.67) hasta/verici 
ve 15 (% 0.87) cihaz kaynaklı olmak üzere toplam 232 (% 
13.55) işlemde yan etki saptandı. Genellikle dil ve eks-
tremitelerde ortaya çıkan uyuşma (178 işlem, % 10.39) 
en sık izlenen yan etkidir. Bu yakınmayı giderek azalan 
sıklıkta; uyuşma ve bulantı/kusma (% 0.70), bulantı ve 
kusma (% 0.23), hipotansiyon (% 0.23), akım miktarı 
alarmı (% 0.23), uyuşma ve hipotansiyon (% 0.17), ateş 
(% 0.17), kök hücre ürününün pıhtılaşması (% 0.17), 
konvülsiyon (% 0.11) ve diğer yan etkiler (% 0.40) izledi. 
Tek değişkenli analizlerde; düşük kilo, yüksek sitrat/kilo 
oranı, fazla işlem sayısı ve kadın cinsiyet ile yan etki 
izlenme sıklığı arasında istatiksel yönden anlamlı fark 
saptandı (sırasıyla; p=0.006, <0.001, =0.006, <0.001). 
Çok değişkenli analizde; yüksek sitrat/kilo oranı, fazla 
işlem sayısı ve kadın cinsiyet değişkenlerinde anlamlılığın 
devam ettiği (sırasıyla; p=0.007, <0.001, <0.001) ve her 
üç değişkenle de yan etki izlenme risk (odd’s) oranlarında 
anlamlı artış (sırasıyla; 1.08, 1.32, 2.45) olduğu izlendi. 
Tartışma: Kadın cinsiyetin yan etki izlenme risk (odd’s) 
oranlarını arttıran en önemli faktör olduğu, aferez sayısı 
ve yüksek sitrat/kilo oranının giderek azalan düzeylerde 
de olsa anlamlı risk artışlarına neden olduğu saptandı. 
Beklenenin tersine yan etkiler ile işlem sırasında kullanı-
lan sitrat miktarı arasında anlamlı birliktelik bulunmadı. 
Düşük kilo ve yüksek sitrat/kilo oranı ile yan etkiler 
arasında tek değişkenli istatistik yöntemleri ile anlamlı 
birliktelik saptanmasına rağmen çok değişkenli analizde 
kilonun da anlamlılığını kaybettiği izlendi. Sonuçlarımıza 
göre; riskin belirgin arttığı kadınlarda yan etkilerden 
korunmak için kalsiyum profilaksisinin uygun bir yakla-
şım olabileceği düşünülmüştür.
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KOLESTAZİS KLİNİĞİYLE GELİŞEN TROMBOTİK 
TROMBOSİTOPENİK PURPURA OLGUSU 2Cem Biçen, 
1Nil Güler, 2Hilmi Kodaz, 1Düzgün Özatlı. 1Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Iç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Giriş: Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) 
başka bir sebeple açıklanamayan intravasküler hemolitik 
anemi ve trombositopeni varlığında konulan mortalitesi 
oldukça yüksek bir hastalıktır. Tanı için klasik beşlinin 
oluşmasını beklemek gerekli değildir. Bu sebeple ateş, 
nörolojik bulgular ve böbrek fonksiyon bozukluğu olma-
dan da tanıya gidilebilir. Olgu: 32 yaşında erkek hasta 
sağ üst kadranda ağrı şikayeti ile bir dış merkeze baş-
vuruyor. Abdominal ultrasonografi (USG) sonucu normal 
olan hasta takip altına alınıyor. Karın ağrısı tekrarlayan 
ve ikteri gelişen hastanın yapılan tetkiklerinde GGT:823 
(7-49) U/L, AST: 250 (8-46) U/L, ALT:350 (7-46) U/L, 
Total Bilirubin:14 mg/dL, Direk Bilirubin:13 mg/dL 
olarak saptanmış. Semptomatik tedavi verilen hastanın 
karın ağrısı geçmemesi ve trombositopenisinin gelişme-
si üzerine hasta merkezimize sevk edilmiş. Hastanın 
yapılan tetkiklerinde: Hb:11 gr/dL, lökosit: 8700/μL, 
trombositler: 20.000/μL ALP: 445 (95-280) U/L GGT: 
484, AST:112, ALT:147, CPK:2225 (35-155) U/L olarak 
bulundu. Abdominal USG’ sinde safra kesesi lümeninde 
yoğun içerikli safra çamuruyla uyumlu görünüm, safra 
kesesi duvar kalınlığı 5mm artmış, kese duvarında ince 
hipoekoik bant şeklinde iltihabi infiltrasyonla uyumlu 
olduğu düşünülen görünüm saptandı. Koledok 8,3 mm, 
İntra hepatik safra yolları hafif dilate izlendi. Abdominal 
Bilgisayarlı Tomografisinde: Periportal ödem tesbit edildi. 
Tıkanma ikteri tanısıyla Genel Cerrahi servisine yatırılan 
hasta trombositopenisi nedeniyle hematoloji bölümün-
ce konsülte edildi. Yapılan tetkiklerinde Hb:9,2 gr/dlL, 
lökosit: 7900 /μL, trombositler: 22.000/μL Düzeltilmiş 
retikülosit:%2,2. LDH:1964, Direk coombs:(-), indirek 
coombs:(-), Periferik yaymada ise: Her alanda 8-9 adet 
şistosit saptandı. TTP düşünülen hastaya 1mg/kg/gün 
i.v metil prednizolon baslandı ve plazmaferez uygulandı. 
Günlük plazmaferezin beşinci günü hastanın trombosit-
leri 258000/μL’ ye yükseldi, LDH:509 değerine indi. Total 
Bilirubin:0,8 mg/dL, Direk Bilirubin: 0,2 mg/dL olarak 
saptandı.Takiplerinde hastanın karın ağrısı düzeldi.Top-
lam 18 kez 1 total plazma volümü değişimi ile plazmafe-
rez yapıldı. Tedaviler sonrası kliniği düzelen atipik TTP 
tanısıyla takipleri yapılan hasta iki yıldır remisyonda 
izleniyor. Tartışma: Hastada kolestaz kliniği ile birlikte 
trombositopeninin ve intravasküler hemolitik aneminin 
gelişmesi oldukça ilginç bir kliniktir. Kolestaz sebebiyle 
direk bilirubin miktarının artması safra drenaj sistemin-
de gerçek bir aksama olduğunu göstermektedir. Koledok-
ta tanımlanamayan bir olayın mı TTP’yi tetiklediği, TTP 
sebebiyle oluşan bir trombüsün mü koledok disfonksi-
yonuna yol açtığı belli değildir. Literatür taramamızda 
bu şekilde bir olguya rastlamamakla beraber sadece bir 
vakada submukozal arteriollerde oklüzyon sebebiyle ince 
barsak Chron’s hastalığını taklit eden mortalite ile sonla-
nan bir hastaya rastladık. 
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TERAPÖTİK ERİTROSİT DEĞİŞİMİ’NDE FRESENIUS 
AS.TEC 204 VE COM.TEC SİSTEMLERİNİN KARŞI-
LAŞTIRMASI 1Ferda Tekinturhan, 1Ayşe Küstü, 1Seda 
Türgüt, 2Göksel Leblebisatan, 1Hasan Çınar, 1Güler Ince, 
2Bülent Antmen, 3Birol Güvenç. 1Çukurova Üniversitesi 
Balcalı Hastanesi, Terapötik Aferez, Kök Hücre ve Kri-
yoprezervasyon Ünitesi, Adana, 2Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Adana, 3Çukurova Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hemato-
loji Bilim Dalı, Adana. 

Amaç: Terapötik Eritrosit Değişimi (TED), başta Orak 
Hücre Anemisi’nin (OHA) bazı komplikasyonları olmak 
üzere, çeşitli klinik durumlarda başarıyla kullanılmak-
tadır. TED’de amaç; hastaya ait anormal eritrositleri 
dolaşımdan uzaklaştırmak ve yerine sağlıklı donörlere ait 
eritrositleri vererek klinik semptomları ortadan kaldır-
maktır. Fresenius AS.TEC 204 ve COM.TEC, ülkemizde 
TED uygulamalarında yaygın olarak kullanılan hücre 
ayrıştırıcılarıdır. Bu cihazlardan AS.TEC 204; TED için 
tasarlanmış özgün bir programdan yoksundur ve işlemler 
terapötik plazma değişimi için geliştirilmiş TPE protokolu 
ile yapılmaktadır. Buna karşılık, COM.TEC’in spesifik 
olarak TED uygulamaları için dizayn edilmiş RBC prog-
ramı mevcuttur. Çalışmamızda; Temmuz 2005–Şubat 
2008 arasında merkezimizde gerçekleştirilen 136 TED 
uygulaması, bu işlemlerde kullanılan Fresenius AS.TEC 
204 ve COM.TEC cihazlarının performansını karşılaştır-
mak amacıyla analiz edildi. Gereç ve Yöntem: 50 erişkin 
(26K/24E), 63 çocuk (28K/35E) olmak üzere toplam 113 
OHA’lı hastada yapılan 136 TED işlemi incelendi: 54 
uygulama AS.TEC 204 (%39,7) cihazında ve TPE progra-
mında, 82 işlem COM.TEC (%60,3) cihazı ile RBC prog-
ramında, ACD-A antikoagülasyonu ile gerçekleştirildi. 
91 işlemde santral venöz kateter, 45’inde periferik venler 
kullanıldı. İşlemler; çıkış hemoglobin S (HbS) düzeyi 
<%30 olacak şekilde planlandı ve ortalama 1,5 eritrosit 
hacmi kadar değişim yapıldı. İşlem boyunca hasta hema-
tokriti kontrol edildi ve hedef değerin üzerinde ölçüldüğü 
durumlarda, %0,9 serum fizyolojik ile izovolemik hemodi-
lüsyon (İHD) yapıldı. İşlemlerden önce ve sonra, tam kan 
sayımı ve Hb elektroforezi çalıştırıldı. Bulgular: Veriler 
incelendiğinde; AS.TEC 204’le yapılan 38 pediatrik işle-
min 8’inde (%21,1), erişkinlere yapılan 16 işlemin 4’ünde 
(%25) hedef HbS (< %30) değerine ulaşılamadığı görüldü. 
Benzer şekilde, COM.TEC cihazıyla pediatrik hastalarda 
gerçekleştirilen 12 işlem (%32,4) ve erişkin grupta 5 işlem 
(%11,1) sonunda da HbS düzeyi %30’un üzerinde sap-
tandı. Ayrıca, AS.TEC 204 ile yapılan 54 işlemin 29’unda 
(%53,7), 82 COM.TEC uygulamasının 26’sında (%31,7), 
işlem sırasında hedef hematokritin aşıldığı belirlendi 
ve İHD gereksinimi ortaya çıktı. Sonuç: AS.TEC 204’le 
yapılan TED işlemlerinde, hedef hematokriti yakalamak 
ve ani viskozite artışını engelleyerek güvenli uygulama-
lar yapmak için, hastaların hematokrit düzeyini işlem 
boyunca takip etmek ve gerektiğinde İHD yapmak zorun-
lu gibi durmaktadır. COM.TEC’in TED’e özel RBC progra-
mı, daha kontrollü ve etkin işlemler yapılmasını mümkün 
kılmaktadır. Ancak ağırlıklı olarak pediatrik hastalarda 
olmak üzere, her iki sistemde de, 136 işlemin 29’unda 
(%21,3) işlem sonu HbS düzeyinin ortalama %47,6 ola-
rak belirlenmesi dikkat çekicidir. Sonuç olarak; iki ciha-
zın performansı karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak 
önemli bir fark olmadığı ve işlem öncesi parametrelerin 
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ideale yakın koşullara getirilmesi halinde daha başarılı 
sonuçlar alınabileceği öngörüldü.
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ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA DOLAŞAN 
ENDOTEL HÜCRE SAYISINDAKİ AZALMA ENFLAMA-
TUAR SÜREÇTEN VE HASTALIK AKTİVİTESİNDEN 
BAĞIMSIZDIR 1Özden Pişkin, 2 Gerçek Can, 3Halil Ateş, 
2Ismail Sarı, 1Güner Hayri Özsan, 2Fatoş Önen, 1Mehmet 
Ali Özcan, 1Bülent Ündar, 2 Nurullah Akkoç, 2Servet Akar. 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim 
Dalı, 2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Romotoloji 
Bilim Dalı, 3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hema-
toloji Labaratuvarı. 

Romatoid artrit ve sistemik lupus eritematozuslu has-
talarda endotel disfonksiyonu geliştiği, dolaşan endotel 
(DEH) ve endotel öncü hücrelerinin (DEÖH) azaldığı, ate-
rosklerotik hastalıklara bağlı mortalite ve morbiditenin 
arttığı gösterilmiştir. Ankilozan spondilitli (AS) hastalarda 
endotel disfonksiyonu geliştiği akımla düzenlenen dila-
tasyon metodu kullanılarak gösterilmiştir. Endotel dis-
fonksiyonu aterosklerotik sürecin başlamasında önemli 
bir faktördür. DEH ve DEÖH sayısındaki azalma da 
endotel disfonksiyonunun önemli bir göstergesidir. AS’de 
ateroskleroza bağlı morbitenin arttığı bilinmekle birlikte 
DEH ve DEÖH sayısı hakkında bir bilgi henüz mevcut 
değildir. Bu çalışmanın amacı, AS hastalarındaki DEH 
ve DEÖH sayısını saptamak ve hastalık aktivitesi ile olan 
ilişkisini göstermektir. Çalışmaya AS olan 30 hasta (43,7 
± 12,9 yaşında; 14 kadın, 16 erkek) ve 20 sağlıklı kon-
trol (37,8 ± 7,6 yaşında; 9 kadın, 11 erkek) dahil edildi. 
Akut faz reaktanları, Bath AS Hastalık Aktivite İndeksi 
(BASDAI) ve Bath AS Konksiyonel İndeksi (BASFI) değer-
lendirildi. Periferik kan örneklerinden akım sitometrisi 
ile ISHAGE yöntemi kullanılarak mutlak CD34+ hücre 
sayımı yapıldı. Yine aynı örnekten CD34+/VEGR2+/
CD117+ (DEÖH) hücrelerin CD34+ hücrelerin içindeki 
oranı yüzde olarak saptandı. AS hastalarında DEÖH sayı-
sı sağlıklı kontrollere göre anlamlı ölçüde düşük olarak 
(%28,6’e karşı %16,4; p=0.025) ve hastalık aktivitesi ile 
ilişki göstermeksizin BASDAI ile korele bulundu (r=0.390 
ve p=0.040). Bununla birlikte, yaş, cinsiyet, ESR ve CRP 
düzeyleri ile DEÖH sayısı arasında bir korelasyon sapta-
namadı. Bu sonuç AS hastalarda endotel disfonksiyonu 
olduğunu ancak endotel disfonksiyonunun enflamatuar 
süreçten bağımsız olduğunu düşündürmektedir.
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KALSİYUM KANAL İNHİBİTÖRÜ İNTOKSİKASYONUN-
DA TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ: OLGU SUNUMU 
1Ayşe Küstü, 2Mustafa Yılmaz, 3Fatih Yıldız, 1Hasan 
Çınar, 2Salim Satar, 1Ferda Tekinturhan, 3Birol Güvenç. 
1Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Terapötik Aferez, 
Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi, Adana, 2Çukuro-
va Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Adana, 
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabi-
lim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Adana. 

Giriş: Terapötik plazma değişimi (TPD), aferez cihaz-
ları kullanılarak büyük hacimlerdeki hasta plazmasının 
uzaklaştırılması ve yerine uygun replasman sıvısının 
konması işlemidir. İşlem etkili olduğunda, plazmada 
bulunan ve hastalık patogenezinde rol oynayan ajan-
ların plazma seviyelerinde önemli düşüşler gözlenir. 
TPD, başta nörolojik ve hematolojik olmak üzere birçok 
hastalığın yanı sıra, ilaç intoksikasyonunda da önemli 
bir tedavi seçeneğidir. Kalsiyum kanal inhibitörü (KKİ) 

kullanımı ile gerçekleşen zehirlenmeler, etken madde ve 
dozuna bağlı olarak, yüksek morbidite ve mortalite ora-
nına sahiptir. Klinik bulguları; bradikardi, hipotansiyon, 
sıkıntıdan komaya kadar değişen mental durum, serebral 
inme, periferik vazodilatasyon ve şok gibi kardiovasküler 
bulgulardır. Plazma proteinlerine bağlanarak taşınan 
bu tür ilaçların yüksek doz kullanımı ile gerçekleşen 
ciddi intoksikasyonlarda, TPD etkili bir yöntem olarak 
değerlendirilmektedir. Olgu: 17 yaşında bayan hasta, 
suisid amaçlı yaklaşık 80 tablet KKİ alarak şok tablosu 
(Kardiyovasküler kollaps) ile Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Acil 
Servisi’ne getirildi. Geldiğinde şuuru konfüze olup kan 
basıncı alınamayan hastada, KKİ’ye bağlı intoksikasyon 
düşünülerek, hızlı serum fizyolojik infüzyonunu takiben 
kalsiyum replasmanı yapıldı ve glukagon verildi. Şok 
tablosunun devam etmesi üzerine inotropik destek baş-
landı. İntraaortik balon pompası takılan hasta hipotansif 
seyretmesine rağmen (70/30mmHg), doktor kontrolün-
de TPD işlemi yapılmasına karar verildi. Burada amaç, 
hastanın serum albuminine bağlı olarak taşınan KKİ’yi 
vücuttan uzaklaştırarak ilacın intravasküler dozunu 
düşürmek ve toksik etkisini azaltmaktı. İşlemde taze 
donmuş plazma kullanıldı ve 2 plazma hacmi kadar 
plazma değiştirildi. Antikoagülan olarak Asit Sitrat Deks-
troz Formul-A kullanıldı. İnotropik desteğe ve kalsiyum 
replasmanına işlem boyunca devam edildi. Hastanın 
arteriyel kan basıncı 70/40 mmHg olarak stabil seyretti. 
İşlemde herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Birinci 
işlem sonrasında yapılan değerlendirmede, inotropik 
desteğe olan ihtiyacın azalması, işlem etkinliğini göste-
ren bir bulgu olarak kabul edilerek, 12 saat sonrasında 
ikinci TPD işlemi gerçekleştirildi. TPD işlemleri sonrasın-
da genel durumu düzelen, şok tablosu gerileyen ve kan 
basıncı normalleşen (100/50 mmHg) hastanın inotropik 
desteği azaltılarak kesildi. Tıbbi tedavi ile eşzamanlı TPD 
işlemi uygulanan hasta, işlemler tamamlandıktan sonra, 
48 saat boyunca vital bulguları stabil seyrettiğinden 
önerilerle taburcu edildi. Sonuç: Yüksek doz KKİ intok-
sikasyonunda, mortalite ve morbiditenin yüksek olması 
nedeniyle hızlı tıbbi tedaviye gereksinim duyulmaktadır. 
Tıbbi tedaviye yanıt alınamayan veya yetersiz yanıt alınan 
vakalarda, tedaviye ek olarak yapılan TPD hayat kurtarıcı 
bir uygulama olabilir. İnotropik destek ihtiyacının azal-
masında, hastanın genel durumunun düzelmesinde ve 
şok tablosunun gerilemesinde, terapötik plazma değişimi 
etkili bir yöntem olarak değerlendirilebili
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PEDİATRİK HASTALARDA PROMETHEUS İLE YAPAY 
KARACİĞER DESTEĞİ 1Hasan Çınar, 1Ayşe Küstü, 
2Dinçer Yıldızdaş, 1Seda Türgüt, 1Güler Ince, 1Ferda 
Tekinturhan, 3Bülent Antmen, 4Birol Güvenç. 1Çukurova 
Üniversitesi Balcalı Hastanesi Terapötik Aferez, Kök Hücre 
ve Kriyoprezervasyon Ünitesi, Adana, 2Çukurova Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Adana, 3Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Adana, 4Çuku-
rova Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim 
Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Adana. 

Amaç: Ekstrakorporeal karaciğer destek sistemleri; 
Akut Fulminan Hepatit’te (AFH) sağkalım süresini uzat-
mak ve iyileşmeyi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş-
tir. Karaciğer nakline kadar geçen zaman diliminde bir 
köprü görevi yaptığı düşünülmektedir. PROMETHEUS, 
bu amaçla tasarlanmış sistemlerden biri olup toplamda 
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980 mL ekstrakorporeal hacme sahiptir ve minimum 
120mL/dk’lık hızla çalışmaktadır. Bu özellikleri nede-
niyle bugüne kadar, pediatrik hastalarda kullanımı son 
derece sınırlı kalmıştır. Gereç ve Yöntem: Merkezimizde, 
Aralık 2005 ile Nisan 2008 tarihleri arasında, AFH tanılı 
10 pediatrik hastada (5K/5E), PROMETHEUS ile toplam 
24 seans karaciğer desteği işlemi yapıldı. Hastaların yaş 
ortalaması 5.4 (1.5-13), vücut ağırlığı ise ortalama 21.5 
Kg (10.5-56.7) idi. İşlemler en az 4-6 saat sürecek şekilde 
planlandı. Tüm uygulamalara tam kan/albumin primingi 
ile izovolemik olarak başlandı. 13 işlemde antikoagülan 
olarak heparin, 11 işlemde ise kalsiyum-sitrat (CaCi) 
kullanıldı. Heparin kullanılan işlemlerde, 30 dakikalık 
aralıklarla aktive pıhtılaşma zamanı (APZ) takibi yapıl-
dı ve heparin dozu, APZ değeri ≤200sn olacak şekilde 
düzenlendi. CaCi kullanılan işlemlerde, hastanın iyonize 
kalsiyum (İ.Ca) düzeyi saat başı kontrol edildi ve cihazın 
menüsünde bulunan İ.Ca değeri değiştirildi. Böylelikle 
cihazın, CaCi infüzyon hızını sürekli revize etmesi sağlan-
dı. Tam kan akış hızı 150-200 mL/dk olarak ayarlandı. 
Tüm işlemlerde 9 Fr, çift lümenli hemodiyaliz kateteri 
kullanıldı. Hastaların arteriyel kan basıncı takip edildi, 
gerek olduğunda serum fizyolojik infüzyonu ve/veya 
inotropik destek sağlandı. Hastaların vital bulguları 
monitörize edilerek kaydedildi. Bulgular: 24 işlemden 3’ü 
ciddi hipotansiyon, 3’ü ise ekstrakorporeal dolaşımdaki 
kanın pıhtılaşmasından dolayı tamamlanamadan kesildi. 
Bunların dışındaki tüm işlemler planlanan sürede ger-
çekleştirildi. En sık karşılaşılan hasta ilişkili reaksiyon 
hipotansiyon idi (%41.6). Hipotansiyonu olan hastalara 
yapılan 2 işlemde hipertansiyon atağı da gelişti (%8.3). 
6 işlemde (%25) vasküler girişle ilgili problem gözlendi. 
İşlemlerin %45.8’inde hasta ilişkili hiçbir komplikasyon 
oluşmadı. Sonuç: 10 işlemde gözlenen hafif/orta şiddette 
reaksiyonlar, hastaların yakın takibi ve hızlı müdahale 
ile giderilmiş, uygulamaların %75’i planlanan sürede 
tamamlanmıştır. Toplam 24 işlemden sadece 3’ü (%12.5) 
hasta ilişkili komplikasyonlara bağlı olarak sonlandırıl-
mıştır. AFH’li hastalarda genellikle stabil olmayan klinik 
tablodan dolayı, hemodinamideki bozulmanın işlemlere 
bağlı olup olmadığı netlik kazanmamıştır. Yüksek akım 
hızı nedeniyle, çocuk hastalarda damar yolu ile ilgili 
problemlerin arttığı görülmektedir. Güvenli PROMET-
HEUS uygulamaları için, Terapötik Aferez ekibi ile klini-
ğin koordinasyonu ve işlemlerin her hasta için bireysel 
olarak planlanması gerekmektedir. İşlemlere bağlı hemo-
dinamik değişikliklerin değerlendirilmesi için daha geniş 
ve kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
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≤15 KG ÇOCUK HASTALARDA TERAPÖTİK AFE-
REZ UYGULAMALARI DENEYİMİ 1Ayşe Küstü, 2Dinçer 
Yıldızdaş, 1Hasan Çınar, 1Seda Türgüt, 1Güler Ince, 
1Ferda Tekinturhan, 3Birol Güvenç. 1Çukurova Üniver-
sitesi Balcalı Hastanesi Terapötik Aferez, Kök Hücre ve 
Kriyoprezervasyon Ünitesi, Adana, 2Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Adana, 3Çukurova Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hemato-
loji Bilim Dalı, Adana. 

Amaç: Terapötik aferez (TA) uygulamalarında kulla-
nılan sistemlerin çoğu erişkinlere uygun olarak tasar-
landığından, teknik güçlükler ve komplikasyon riski 
önemli ölçüde artmakta, bu durum çocuk hastalarda, 
özellikle 20 Kg’ın altındaki hastalarda işlem yapılmasını 
sınırlamaktadır. Bu çalışma; özel bazı modifikasyonlar 

ile teknik güçlüklerin aşılabileceğini ve ≤15 Kg pediatrik 
hastalarda terapötik aferez işlemlerinin güvenle yapı-
labileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Gereç ve 
Yöntem: Merkezimizde; Temmuz 2005-Temmuz 2008 
arasında, vücut ağırlığı 15 Kg ve altında olan 33 hastada 
(14K/19E) toplam 94 terapötik aferez uygulaması ger-
çekleştirildi. İşlemlerin 66’sı terapötik plazma değişimi 
(20 hasta), 3’ü terapötik eritrosit değişimi (3 hasta), 14’ü 
terapötik lökaferez (6 hasta) ve 11’i yapay karaciğer des-
teği (4 hasta) idi. Uygulamaların tamamı devamlı akım 
prensibi ile çalışan aferez cihazları ile gerçekleştirildi. 
Damar yolu girişi tüm işlemlerde 7-9 F’lik hemodiyaliz 
kateteri ile sağlandı. Yapay karaciğer desteği dışındaki 
tüm uygulamalarda, antikoagülan olarak Asit Sitrat 
Dekstroz-Formül A kullanıldı. Tam kan akış hızı; hasta-
da risk oluşturmayacak, aynı zamanda sistemin sağlıklı 
bir şekilde çalışmasına izin verecek en düşük hızda ger-
çekleştirildi. Her işlemde kan ısıtma cihazı kullanılarak 
hastanın vücut sıcaklığı hekimin talebi doğrultusunda 
düzenlendi. Hastanın hipovolemi/hipoksiye girmesini 
engellemek amacıyla, her işleme eritrosit priming yapıla-
rak başlandı. Bu amaçla, çapraz karşılaştırması yapılmış 
ve hematokrit düzeyi hasta hematokritine göre düzenlen-
miş eritrosit süspansiyonları kullanıldı. Kan dönüşü baş-
layana kadar, sistem içerisindeki serum fizyolojik+ACD-A 
hastaya gönderilmeden uzaklaştırıldı. Böylelikle, hasta-
nın işlemin hemen başında antikoagülana maruz kalması 
ve sıvı yüklemesine bağlı olası komplikasyonların engel-
lenmesi amaçlandı. İşlem boyunca hastadan uzaklaştı-
rılan ve hastaya gönderilen tüm sıvılar ayrıntılı olarak 
kaydedildi. Hastanın sıvı dengesini korumak amacıyla, 
geri verme işlemi (re-infüzyon) gerekli miktarda yapıldı ya 
da hiç yapılmadı. Tüm hastalar, işlem boyunca kardiyak 
monitörizasyon ile takip edildi ve her 15 dakikada bir 
vital bulgular alınarak kaydedildi. Bulgular: 94 işlemden 
59’unda hiçbir komplikasyon gözlenmedi (%62,8). 20 
işlemde, hafif-orta şiddette reaksiyonlar gözlendi (%21,3), 
fakat işlemler tamamlandı. 10 işlemde damar yolu prob-
lemleri yaşandı ve 2 işlem bu nedenle tamamlanamadan 
kesildi (%2,1). Sadece 5 uygulama (%5,3), hasta ilişkili 
ciddi reaksiyonlar nedeniyle sonlandırıldı. Sonuç: 15 Kg 
ve altında vücut ağırlığına sahip hastalarda, çeşitli teknik 
uyarlamalar yapılarak terapötik aferez uygulamalarını 
güvenle ve minimal komplikasyonlar ile gerçekleştirmek 
mümkündür. Pediatrik aferez uygulamalarında deneyim-
li bir ekibin varlığı, hastanın yakın takibi ve işlemlerin 
doğru olarak planlanması, hasta güvenliğini ve işlemin 
başarısını arttıran en önemli kriterlerdir.
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BİRİNCİ DERECE AKRABADAN KAN TRANSFÜZYONU-
NA BAĞLI FATAL SEYREDEN GRAFT VERSUS HOST 
HASTALIĞI (GVHH) 1Tuncay Şahutoğlu, 1H Tahsin 
Özpolat, 1Fatih Tufan, 1Abdullah Şumnu, 1Osman Erinç. 
1Istanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, Iç Hastalık-
ları Ana Bilim Dalı. 

Giriş: Graft versus host hastalığı (GVHH) genellikle 
allojenik kemik iliği nakli sonrası görülen ciddi bir komp-
likasyon olmakla birlikte, özellikle yakın akrabalardan 
taze kan transfüzyonuna bağlı olarak sağlıklı bireylerde 
de görülebilmektedir. Olgu: 58 yaşındaki erkek hasta 
acil polikliniğimize kol ve bacaklarda şişlik, vücutta 
yaygın kızarıklık, dil ve damakta şişlik, nefes darlığı ve 
hırıltılı solunum nedeniyle başvurdu.3,5 yıl önce yük-
sekten düşme sonucu gelişen çene eklemi osteoartroz 
için başvurusundan 20 gün önce ameliyat edilmiş.Postop 
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dönemde anemisi nedeniyle kızından bir ünite kan alına-
rak hastaya transfüze edilmiş ve bir hafta sonra öksürük, 
el ve ayaklarında şişlik gelişmiş.Başvurduğu hastanede 
antibiyoterapi başlanmış, birkaç gün sonra vücudunda 
kızarıklık ve sarılık gelişmiş. HBV, HCV, EBV, CMV ve 
Parvovirüs B19 serolojik tetkikleri negatif bulunmuş ve 
antibiyotikleri kesilmiş.Transaminaz ve kolestaz enzim-
leri 5 kat ve LDH değeri 2 kat yüksek, lökositi 5600/
mm3, hemoglobin 11,8 gr/dL, hematokrit %35, trom-
bosit 114000/mm3 saptanmış.Üç gün sonra ise lökosit 
2250/mm3, trombosit 68000/mm3 bulunmuş.Tarafı-
mıza baş vurmadan üç gün önce kol ve bacaklarındaki 
şişlik, vücudundaki yaygın kızarıklığı ve sarılığı giderek 
artmış, dil ve damakta şişlik ve nefes darlığı şikayetleri 
de eklenmiş.Muayenesinde şuuru açıktı, hafif pretibial 
ödemi, ikteri ve vücutta yaygın deriden kabarık olmayan, 
basmakla solmayan, birleşme eğilimi gösteren eritemli 
lezyonları dikkati çekti.Tansiyonu normaldi, taşikardi ve 
taşipnesi, akciğer oskültasyonunda bilateral yaygın raller 
ve ekspiryumda uzama dışında fizik muayenesi normaldi.
Tetkiklerinde lökosit 500/mm3, nötrofil 0/mm3, lenfosit 
500/mm3, hemoglobin 10,5 gr/dL, hematokrit %31, 
trombosit 31000/mm3, glukoz 135 mg/dl, BUN 25 mg/
dl, kreatinin 0,5 mg/dl, Na 117 mEq/L, K 5.0 mEq/L, Cl 
92 mEq/L, Ca 6.2 mg/dl, P 1.6 mg/dl, albumin 2.5 gr/
dl, ALP 260 IU/L, AST 29 IU/L, ALT 139 IU/L, LDH 446 
IU/L, GGT 471 IU/L, total bilirubin 6 mg/dl, direkt bili-
rubin 3.3 mg/dl, CRP 168 mg/dl saptandı.Deriden alınan 
punch biyopsisi akut GVH gadre II olarak sonuçlandı.
Üç gün ardışık olarak günde 1 gr/gün ve idame olarak 
40 mg/gün metilprednizolon, filgrastim, bronkodilatör 
ve maske oksijen tedavisi uygulandı.Takibinde febril nöt-
ropeni kliniği gelişti ve Sefepim 2x2 gr tedavisi başlandı.
Genel durumu giderek kötüleşen hasta entübe edilerek 
yoğun bakım ünitesine alındı ancak 2 gün sonra vefat 
etti. Sonuç: Bu vakadakine benzer anamnez ve fizik mua-
yene bulguları ile başvuran bir hastada akut graft versus 
host hastalığını düşünmek gerekir.Tanı konulmasından 
daha da önemlisi mortalitesi %90’ı aşan bu komplikas-
yonun sıklığının azaltılması için transfüzyon endikasyo-
nunun iyi belirlenmesi ve yakın akrabalar arasında kan 
alışverişinin yapılmaması gerektiğini düşünmekteyiz.
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KASKAD FİLTRASYON PLAZMAFEREZİ’NDE KOMPLİ-
KASYONLAR 1Birol Güvenç, 2Ferda Tekinturhan, 2Hasan 
Çınar, 2Seda Türgüt, 2Güler Ince, 2Ayşe Küstü. 1Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Hematoloji Bilim Dalı, Adana, 2Çukurova Üniversitesi Bal-
calı Hastanesi Terapötik Aferez, Kök Hücre ve Kriyoprezer-
vasyon Ünitesi, Adana. 

Amaç: Kaskad Filtrasyon Plazmaferezi (KFP), plazma-
da bulunan patolojik maddelerin, yarı-seçici bir filtre yar-
dımıyla ve molekül ağırlığına bağlı olarak değişen oran-
larda uzaklaştırıldığı bir kan saflaştırma tekniğidir. Bir 
replasman sıvısının zorunlu olarak kullanıldığı Terapötik 
Plazma Değişimi (TPD)’nden farklı olarak, KFP’de çoğun-
lukla replasman ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla, KFP’de 
hasta ilişkili komplikasyonların TPD’ye nazaran daha 
düşük oranda gözlenmesi beklenmektedir. Bu çalışmada; 
merkezimizde gerçekleştirilen KFP uygulamaları, rapor 
edilen komplikasyonların çeşidi, sıklığı ve şiddeti açısın-
dan geriye dönük olarak değerlendirildi. Gereç ve Yön-
tem: Haziran 2006 ile Haziran 2008 arasında, 76 hastaya 
(37K/39E) toplam 436 KFP işlemi uygulandı. Hastaların 
yaş ortalaması 32,8 (8-78) idi. İşlemlerin %52,7’si nörolo-

jik hastalıklar için, kalan işlemler, metabolik, nefrolojik, 
hematolojik ve dermatolojik hastalıklarda gerçekleştiril-
di. İşlemlerde, plazmayı kanın hücresel elemanlarından 
ayırmak üzere, santrifüj tekniği ile çalışan hücre ayırım 
cihazları kullanıldı. Plazmanın fraksinasyonu, Infomed 
CF-100 modülü ve Evaflux plazma filtreleri ile sağlandı. 
318 işlemde santral venöz yol, 118 uygulamada perife-
rik venler kullanıldı. Her işlemde ortalama 1.05 plazma 
hacmi kadar plazma işlendi. Antikoagülan olarak genel-
likle ACD-A kullanıldı, 6 işlemde ACD-A ve heparin kom-
binasyonu tercih edildi. Bazal serum albumin düzeyi <2,5 
g/dl olan dermatolojik vakalara uygulanan 16 işlemde 
(%3,7) albumin, bir işlemde taze donmuş plazma replas-
manı yapıldı. Diğer işlemlerde replasman sıvısı ihtiyacı 
olmadı (%96,1). Hastalar, deneyimli bir aferez görevlisi 
tarafından işlem boyunca yakından izlendi. Vital bulgular 
30 dakika aralıklarla alınıp kaydedildi. İşlemlerden önce 
ve sonra, tam kan sayımı, koagülasyon ve biyokimya 
testleri çalıştırıldı. Hasta, damar yolu ve cihaz ilişkili tüm 
komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: 436 işlemde rapor 
edilen komplikasyonlar şöyle sınıflandırıldı; damar yolu 
problemleri %12,8 (56 işlem), teknik problemler %2,5 
(11 işlem) ve hasta ilişkili yan etkiler %16,5 (72 işlem). 
Toplam 15 işlem (%3,4), ciddi reaksiyonlar nedeniyle 
tamamlanamadan kesildi. Bunlardan 5’i (%1,1) damar 
yolu ilişkili, 4’ü (%0,9) teknik problem şeklinde idi. 
Hastalarda gözlenen ve işlemin kesilmesine neden olan, 
şiddetli yan etkiler sadece 6 uygulamada (%1,4) izlendi. 
Sitrat reaksiyonu, en sık karşılaşılan hasta ilişkili komp-
likasyon olarak belirlendi (%9,2). İşlemler sırasında ve 
takibinde hiçbir fatal reaksiyon rapor edilmedi (Tablo-
1). Sonuç: Bu çalışmada, KFP’ye bağlı komplikasyon 
görülme sıklığı beklentilerin üzerinde bulundu. Bununla 
birlikte, reaksiyonların çoğunlukla hafif ve orta şiddette 
olması nedeniyle, KFP oldukça güvenli bir uygulama 
olarak değerlendirildi. İşleme bağlı yan etkiler ile teknik 
problemlerin azaltılması için, kullanılan sistemin geliş-
tirilmesi ve uygulama tekniğinin sürekli iyileştirilmesi 
gerektiği sonucuna varıldı.

Tablo. KFP İşlemlerinde Gözlenen Komplikasyonlar

 Hasta Sayısı 
n=76

İşlem Sayısı 
n=436

Hafif/Orta 
Komp.

Şiddetli 
Komp.

Fatal 
Komp.

Sitrat Toksisitesi/Parestezi 17 (%22,3) 40 (%9,2) 39 (%8,9) 1 (%0,2) 0

Hipotansiyon 12 (%15,8) 20 (%4,5) 17 (%3,8) 3 (%0,7) 0

Bulantı/Kusma 6 (%7,9) 7 (%1,6) 5 (%1,1) 2 (%0,4) 0

Karın Ağrısı 1 (%1,3) 1 (%0,2) 1 (%0,2) 0 0

Üşüme/Titreme ve Ateş 4 (%5,3) 4 (%0,9) 4 (%0,9) 0 0

Damar Yolu İlişkili 28 (%36,8) 56 (%12,8) 51 (%11,6) 5 (%1,1) 0

Teknik Problemler 10 (%13,1) 11 (%2,5) 7 (%1,6) 4 (%0,9) 0
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KÜTANÖZ VASKÜLİT İLE PREZENTE OLAN SİSTEMİK 
LUPUS ERİTEMATOZUSLU BİR OLGUDA PLAZMA-
FEREZ 1Muharrem Müftüoğlu, 2Hasan Tahsin Özpolat, 
1Bahar Artım Esen, 1Sevil Kamalı, 2Sevgi Kalayoğlu 
Beşışık, 1Ahmet Gül, 1Murat Inanç, 1Lale Öcal, 1Orhan 
Aral, 1Meral Koniçe. 1Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları 
Romatoloji Bilim Dalı, 2Istanbul Tıp Fakültesi Iç Hastalıkla-
rı Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Sistemik lupus eritematozis (SLE), patojenik 
otoantikorların ve immune komplekslerin, bir çok organı 
hedef aldıgı multi-sistemik, kronik, inflamatuar, otoim-
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mün bir hastalıktır. İmmunsupresif ajanlar tedavinin 
temelini oluşturmakla beraber kısa sürede immun komp-
leksleri dolaşımdan uzaklaştırmak amacıyla plazmafereze 
başvurulabilir. Ağır seyreden sistemik lupus eritemato-
zuslu olgularda sitotoksik ajanlar ile birlikte plazmaferez 
kullanımı klinik ve serolojik olarak yarar sağlamaktadır. 
Plazmaferez immun komplekslerin, serbest antikorların 
ve komplemanların dolaşımdan temizlenmesini sağlar, 
serbest antikor-antijen ile depolanmış antijen-antikor 
kompleksleri arasındaki denge üzerine etki eder, bozul-
muş retikülendotelyal fagositik hücre fonksiyonunu iyi-
leştirir ve T hücre disfonksiyonuna yol açan faktörlerin 
dolaşımdan temizlenmesini sağlar. Burada kütanöz vas-
külit ile seyreden, indüksiyon tedavisine rağmen kütanöz 
lezyonlarında artış olması üzerine plazmaferez uygulanan 
serolojik olarak zengin olan bir sistemik lupus eritema-
tozuslu bir olgu sunulacaktır. Olgu: Yirmi sekiz yaşında 
erkek tekrarlayan her iki ayak bileği artriti, Raynaud 
fenomeni ve alt ve üst ekstremitelerde yaygın purpu-
rik döküntüler ile baş vurdu. Fizik muayenesinde el ve 
ayaklarda purpurik maküler, krutlu küçük lezyonlar ve 
atrofik skatrisler ve spontan reynoud fenomeni mevcut 
idi. Kan sayımında lokosit 6300/mm3, nötrofil 5200/
mm3, lenfosit 700/mm3, hemoglobin 12.3 g/dl, trombosit 
274.000 mm3, kreatinin 0.6 mg/dl, sedimantasyon 15 
mm/saat, CRP 13 mg/L idi. Serolojide anti-DNA pozitif, 
antikardiyolipin IgM >100 MPLU/ml, antikardiyolipin 
IgG 76 GPLU/ml, C3 53.3 (90-180), C4 6.05 (10-40)idi. 
Cilt lezyon biyopsisi lokositoklazi ile seyreden küçük 
damar vasküliti ile uyumlu bulundu. Hastaya üç gün 
1 gram metilprednizolon ve 1 gün 750 mg siklofosfamid 
pulse uygulandı. Takiben 40 mg idame metilprednizo-
lon ve hidroksiklorokin 200 mg/gün, asetilsalisilik asid 
100 mg/gün, diltiazem 60 mg/gün başlandı. Takibi 
esnasında alt ekstremitelerde daha sık olmak üzere, 
yaklaşık 1 cm çaplı çok sayıda, birleşme eğilimi göste-
ren vaskülitik makülopapüller döküntüler gelişti (Şekil 
1). Tedaviye rağmen yeni döküntülerin ortaya ortaya 
çıkması ve immunkompleks yükünün fazla olması üze-
rine immunkomplekslerin dolaşımdan uzaklaştırılması 
amacıyla plazmaferez yapılması uygun görüldü.Dört defa 
plazmaferez uygulanan hastada döküntülerinde azalma 
görüldü. Tekrarlanan serolojide anti kardiyolipin IgM 
24.9 MPLU/ml,antikardiyolipin IgG 14.3GPLU/ml ve anti 
DNA negatif bulundu. Plazmaferez ile klinik ve serolojik 
yanıt elde edildi.

Tartışma:SLE’de hipokomplementemi ile birlikte 
dokularda immun kompleks depozisyonu aktif hastalığın 
ve doku hasarının bir göstergesidir. Plazmaferez, immun 
komplekslerin dolaşımdan kısa sürede uzaklaştırılmasını 
sağlayarak hastalık aktivitesininin baskılanmasında etki-
lidir. Ağır seyreden olgularda immunsupresif ajanlar ile 
beraber kullanılabilecek bir tedavi modalitesidir.

Şekil 1. Alt ekstremitelerde lökositoklastik vaskülite bağlı purpurik
döküntüler

Şekil 2. Ellerde purpurik döküntü
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TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA’DA 
TERAPÖTİK PLAZMA DEĞİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ KOMP-
LİKASYONLAR 1Fatih Yıldız, 2Ferda Tekinturhan, 2Ayşe 
Küstü, 2Seda Türgüt, 2Hasan Çınar, 2Güler Ince, 3Birol 
Güvenç. 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalık-
ları Anabilim Dalı, Adana, 2Çukurova Üniversitesi Balcalı 
Hastanesi Terapötik Aferez, Kök Hücre ve Kriyoprezervas-
yon Ünitesi, Adana, 3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Adana. 

Amaç: Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP); 
mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni, ateş, 
nörolojik bulgular ve böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği, 
nadir görülen ve fatal bir hastalıktır. Taze donmuş plaz-
ma (TDP) ile uygulanan Terapötik Plazma Değişimi (TPD), 
TTP tedavisinde standart yöntem olarak kabul edilmekte-
dir. Bu çalışmada; TTP tanılı hastalarda gerçekleştirilen 
TPD işlemlerinde karşılaşılan komplikasyonlar geriye 
dönük olarak incelendi. Gereç ve Yöntem: 2003–2008 
yılları arasında, 27 hastada (11E/16K) uygulanan 174 
TPD işlemi değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 
43,4 (18–73) idi. Toplam işlem sayısı ve sıklığı, hastaların 
klinik ve laboratuar yanıtına göre belirlendi. Tüm işlem-
lerde replasman sıvısı olarak TDP kullanıldı. Hastaların 
yanıt durumuna göre, 1–1,5 plazma hacmi kadar değişim 
yapıldı ve antikoagülasyon ACD-A ile sağlandı. Replas-
man sıvısı içerisindeki sitrata bağlı hipokalsemi gelişimi-
ni önlemek amacıyla, işlem sırasında tüm hastalara, kal-
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siyum düzeylerine ve kullanılacak plazma miktarına göre 
%10’luk kalsiyum glukonat verildi. Vasküler giriş tüm 
uygulamalarda santral venöz kateter ile sağlandı. Yoğun 
bakımda takip edilen hastalar yatak başında, diğer 
kliniklerde yatan hastalar Terapötik Aferez Ünitesi’nde 
işleme alındı. Tüm hastalar, işlem sırasında oluşabilecek 
komplikasyonlar açısından, işlemi gerçekleştiren aferez 
görevlisi ve klinik doktoru tarafından yakından takip edil-
di. Hastalar monitörize edilerek ateş, tansiyon, nabız ve 
solunum sayısı sürekli izlendi. İşlem sırasında hastalarda 
gözlenen belirti ve bulgular, vasküler giriş problemleri 
ve teknik sorunlar TPD kayıt formlarına ayrıntılı olarak 
kaydedildi. Bulgular: TTP’li hastalarda gerçekleştirilen 
ortalama işlem sayısı 6,4 (2–19), bir seansta kullanılan 
ortalama TDP miktarı 13,3 (8–20) olarak belirlendi. 174 
işlemden sadece 3’ünde (%1,7) komplikasyon gelişti. Bir 
işlemde konvülziyon, bir işlemde hipokalsemiye bağlı 
parestezi ve bir işlemde kateter enfeksiyonu rapor edildi. 
Sadece bir işlem, konvülziyon nedeniyle sonlandırıldı 
(%0,6). Kan ürünü kullanımına bağlı olası yan etkiler 
(Ateş, üşüme/titreme, pruritik, alerjik/anaflaktik reak-
siyonlar) gözlenmedi. TPD ilişkili fatal reaksiyon rapor 
edilmedi. TPD öncesi hepatit C (+) olarak belirlenen bir 
hasta dışında hiçbir hastada, işlem sonrası takipte hepa-
tit ve HIV testleri pozitifleşmedi. Sonuç: Yaptığımız çalış-
mada, TTP’li hastalarda taze donmuş plazma ile yapılan 
TPD işlemlerinde gözlenen %1,7’lik komplikasyon oranı, 
literatüre göre (%10–11) anlamlı şekilde düşük bulundu. 
Sadece bir uygulamada (%0,6) işlemin kesilmesine neden 
olan, şiddetli reaksiyon gözlendi ve bu sonuç literatür ile 
uyumlu bulundu (%0,3–1,8). Hastaların, deneyimli bir 
teknik ekip ve klinik tarafından yakından takip edilmesi 
ile daha güvenli uygulamalar yapılabileceği, profilaktik 
kalsiyum infüzyonunun, özellikle taze donmuş plazmayla 
yapılan TPD işlemlerinde komplikasyon oranını azaltabi-
leceği sonucuna varıldı.

Tablo. TPD Bilgileri

Ortalama (min-max)

Hasta Başına İşlem Sayısı 6,4 (2–19)

İşlem Başına Kullanılan TDP 13,3 (8–20)

Hasta Başına Toplam TDP Kullanımı 85,4 (20–291)

Kullanılan Toplam TDP 2306

Toplam İşlem Sayısı 174
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TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURALI HAS-
TALARDA PLAZMAFEREZ’İN KOAGÜLASYON TESTLE-
Rİ ÜZERİNE ETKİSİ 1Fatih Yıldız, 2Ferda Tekinturhan, 
3Pınar Kum, 1Gökhan Morgül, 4Birol Güvenç. 1Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Adana, 2Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Terapö-
tik Aferez, Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi, 
Adana, 3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalık-
ları Anabilim Dalı, Onkoloji Bilim Dalı, Adana, 4Çukurova 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Hematoloji Bilim Dalı, Adana. 

Amaç:Trombotik trombositopenik purpura; mikroan-
jiopatik hemolitik anemi, trombositopeni, ateş, nörolojik 
bulgular ve böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği, nadir ve 
tedavi edilmez ise fatal bir hastalıktır. TTP tedavisinde 
plazmaferez standart bir tedavi yöntemi olarak kabul 
edilmektedir. Plazma değişimi ile pıhtılaşma faktörlerinde 

ve fibrinojende azalma gözlenmektedir. Buna bağlı PTZ 
(protrombin zamanı, İNR (uluslararası normalleştirilmiş 
oran), aPTT’de(aktive parsiyel tromboplastin zamanı) 
geçici uzama gözlenmektedir. PTZ, ekstrinsik yolun ince-
lenmesinde kullanılan bir testtir. aPTT, İntrensek yol ve 
ortak yoldaki faktörlerin fonksiyonunu belirlemede kul-
lanılır. Bu çalışmada, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Erişkin Hema-
toloji ve Dahiliye Yoğun Bakım ünitelerinde yatan TTP’li 
hastalara yapılanan plazmaferez işlemlerinin koagülas-
yan testleri üzerine etkisi ve sonuçlarını değerlendirmek 
amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 2003–2008 
yılları arasında, toplam 27 hastada yapılan 174 plazma-
ferez işlemi değerlendirildi. Hastaların E/K oranı 11/16 
ve yaş ortalaması 43,4 (18-73) bulundu.İlk başvuruda; 
CBC (tam kan sayımı), Sedimantasyon, PTZ, İNR,aPTT 
ve Fibrinojen düzeyi çalışıldı. Her plazmaferez işleminden 
önce ve sonra; CBC, PTZ, İNR,aPTT ve Fibrinojen düzeyle-
ri tekrar edildi. Tüm işlemlerde taze donmuş plazma(TDP) 
kullanıldı ve her işlemde en az bir toplam plazma hacmi 
(1-1,5) kadar plazma ile değiştirildi. Tablo 1’de bazal, 
1.işlem sonrası, son işlem sonrası ve remisyondaki değer-
ler ve ortalamaları verilmiştir. Bulgular: Hasta başına 
yapılan işlem sayısı ortalama 6,4 (2-19), 1 işlem için 
kullanılan TDP 13,3 ünite, remisyon için gerekli işlem 
sayısı 6,5 olarak belirlendi. Hasta başına ortalama 85,4 
Ünite (20-291) ve toplam 2306 Ünite TDP kullanıldığı 
tespit edildi. Koagülasyon testlerinde (İNR,aPTT) anlamlı 
bir düşme belirlendi ancak, PTZ’deki düşme anlamlı 
bulunmadı. Fibrinojendeki düşmenin anlamlı olduğu 
görüldü. 174 işlemden sadece 3’ünde (%1,7) kompli-
kasyon geliştiği,bunların konvüzyon, parestesi ve kate-
ter enfeksiyonu olduğu tespit edildi. Sonuç:Literatürde 
plazmaferez sonrasında pıhtılaşma faktörlerinde %25-50 
azalma olduğu ve 2 gün sonra %65-100 normale geldi-
ği, fibrinojenin işlem sonrasında %63 azaldığı ve 2 gün 
sonra %65 normale geldiği bildirilmiştir. Bizim çalışma-
mız sonucunda TDP ile yapılan plazmaferezin İNR, PTZ, 
aPTT testlerinde kısalma ve fibrinojende düşmenin oldu-
ğu görüldü. İNR’deki düşmenin anlamlı olması, PTZ’nin 
tam korele olmaması İNR’nin daha standart bir ölçümün 
yöntemi olduğunu desteklemektedir. Plazma hacminin 
TDP (hem intrinsek hem de ekstrinsek yoldaki pıhtılaşma 
faktörlerini içermesi) ile değişimi budurumu açıklayabilir. 
Plazmaferezin TDP ile yapılması koagülasyon testlerine 
olumlu, fibrinojen üzerine tedavi gerektirmeyen geçici 
olumsuz etkisi gözlendi.İşlemlerin TDP ile yapılmasına 
rağmen komplikasyon oranı literatüre göre düşük bulun-
du.Bu durum işlemi gerçekleştiren teknik ekibin ve mer-
kezin deneyimi ile açıklanabilir.

Tablo.

Değişkenler Bazal (1)
Ort±StdMin-Max

İlk Plazmaferez (2)
Ort±StdMin-Max

Son Plazmaferez (3) 
Ort±StdMin-Max

Remisyon (4)
Ort±StdMin-Max

P

PTZ (sn) 13,9±
2,0810-18

13,87±
1,710,5-17

13,5±1,610,6-17 13,3±2,511-23 0,478

INR 1,23±
0,320,97-2,40

1,18±0,
170,89-1,56

1,12±0,150,84-1,42 1,09±
0,2230,70-1,73

0,038(1-4) 
anlamlı

aPTT (sn) 34,7±
1115-69

33,9±
12,115, 76

31±13,515,40-88 27,5±8,115-46 <0,001(1-4) 
anlamlı

Fibrinojen 
(mg/dL)

323±
116164-573

288,2±
95,4181-539

268,3±
69,45145-442

284,3±
80,9146-430,0

0,049 (1-4) 
anlamlı
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Transplantasyon

Bildiri: 265  Poster No: P0217

SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONU SONRASINDA 
GÖRÜLEN LÖKOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI 
1Burçak Evren Arın, 1Sema Karakuş, 1Neslihan Andıç, 
1Gül Ilhan, 1Mehmet Haberal. 1Başkent Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Başkent Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, 3Başkent Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Transplantasyon Cerrahisi. 

Amaç: Homolog organ transplantasyonu son dönem 
böbrek ve karaciğer yetmezliğinde uygulanan kabul gör-
müş bir tedavi yaklaşımıdır.Yeni ve daha güçlü immün-
süpresif ilaçların kullanıma girmesinden sonra yapılan 
transplantasyonların sonuçları da önemli oranda gelişme 
kaydetmiştir.Bunun sonucu olarak immünsüpresyonun 
yan etkilerinin sıklığı dramatik olarak artmıştır. Lökopeni 
bu yan etkilerden en sık görünenlerden biri olup birçok 
faktöre bağlı gelişebilmektedir. Lökopeni infeksiyonla-
ra yatkınlığı artırırken aynı zamanda hastanın yeterli 
immünsüpresif ilaç ve antimikrobiyal ajanla tedavi edi-
lebilmesini engeleyebilmektedir. Çalışmamızda karaciğer 
nakli yapılan hastalarda lökopeni nedenleri ve graft yaşa-
mında etkisi olup olmadığı araştırılacak. Gereç ve Yön-
tem: Ocak 1996 ile Ekim 2006 tarihleri arasında yapılan 
569 solid organ transplantasyonunun alıcılarının dosya 
bilgileri retrospektif olarak incelendi. 27 hasta operasyon 
sonrası takipsiz olduklarından araştırma dışı bırakıldı. 
14 hastaya ise iki kez transplantasyon uygulandığından 
toplam olarak 556 posttransplantasyon takip dönemi 
incelendi. Bulgular: İncelenen 556 olgudan 463 (%83) 
ü böbrek, 92 (%16,5) si karaciğer ve 1 (%0,2) i böbrek 
ve karaciğer transplantasyonuydu. Karaciğer transplant 
alıcılarının lökopeniye (lökosit sayısı<3500/μL) böbrek 
alıcılarına göre daha sık girdikleri ve lökopeni atakları-
nın yaş, cinsiyet ve HCV enfeksiyonu ile ilişkisiz olduğu 
saptandı. Diğer taraftan lökopeni varlığının virüs yükün-
den bağımsız olarak HBV infeksiyonu ile kuvvetli ilişkisi 
olduğu görüldü. Ayrıca splenomegali varlığı (p<0,001) ve 
antinükleer antikor (ANA) pozitifliğinin lökopeni sıklığı 
üzerine etkisi olduğu saptandı. Her lökopeni atağı için 
nedenler incelendiğinde ilk üç sırayı sırasıyla immünsüp-
resif ilaçlar, bakteriyel infeksiyonlar ve CMV infeksiyonu-
nun aldığı gözlendi. Ayrıca lökopeni ile ölüm (p=0,0001) 
ve kronik rejeksiyon (p=0,002) arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı bir ilişki olduğu gösterildi.

Sonuç: Lökopeni posttransplant dönemde görülebi-
len, hasta ve greft yaşam süresini etkileyen sık ve önemli 
bir komplikasyondur. Lökopeni nedeni mutlaka araştır-
malı ve eğer sebeb bakteriyel veya viral bir infeksiyon ise 
etkenin tedavisi gerekirken, neden immünsüpresif ilaç-
ların neden olduğu miyelosüpresyon ise doz azaltılması 
ile lökopeni düzelecektir. Lökopeni gelişiminde önemli bir 
risk faktörü olan hipersplenizmin, özellikle nötropenik 
hastalarda, splenik arter embolizasyonu veya transp-
lantasyon cerrahisi sırasında yapılacak splenektomi ile 
ortadan kaldırılması mümkün olabilmektedır.

Bildiri: 266  Poster No: P0218

KÖK HÜCRE NAKLİ İLE TEDAVİ EDİLEN HODGKİN 
LENFOMA HASTALARINDA PRETRANSPLANT FDG-
PET PROGNOSTİK FAKTÖR OLABİLİR Mİ? 1Zübeyde 
Nur Özkurt, 2Demet Gökalp Yaşar, 1Şahika Zeynep Akı, 
1Münci Yağcı, 1Zeynep Arzu Yeğin, 3Özlem Kapucu, 
1Gülsan Türköz Sucak. 1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bilim Dalı, 2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç 
Hastalıkları Anabilim Dalı, 3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı. 

Giriş: Relaps-refrakter, kemosetitif Hodgkin Hastalı-
ğında yüksek doz kemoterapi ve otolog kök hücre nakli 
(OKHN) güncel tedavi yaklaşımıdır. Hodgkin hastalarında 
kök hücre nakli öncesi PET değerlendirmesinin önemi 
net değildir. Bu çalışmada amaç yüksek doz kemoterapi 
(YDT) ve OKHN ve/veya Allojenik kök hücre nakli (AKHN) 
ile tedavi edilen hastalarda kök hücre nakli öncesi PET 
bulgusunun hastalıksız sağ kalım (HSK) ve toplam sağ 
kalım (TSK)’a etkili olup olmadığını araştırmaktır. Yön-
tem: Kasım 2003–Mayıs 2008 tarihleri arasında Hodgkin 
Hastalığı (29 noduler sklerozan, 2 karma hücreli tip) 
tanısı ile kök hücre nakli yapılan 31 hasta (ortanca yaş 
27 (16-57); 9 kadın, 22 erkek) geriye dönük olarak incele-
meye alındı (22 OKHN, 3 AKHN, 2 OKHN ardışık AKHN, 3 
OKHN’ni takiben relaps hastada AKHN). Kök hücre nakli 
öncesi prognostik belirleyiciler, PET bulguları, izlem süre-
sinde hastalık değerlendirmesi ve sağ kalım süresi dosya 
bilgilerinden kaydedildi. Sonuçlar: Tanı anında 21 has-
tada B semptomu varlığı, 12 hastada büyük mediastinal 
kitle, 13 hastada ekstranodal tutulum, 6 hastada bulky 
tümör varlığı, 25 hastada ileri evre hastalık saptandı. 
Kurtarma kemoterapisine 15 hastada tam yanıt, 13 has-
tada kısmi yanıt, 1 hastada minimal yanıt elde edilirken 
2 hasta yanıtsızdı. Pretransplant dönemde 14 (%45.2) 
hastada PET negatif, 17 (%54.8) hastada PET pozitif 
saptandı. Grubun tamamında transplantasyon sonrası 
ortanca izlem süresi 9,5 (1-39,5) ay; HS 1. yılda %56.2, 
izlem süresi sonunda %32.1, toplam sağ kalım olasılığı 
1. yılda %81.9, izlem süresi sonunda %73.6 hesaplandı. 
HSK ve TSK’na tanı an Ann-Arbor, EORTC ve GHSG 
evresi, B semptomu, mediastinal kitle, ekstranodal has-
talık ve bulky hastalık varlığı, pretransplant performans 
durumu, albumin, eritrosit sedimentasyon hızı düzeyleri, 
beyaz küre sayısının, ayrıca TSK’a IPS, pretransplant 
LDH, B2 mikroglobulin düzeylerinin anlamlı etkisi sap-
tanmadı (p>0.05). HSK olasılığı ile IPS (p<0.05; RR=1.8), 
kurtarma kemoterapisine yanıt (p=0.05, RR=1.6), pret-
ransplant LDH (P<0.01, RR=1.1) ve B2 mikroglobulin 
(p=0.05, RR=1.9) düzeylerinin anlamlı ilişkisi saptandı. 
TSK olasılığı ile tutulu alan sayısının anlamlı ilişkisi 
saptandı (p=0.01, RR=2.0). Pretransplant PET negatif 
olanlarda (%55.0) pozitif olanlara göre (%22.7) HSK olası-
lığı anlamlı olarak yüksek (p<0.05, RR=0.19) saptanırken 
TSK olasılığının (%85.7 ve %67.3) istatistiksel olarak 
anlamlılık kazanmadığı (p>0.05) görüldü.

Tartışma: Literatürde yer alan az sayıda çalışmada 
Hodgkin lenfoma hasta sayısının az olması nedeni ile 
ayrı bir grup olarak değerlendirilemediği görülmüştür. 
Çalışmamızda pretransplant PET pozitifliğinin HSK için 
olumsuz bir faktör olduğu görülmüştür. Pretransplant 
PET değerlendirmesi kemoduyarlılığın değerlendirilme-
sinde daha etkili olabilir. Hodgkin hastalarında relaps 
riskinin ve sağ kalım olasılığının ön görülmesinde kök 
hücre nakli öncesi dönemde yapılan PET değerlendirmesi 
faydalı olabilir. 
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POSTTRANSPLANT TROMBOTİK MİKROANJİYOPA-
TİDE KLİNİK ÖZELLİKLER VE RİSK FAKTÖRLERİ 
1Zübeyde Nur Özkurt, 1Zeynep Arzu Yeğin, 1Şahika 
Zeynep Akı, 1Münci Yağcı, 1Gülsan Türköz Sucak. 1Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Trombotik mikroanjiyopati (TMA) hematopoetik 
kök hücre naklini takiben gelişebilen ciddi bir komplikas-
yondur. TMA patogenezi, sıklığı, prognozu ve etkin tedavi 
seçenekleri ile ilgili henüz yeterince bilgi bulunmamakta-
dır. Bildirilen sınırlı sayıda seride kadın cinsiyet, akraba 
dışı donör ve enfeksiyonlar, GVHH gibi endotel hasarına 
neden olan etkenler ile ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada 
amaç hematopoetik kök hücre nakli ile tedavi edilen 
hastalarda TMA sıklığını, risk faktörlerini, tedavi yakla-
şımlarımızı değerlendirmektir. Yöntem ve araçlar: Kasım 
2003- Haziran 2008 tarihleri arasında kök hücre nakli 
yapılan toplam 238 transplantasyon dosyası (139 alloje-
nik KHN, 99 otolog KHN) geriye dönük olarak incelendi. 
TMA tanısı alan hastaların eşlik eden GVHH, enfeksi-
yon, TMA tedavisi ve tedavi yanıtı bilgileri kayıt edildi. 
Sonuçlar: KHN sonrası ortanca 287 (1-1691) gün izlem 
süresinde toplam 8 hastada (%3,4) ortanca 187 (49-402) 
günde TMA saptandı (7 AML ve 1 MM). Hastaların tama-
mında ani LDH artışı, anemi ve trombositopeni, 1’inde 
ateş, 4’ünde kreatinin artışı, 6’sında nörolojik bulgu TMA 
bileşeni olarak kaydedildi. TMA, AKHN yapılan hastalar-
da (7/139) OKHN yapılan hastalara (1/99) göre (p<0,05), 
kadınlarda (7/84) erkeklere (1/150) göre (p<0,01) ve akut 
lösemili hastalarda (p<0,05) daha sık saptandı. AKHN 
hastalarında TMA sıklığının cinsiyet uyumu ve kan grubu 
uyumu ile değişmediği, donörü kadın olan hastalarda 
anlamlı olarak arttığı (p<0,01) görüldü. TMA gelişen has-
taların tamamı akut/kronik GVHH (grade III-IV) nedeni 
ile immunosupresif tedavi (7 hastada siklosporin ve ste-
roid, 5 hastada ek olarak mikofenolat mofetil, 1 hastada 
takrolimus ve steroid) almaktaydı. MM tanısıyla OKHN 
ile tedavi edilen hastada grade IV cilt GVHH mevcuttu 
ve siklosporin ve prednisolon ile tedavi edilmekteydi, 
TMA nedeni ile kaybedildi. Hastaların tümünde TMA ile 
eş zamanlı olarak CMV reaktivasyonu %62,5, bakteriyel 
enfeksiyon %25, fungal enfeksiyon %62,5 saptandı. TMA 
tedavisinde hastaların tamamında siklosporin/tacroli-
mus kesildi, 3 hastada ek olarak plazmaferez uygulandı. 
Sadece siklosporin/tacrolimus kesilen 2 hastada, ek 
olarak plazmaferez yapılan 2 hastada TMA’de düzelme 
sağlandığı görüldü. TMA tanısı sonrasında hastaların 4’ü 
(%50) TMA nedeni ile ortanca 7 (3-29) günde kaybedildi. 
Tartışma: TMA riskini AKHN, kadın cinsiyet, akut lösemi 
tanısı, kadın donör, GVHH varlığı, kalsinörin kullanımı 
artırmaltadır. TMA’e fungal- bakteriyel enfeksiyonların 
ve CMV reaktivasyonun sıkça eşlik ettiği görülmüştür. 
Literatürde OKHN sonrası TMA gelişen bir diğer hasta 
bulunmamaktadır. Bizim hastamızda OKHN ile tedavi 
edilmiş olmasına rağmen GVHH’nın ortaya çıkışını taki-
ben Siklosporin kullanılması TMA ile ilişkili olabilir, ayrı-
ca bu hasta TMA’nin aslında ciddi bir endoteliyal GVHH 
bulgusu olduğu hipotezini destekleyebilir.
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HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ VE ALKOLE 
BAĞLI OLMAYAN YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI 
1Zeynep Arzu Yegin, 1Zübeyde Nur Özkurt, 1Zeynep Akı, 
1Münci Yağcı, 1Elif Suyanı, 1Gülsan Türköz Sucak. 1Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. 

Amaç: Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hasta-
lığı (NAFLD) kronik karaciğer hastalığının en önemli 
nedenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı hematopoi-
etik kök hücre nakli (HKHN) yapılan hastalarda NAFLD 
sıklığının ve olası nedenlerinin irdelenmesidir. Gereç ve 
Yöntem: 2003–2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kök Hücre Nakli Birimi’nde HKHN yapı-
lan 244 hastadan HKHN sonrası 12 ayını tamamlamış 
ve ortanca takip süresi 746(375-1849) gün olan top-
lam 98 hastaya ait dosya bilgileri [ortanca yaş 38(16-
68); 34(%34,7) kadın, 64(%65,3) erkek; 49(%50) otolog, 
49(%50) allojeneik]incelendi. Bulgular: HKHN öncesi 
12hastada (%12,2) radyolojik olarak NAFLD mevcutken, 
86 hastada (%87,8) yoktu.HKHN sonrası 12.ayda 98 
hastanın 11‘inde (%11,2) I.derece, 10’unda (%10,2) II. 
derece, 3’ünde (%3,1) III.derece NAFLD izlenirken; 74 
hastada (%75,5) izlenmedi. 5 hasta (% 5,1) hepatit B,1 
hasta (%1) hepatit C pozitifti.Hastaların 62’sinde (%63,3) 
steroid, 49’unda (%50) CSA kullanımı; 40 hastada 
(%40,8) GVHH öyküsü mevcuttu. HKHN öncesi ve sonrası 
12.ay sonuçlarının karşılaştırmalı değerlendirmesinde; 
12. ayda NAFLD sıklığının arttığı görüldü (p=0,005). 
HKHN öncesi NAFLD olan grupta HKHN sonrası 12. ayda 
NAFLD gelişimi arasında istatistiksel anlamlı ilişki sap-
tandı (p=0,0001). NAFLD olanlarda CSA kullanım süresi-
nin daha uzun olduğu gösterildi (p=0,001). GVHH olan ve 
steroid alan grupta NAFLD’nın daha sık olduğu görüldü 
(p=0,003, p=0,015).Allojeneik HKHN yapılan hastalarda 
12.ay serum demir (Fe) ve transferrin saturasyonu (TS) 
değerlerinin NAFLD olanlarda daha yüksek olduğu göste-
rildi (p=0,006, p=0,006). Sonuç: HKHN öncesi NAFLD sık-
lığı %12,2 iken; HKHN sonrası 12.ayda bu oranın %24,5’e 
yükseldiği görüldü.NAFLD’da USG’nin tanısal duyarlılığı 
%60-88 iken, özgüllüğü %88–95’tir. Altın standart tanı 
yöntemi karaciğer biyopsisidir. Histopatolojik değerlen-
dirme; basit yağlanma ile inflamasyon-fibrozisle seyre-
den steatohepatitin ayırıcı tanısında önemlidir.HKHN 
yapılan hastalarda karaciğerde GVHH, demir birikimi, 
kronik hepatit ve ilaç toksisitesi gibi örtüşen durumla-
rın varlığı histopatolojik ayırıcı tanıyı güçleştirmektedir. 
NAFLD gelişen grupta CSA kullanım süresinin daha uzun 
olması;ilacın neden olduğu dislipidemi ile ilişkilendirildi. 
GVHH ile karaciğerde inflamasyon ve oksidatif stres art-
maktadır; bununla birlikte CSA ve steroid gibi ilaçların 
neden olduğu dislipidemi ve glukoz intoleransı da tablo-
ya katkıda bulunmaktadır. Allojeneik HKHN yapılan ve 
NAFLD gelişenlerde serum Fe ve TS değeri daha yüksek 
bulundu. Demir yükünün neden olduğu inflamasyon, 
oksidatif stres ve karaciğer hasarı NAFLD gelişimini 
kolaylaştırmaktadır. HKHN; NAFLD gelişimine zemin 
hazırlayan birden fazla etkenin rol oynadığı bir tedavi 
şeklidir. Önleyici tedbirler ve güncel tedavi yaklaşımları 
ile varolan kümülatif karaciğer toksisitesi azaltılabilir 
veya ilerlemesi durdurulabilir. HKHN yapılan hastalarda 
NAFLD gelişimi, risk faktörleri ve HKHN sonrası uzun 
dönem takipteki seyrini inceleyen ileri çalışmalara gerek-
sinim vardır
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HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE OSTEO-
POROZ VE DEMİR YÜKÜ 1Zeynep Arzu Yegin, 1Zübeyde 
Nur Özkurt, 1Zeynep Akı, 1Münci Yağcı, 1Şermin Altındal, 
1Gülsan Türköz Sucak. 1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bilim Dalı. 

Amaç: Osteoporoz (OP) hematopoietik kök hücre nakli 
(HKHN) sonrası görülen önemli bir morbidite nedenidir. 
Bu çalışmanın amacı, HKHN yapılan hastalarda nakil 
sonrası 1. yılda yapılan kemik mineral yoğunluğu (BMD) 
esas alınarak demir yükü ve diğer risk faktörlerinin OP 
üzerine etkilerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: 
2003–2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Kök Hücre Nakli Birimi’nde HKHN yapılan 244 hasta-
dan KHN sonrası 12 ayını tamamlamış ve ortanca takip 
süresi 840 (376-1849) gün olan toplam 45 hastaya ait 
dosya bilgileri [ortanca yaş 39 (26–52);14 (%31,1) kadın, 
31 (%68,9) erkek; 12 (%26,7) otolog, 33 (%73,3) allojene-
ik] geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Toplam 45 
hastaya HKHN sonrası 12. ayda yapılan BMD sonuçları 
geriye dönük incelendi.L1-L4 için ortanca T skoru –2,14[(-
2,72)–(-1,56)], femur boynu için –1,1[(-2,05)-(-0,16)]idi.6 
hastada (%13,3) BMD normal,19 hastada (%42,2) oste-
openi, 20 hastada (%44,4) OP olduğu görüldü. Otolog 
grupta 3 hastada (%25) BMD normal,9 hastada (%75) 
OP±osteopeni mevcuttu.Allojeneik grupta 3 hastada (%9) 
BMD normal iken,30 hastada (%91) OP±osteopeni mev-
cuttu. Allojeneik grupta OP ±osteopeni sıklığı yüksek 
olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı 
(p>0,05). 24 hastada (%53,33) GVHH öyküsü mevcut-
tu.23 hastada (%51,1) steroid, 32 hastada (%71,1) CSA 
kullanımı mevcuttu. Allojeneik grupta steroid kullanan-
larda OP’un daha sık geliştiği görüldü (p=0,049).GVHH 
olanlarda OP ve osteopeni sıklığının daha yüksek olduğu 
görüldü (p=0,039).OP olan ve olmayan grup serum demir, 
transferrin saturasyonu (TS) ve ferritin değerleri açısın-
dan karşılaştırıldığında anlamlı fark izlenmedi (p>0,05). 
Sonuç: OP allojeneik HKHN sonrası daha sık görülmek-
tedir.Bu çalışmada allojeneik grupta OP daha sık olmakla 
birlikte -hasta sayısının yeterli olmaması nedeniyle- ista-
tistiksel olarak anlamlılık izlenmedi. Otolog HKHN son-
rası 1. yılda yapılan BMD’de %75 oranında görülen OP 
±osteopeni, allojeneik grupta %91 oranında idi. Allojeneik 
HKHN sonrası çoklu ilaç kullanımı, hazırlama rejiminde 
uygulanan yüksek doz kemoterapi, artmış demir yükü 
gibi etkenler OP’u kolaylaştırmaktadır. Allojeneik grupta 
steroid kullananlarda OP’un daha sık geliştiği gösterildi. 
GVHH tedavisinde kullanılan ilaçlar bu grup hastada OP 
sıklığının artmasında bir etken olabileceği gibi; GVHH’da 
artan sitokin salınımının kemik döngüsünü doğrudan 
etkileyerek OP’u arttırması da bir diğer etken olabilir. 
Demir yükü HKHN yapılan hastalarda önemli morbidi-
te ve mortalite nedenidir. Artmış demir yükü özellikle 
talasemi ve hemakromatozis seyrinde gelişen OP’un 
patofizyolojisinde rol oynamaktadır. HKHN yapılan has-
talarda da,demir yükü ve oksidatif stresin uzun dönemde 
kemik döngüsünü olumsuz yönde etkileyebileceği açıktır. 
Ancak bu çalışmadaki sınırlı hasta sayısı nedeniyle demir 
yükü ile OP riski arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. 
HKHN ve OP birlikteliğinde rol oynayabilecek etkenlerin 
belirlenmesi için daha çok sayıda hasta ile yapılacak ile-
riye dönük çalışmalara gereksinim vardır.
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HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE SEKSÜEL 
DİSFONKSİYON VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİ-
Sİ -ÖN BİLDİRİ- 1Zeynep Arzu Yegin, 2Merih Bayram, 
1Zübeyde Nur Özkurt, 1Zeynep Akı, 1Münci Yağcı, 1Gülsan 
Türköz Sucak. 1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji 
Bilim Dalı, 2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalık-
ları ve Doğum Anabilim Dalı. 

Amaç:Seksüel disfonksiyon,hematopoietik kök hücre 
nakli (HKHN) sonrası takipte görülebilen fiziksel ve 
psikolojik sorunlardan biridir.HKHN sonrası seksüel 
disfonksiyon görülme sıklığı %14-86 oranında rapor edil-
miştir.Bu çalışmanın amacı;HKHN sonrası kadınlarda 
görülen seksüel disfonksiyonu incelemek;bu bozukluk-
ların hormon profili ve diğer olası faktörlerle ilişkisini 
değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem:2003-2008 yılları 
arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kök Hücre Nakli 
Birimi’nde HKHN yapılan 244 hastadan HKHN sonrası 
12 ayını tamamlamış ve ortanca takip süresi 420(365-
780)gün olan toplam 19 kadın hastanın [ortanca yaş 
32(25-56);8(%42,1)otolog,11(%57,9) allojeneik] seksü-
el fonksiyonları değerlendirildi.Bulgular:Sözlü ve yazılı 
anketler sonucunda hastaların tümünde HKHN öncesi 
menstruasyon düzeni ve seksüel fonksiyonların normal 
olduğu görüldü.HKHN sonrası 5 hastada(%26,3)normal 
menstruasyon düzeni,14 hastada(%73,7) menstruasyon 
düzensizliği ± amenore izlendi.2 hasta (%10,5) HKHN 
sonrası hormon replasman tedavisi aldı.Çalışma grubun-
da ortanca E2 10,5 (10-99) pg/ml;FSH 51,2(4,4-101,3) 
mIU/ml;LH 20,2(1,8-73,4)mIU/ml ve androjen düzeyi 
1,42(0,2-2,5)ng/ml idi.Tüm hastaların tiroid hormon 
düzeyleri normal sınırlarda idi. HKHN sonrası 9 has-
tada (%47,4) cinsel aktivitenin normal olduğu görüldü. 
6 hastada (%31,6)isteksizlik,5 hastada (%26,3) mem-
nuniyetsizlik, 4 hastada (%21,1) disparoni mevcuttu. 
Vajinal muayenede 4 hastada (%21,1) kuruluk,2 hastada 
(%10,5)hiperemi,1 hastada (%5,3) erozyon izlendi. Vajinal 
smear incelemelerinde sadece 1 hastada(%5,3) ilaç ilişkili 
olabilecek epitel değişiklikleri izlendi ve takibinde norma-
le döndü. Sonuç:Bu çalışmada HKHN yapılan kadın has-
talarda %73,7 oranında menstruasyon bozuklukları ve 
%52,6 oranında seksüel disfonksiyon saptandı.Yapılan 
çalışmalarda seksüel disfonksiyon insidansının HKHN 
sonrası ilk 3 ayda sabit kaldığı, 3-12 aylık dönemde 
ise anlamlı bir değişiklik olmadığı gösterilmiştir.HKHN 
öncesinde varolan seksüel disfonksiyonun nakil sonrası 
dönem için de en önemli predispozan faktör olduğu bilin-
mektedir; yaklaşık %22 hastanın nakil öncesi de benzer 
sorunları yaşadığı gösterilmiştir. HKHN tedavisinin sek-
süel disfonksiyon üzerine olan etkilerinin objektif olarak 
değerlendirilebilmesi için, hasta sayısının arttırılması 
ve nakil sonrası daha uzun takip süresi gerekmektedir. 
Özellikle hormonların seksüel disfonksiyon üzerine olan 
etkilerinin analizi önem taşımaktadır, bu sayede hormon 
replasman tedavisi ile mevcut disfonksiyon düzeltilebile-
cektir. Bununla birlikte HKHN sırasında kullanılan çoklu 
ilaç tedavileri -yan etkileri nedeniyle-, GVHH-mukozal 
düzeyde yaptığı değişiklikler nedeniyle- ve artmış demir 
yükü -uzun dönemde gonadal fonksiyonlar üzerinde 
oluşturabileceği değişiklikler nedeniyle-incelenmesi gere-
ken parametreler arasındadır. Medikal ve psikolojik 
destekle birlikte olası etkenlerin önlenmesi ve tedavisi 
ile uzun dönemde hastaların yaşam kalitesi standartlara 
uygun hale getirilebilecektir.
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ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI SİTOME-
GALOVİRÜS REAKTİVASYONUNDA RİSK FAKTÖRLE-
Rİ: ALICI VE VERİCİ HLA DOKU ANTİJENLERİNİN 
ROLÜ 2Özcan Çeneli, 1Elif Suyanı, 1Zeynep Akı, 1Arzu 
Yeğin, 3Seyyal Rota, 1Gülsan Sucak. 1Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji, 2Kırıkkale Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji, 3Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü. 

Amaç: Sitomegalovirus (CMV) reaktivasyonu, allojene-
ik kök hücre nakli (AKHN) yapılan seropozitif hastaların 
%70’inde görülmektedir. Alıcının CMV pozitif olması, evre 
2 veya daha yüksek dereceli Graft Versus Host Hastalığı 
(GVHH) olması, azaltılmış yoğunlukta transplantasyon 
yapılması, steroid kullanımı CMV reaktivasyonu için 
bilinen risk faktörleridir. Ancak alıcı ve verici HLA tip-
lerinin CMV reaktivasyonundaki etkisi tam olarak bilin-
memektedir. Bu çalışmada, AKHN yapılan hastalarda 
CMV reaktivasyonunda etkili olan risk faktörlerini, alıcı 
ve verici HLA tiplerinin reaktivasyon üzerine olan etkisini 
incelemeyi amaçladık Gereç ve Yöntem: Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi kök hücre nakil biriminde Eylül 2003-Ekim 
2007 tarihleri arasında AKHN yapılan 99 CMV seropozitif 
hasta çalışmaya alındı. 81 hastaya myeloablatif, 18 has-
taya ise azaltılmış yoğunlukta hazırlama rejimi verildi. 
Haploidentik AKHN yapılan 2 hastaya T hücre deplesyo-
nu yapıldı. 2 hastaya tam uyumlu akraba dışı nakil yapıl-
dı. Tüm hastalarda CMV-DNA PCR metodu ile haftada bir 
kez bakıldı. CMV reaktivasyon tanısı ardışık 2 kez CMV-
PCR’ın yüksek bulunması ile konuldu. Nakil sonrası ilk 
100 günde olan reaktivasyon erken CMV reaktivasyonu, 
100. günden sonra olan reaktivasyon ise geç CMV reak-
tivasyonu olarak kabul edildi. Bulgular: Toplam 20 has-
tada (%20.2) CMV reaktivasyonu nakil sonrası ortanca 
96. günde (4-439 gün) görüldü. Bu hastaların 15’inde 
(%75) erken CMV reaktivasyonu, 5’inde (%25) geç CMV 
reaktivasyonu izlendi. 4 hastada (%20) birden fazla CMV 
reaktivasyon atağı saptandı. Toplam 28 CMV atağı değer-
lendirmeye alındı. CMV reaktivasyonu olan hastaların 
13’ünde (%65) evre II veya daha fazla akut GVHH, 2’sinde 
(%10) kronik yaygın GVHH mevcuttu. CMV reaktivasyo-
nu sıklığı tam uyumlu vericiden nakil yapılan ve GVHH 
olmayan hastalarda daha azdı. CMV reaktivasyonu olan 
hastaların 16’sı (%80) reaktivasyon sırasında steroid 
kullanmaktaydı. CMV reaktivasyon sıklığı GVHH olan ve 
steroid alan hastalarda anlamlı olarak daha fazlaydı (p< 
0.05). CMV reaktivasyonu olan hastalarda mortalite oranı 
% 10 (2/20 hasta) idi. HLA-B*14, HLA-B*35, HLA-B*53, 
HLA-DR*3, and HLA-DRB1*9 haplotipleri CMV reaktivas-
yonu olan hastalarda, reaktivasyon olmayan hastalara 
göre daha yüksekti (p<0.05). Ayrıca HLA-A*11 pozitifliği-
nin CMV reaktivasyonuna karşı koruyucu olduğu bulun-
du. Sonuç: CMV reaktivasyonu alıcı ve vericilerinde HLA-
B*14, HLA-B*35, HLA-B*53, HLA-DR*3, ve HLA-DRB1*9 
olan hastalarda anlamlı olarak daha fazla izlendi
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HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI 
ULTRAFİLTRASYON GEREKTİREN HEPATİK VENO-
OKLUZİV HASTALIK OLGULARI; ULTRAFİLTRASYON 
SAĞKALIM İLİŞKİSİ 1Sahika Zeynep Akı, 2Rüya Mutluay, 
1Zeynep Arzu Yeğin, 1Zübeyde Nur Özkurt, 1Münci Yağcı, 
1Gülsan Türköz Sucak. 1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bilim Dalı, 2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nef-
roloji Bilim Dalı. 

Amaç:Hepatik veno-okluziv hastalık/ Sinüzoidal obs-
trüksiyon sendromu (VOH/ SOS) hematopoetik kök 
hücre nakli (HKHN) sonrası önemli bir morbidite ve mor-
talite etkenidir. VOH/ SOS allojeneik KHN sonrasında % 
10- 60 oranında görülmektedir. Bu çalışmada VOH/ SOS 
tanısı ile sıvı yüklenme bulguları olan, diüretik tedavi 
ve tuz kısıtlamasına karşın ultrafiltrasyona (UF) gerek 
duyulan hastaların klinik bulguları ve tedaviye yanıtları 
incelenmektedir. Hastalar:Ünitemizde Eylül 2003- Hazi-
ran 2008 tarihleri arasında yapılmış olan 246 HKHN 
(100 otolog, 146 allojeneik) nin geriye dönük değerlen-
dirilmesinde 38 hastada (% 15,4) [13 kadın, 25 erkek, 
ortanca yaş 27 (dağılımı 16- 55 yaş)] VOH/ SOS geliştiği, 
bu 38 hastadan 13 üne (% 34,2) UF işlemi gerektiği sap-
tanmıştır. Sonuçlar: Klinik bulgular ile 8/38 hasta (% 
21,1) hafif, 10/38 hasta (% 26,3) orta şiddetli ve 20/38 
hasta (% 52,6) ağır VOH/SOS olarak değerlendirilmiş-
tir. Hafif- orta şiddetli hastalarda UF ihtiyacı olmazken, 
şiddetli VOH/ SOS olgularında 13/ 20 (% 65) hastada 
UF yapılmıştır (p=0,000). Hastalar yaş, tanı- nakil arası 
süre, bilirubin değerleri ve % kilo artışları açısından 
değerlendirildiğinde UF yapılan ve yapılmayan hastalar 
arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p> 0,05). Pulmoner 
semptomları olan hastalarda UF ihtiyacı daha sık olup 
oksijen saturasyonu (OS) ≤ % 90 olan hastalarda > % 90 
olanlara göre anlamlı olarak daha sıktır (p=0,002). Kre-
atinin değerleri UF ihtiyacı olan hastalarda olmayanlara 
göre anlamlı olarak yüksektir (p= 0,003). Çoklu organ 
hasarı (ÇOH) olan 13/23 (% 56,52) hastada UF ihtiyacı 
olurken, ÇOH olmayan hastalarda UF yapılmamıştır (p= 
0,000). İlk 100 gün takipte ölen 15/38 (% 39,6) hasta-
da tek başına VOH/SOS (6/15 hasta, % 40) veya eşlik 
eden enfeksiyon (7/15 hasta, % 46,6) en önemli ölüm 
nedeni oluşturmaktadır. İlk 100 günde ölüm oranı UF 
ihtiyacı olan hastalarda (8/13 hasta, % 61,53), UF ihti-
yacı olmayan hastalara göre (7/25 hasta, % 28) anlamlı 
olarak yüksektir (p= 0,045). Ortanca 145 gün (12- 1193 
gün) takip süresinde 12/38 (% 31,6) hasta hayatta olup, 
UF ihtiyacı olmayan hastalarda hayatta kalma oranı 
anlamlı olarak yüksektir [UF ihtiyacı olup hayatta olan 
1/13 hasta (% 7,69), UF ihtiyacı olmayıp hayatta olan 
11/25 hasta (% 44) (p= 0,024)]. Sonuç: Allojeneik KHN 
sonrasında VOH/SOS sık görülen bir komplikasyon 
olup nakil sonrası erken dönemde önemli bir mortalite 
nedenidir. Bu hastalarda sıvı birikiminin kontrolü için 
diüretik tedavinin yeterli olmadığı durumlarda UF uygu-
lanabilmektedir. Çalışmamızda sadece şiddetli VOH/SOS 
olgularında UF ihtiyacı olmuştur. Elde ettiğimiz sonuçlar 
UF ihtiyacının belirlenmesinde oksijen saturasyonun-
da azalma, kreatinin değerlerinde artış ve çoklu organ 
hasarının olmasının anlamlı ve olumsuz risk faktörleri 
olduğunu düşündürmektedir. Sonuç olarak; hasta sayısı 
kısıtlı olmakla birlikte, nakil sonrası VOH/SOS gelişen 
hastalarda UF ihtiyacının olması erken dönem ölüm 
oranları üzerinde olumsuz bir risk faktörü olduğunu 
düşündürmektedir.
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ÇOCUKLARDA AKRABA DIŞI KÖK HÜCRE TRANSP-
LANTASYONU: TEK MERKEZ DENEYİMİ 1Alphan 
Küpesiz, 1Pınar Kurt, 1Gülsün Tezcan, 1Vedat Uygun, 
1Zeynep Öztürk, 1Volkan Hazar, 1Akif Yeşilipek. 1Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-onkoloji 
Bilim Dalı Antalya. 

Son yıllarda birçok hastalıkta hematopoetik kök 
hücre nakli(HKHN)küratif tedavi yöntemi olarak başarı 
ile uygulanmaktadır. HKHN, başlangıçta yalnızca HLA 
uyumlu kardeşi olanlara sunulan bir tedavi yöntemi 
iken kök hücre kaynağı olarak kordon kanı ya da akra-
ba dışı vericilerin kullanılması ile diğer hastalar için de 
uygulama alanı bulmuştur.Çalışmamızda, merkezimiz-
de akraba dışı HKHN uygulanan olguların retrospektif 
değerlendirmesi yapılmıştır. Haziran 2005- Temmuz2008 
tarihleri arasında merkezimizde 43 olguya 44 akraba dışı 
kök hücre kaynağı kullanılarak nakil yapıldı. Hastaların 
tanı dağılımları; 8 olgu metabolik hastalık, 5 olgu ağır 
kombine immün yetmezlik, 7 olgu AML, 4 olgu ALL, 6 
olgu kemik iliği yetmezliği, 4 olgu HLH, 3 olgu KML, 
2 olgu Kostmann,2 olgu WAS 1’er olgu da JMML ve 
anaplastik büyük hücreli lenfoma idi. Median yaş 4.5 
yıl(aralık:8 ay-18 yaş)idi.Yirmi transplantasyonda kor-
don kanı(KK),14’ünde periferik kan kök hücre(PKKH),9 
unda kemik iliği(Kİ)kullanıldı. 18 yaşındaki olguya çift 
ünite KK ile transplantasyon (Tx) yapıldı. HLA uyumu 
KK transplantasyonu yapılan olgulardan 9 olguda 6/6, 
10 olguda 5/6, 1 olguda 4/6 idi. PKKH kullanılan 14 
olgunun 10’unda 10/10, 3 olguda 9/10 uyumlu, Kİ 
olgularında ise bir olgu dışında (9/10 uyumlu) tümü tam 
uyumlu idi. Hazırlayıcı rejim olarak SCID ve FA olgulara 
nonmyeloablatif, diğer olgulara busulfan ağırlıklı myelo-
ablatif rejim kullanıldı.GVHH profilaksisi CsA ve MTX ile 
yapıldı, KK kullanılan olgularda metotreksat kullanılma-
dı. KK nakli yapılan hastalara verilen ortalama çekirdekli 
hücre sayısı(OÇH)7,49(aralık: 1.5-23.5)x107/kg, CD34+ 
hücre sayısı 1,38 (aralık: 0.2-8,97)x105/kg, median 
canlılık oranı %68 (15-96) idi. PKKH olgularında OÇH 
hücre sayısı 12.2 (aralık: 1.8-31.6)x108/kg, CD34+ hücre 
sayısı 11.3 (aralık: 7.7-26.3)x106/kg, Kİ olgularında OÇH 
sayısı 2.3 (aralık 1.5-15.5)x108/kg, CD34+ hücre sayısı 
0.83 (aralık: 0.23-4.76)x106/kg olarak bulundu. Median 
nötrofil engrafman süresi KK nakli yapılan olgular için 
23 gün (aralık 8-66 gün,trombosit engrafman süresi 34 
gün (aralık: 12-49 gün)iken donorden Tx yapılan olgular-
da median nötrofil engrafman süresi 12 gün (8-16gün), 
trombosit engrafman süresi 13 gün (6-130 gün) olarak 
belirlendi.KK ile graft yetmezliği gelişen bir olguya PKKH 
ile 2.Tx yapıldı.Akut GVHH 11 olguda(%25)cGVHH 6 
olguda(%14)gözlendi. SCID,AML ve ALD tanıları ile Tx 
yapılmış 2’şer olgu posttransplant erken dönemde kaybe-
dildi. Median 16 ay (1-37 ay) izlem süresinde transplant 
ilişkili mortalite %14,hastalıksız sağ kalım %66 olarak 
bulundu. Çocuklarda akraba dışı donörlerden yapılan 
HKHN birçok hastalıkta sağkalımı doğrudan artıran ve 
buna karşın kabul edilebilir komplikasyon oranlarına 
sahip tedavi yöntemidir. Merkezimizin sonuçları literatür 
verileri ile karşılaştırılabilir düzeydedir. GVHH ve diğer 
komplikasyonların tedavisinde sağlanacak gelişmeler ve 
gönüllü verici sayısının artırılması ile akraba dışı nakil 
hastalarımızın kür şansının da artacağına inanıyoruz.
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HODGKİN VE HODGKİN DIŞI LENFOMADA YÜK-
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NAKLİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ 1Sahika Zeynep Akı, 
1Gülsan Türköz Sucak, 1Münci Yağcı, 1Zeynep Arzu 
Yeğin, 1Zübeyde Nur Özkurt, 1Elif Suyanı, 1Şermin 
Altındal, 1Rauf Haznedar. 1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bilim Dalı. 

Amaç: Yüksek doz kemoterapi (YDK) ardından kök 
hücre nakli (KHN) uygulanması yinelemiş Hodgkin has-
talığı (HH) ve yüksek dereceli Hodgkin dışı lenfoma (HDL) 
hastalarında standart tedavi yaklaşımıdır. Bu çalışmada 
lenfoma tanısıyla kök hücre nakli olmuş 51 hastanın 
sonuçları sunulmaktadır. Hastalar: Eylül 2003- Haziran 
2008 arasında KHN uygulanmış olan 33 HH ve 18 HDL 
çalışmaya dahil edilmiştir. HH tanısı ile 32 hastaya [9 
kadın, 23 erkek, ortanca 27 yaş (dağılım 16- 57)] tanıdan 
itibaren ortanca 25 ay (dağılım 10- 67 ay) izlem sonunda 
KHN uygulanmıştır. Nakil öncesinde 23 hasta (% 71,87) 
kemoduyarlı iken 9 hasta (% 28,1) kurtarma tedavisine 
dirençli bulunmuştur. Nakil tipi 24 hastada otolog, 9 
hastada allojeneik KHN’dir. Ortanca 4,7 x 106/kg (dağı-
lımı 2,3- 12,7) CD34+ hücre infüzyonu ardından nötrofil 
ve platelet engrafmanı sırasıyla +12 gün (dağılımı 8- 32) 
ve +12 günde (dağılımı 0- 54) olmuştur. Ortanca 313 gün 
(dağılım 40- 1230 gün) takip sonunda otolog KHN yapılan 
15/23 hasta (% 65,2) tam yanıt (TY), 1 hasta (% 4,34) 
kısmi yanıt (KY) ile izlenirken 2 hasta takipsiz olup, 5 
hastada (% 21,7) hastalık yinelemesi gelişmiştir. Ortanca 
335 gün (dağılım 59- 1223 gün) takip sonunda allojeneik 
KHN yapılan 2/9 hasta (% 22,2) TY, 1 hasta KY (% 11,1), 
2 hasta hastalık yinelemesi (% 22,2) ile izlenmektedir. 
Allojeneik KHN yapılan 4 hasta (% 44,4) (2 hasta hastalık 
ilerlemesi, 2 hasta da nakil ilişkili nedenlerle) ölmüştür. 
Yüksek dereceli HDL tanılı 18 hastada [5 kadın, 13 erkek, 
ortanca 39 yaş (dağılım 17- 63)] tanıdan itibaren ortanca 
18,8 ay (dağılım 5- 48 ay) izlem sonunda KHN uygulan-
mıştır. Nakil öncesi değerlendirmede 12 hasta (% 66,6) 
kemoduyarlı iken 6 hasta (% 33,3) kurtarma tedavisine 
dirençli bulunmuştur. Nakil tipi 13 hastada otolog, 5 has-
tada allojeneik KHN’dir. Ortanca 4,2 x 106/kg (dağılımı 
1,03- 9,07) CD34+ hücre infüzyonu ardından nötrofil ve 
platelet engrafmanı sırasıyla +13 gün (dağılımı 9- 24) ve 
+11 günde (dağılımı 10- 24) olmuştur. Ortanca 286 gün 
(dağılımı 9- 1230) takip süresi sonunda otolog KHN yapı-
lan 7 hasta (% 53,8) TY, 3 hasta (% 23,1) yinelemiş hasta-
lık ile izlenmektedir. Otolog KHN yapılan 4 hasta (% 30.8) 
(2 hasta yinelemiş hastalık, 2 hasta nakil ilişkili enfeksi-
yon) ölmüştür. Ortanca 256 gün (dağılımı 12- 1230) takip 
süresi sonunda allojeneik KHN yapılan 1/5 (%20) hasta 
hayatta olup, 4 hasta (% 80) (2 hasta primer hastalık, 2 
hasta nakil ilişkili nedenlerle) ölmüştür. Sonuç: Otolog 
KHN Hodgkin hastaları açısından değerlendirildiğinde 
HDL hastalarından farklı olarak kemodirençli hastalarda 
da etkili bir tedavi olarak uygulanmaktadır. Çalışmamız 
hasta sayısı az olmakla beraber lenfoma hastalarında 
allojeneik KHN’nin yüksek mortalite oranına sahip oldu-
ğunu düşündürmektedir. 
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ÇOCUK HASTALARDA ALLOJENEİK HEMATOPOETİK 
KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI ERKEN 
VE GEÇ DÖNEMDE BÖBREK FONKSİYONLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 1Talia Ileri, 1Mehmet Ertem, 2 
Zeynep Birsin Özçakar, 1Zümrüt Uysal, 1Elif Ünal Ince, 
2Mesiha Ekim, 2Fatoş Yalçınkaya. 1Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, 2Ankara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı. 

Allojeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonu 
(allo-HKHT) sonrası başarı günümüzde giderek artmakta, 
özellikle önünde uzun bir yaşam olan çocuk hastalarda 
transplantasyona bağlı erken ve geç dönem komplikas-
yonların tanı ve tedavisi büyük önem kazanmaktadır.
Böbrekler; sepsis, siklosporin A(CsA), antibiyotikler, sinu-
soidal obstruksiyon sendromu (SOS) gibi faktörlerden 
olumsuz etkilenmekte ve buna yönelik genelde glomeru-
ler fonksiyonların değerlendirildiği sınırlı sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Tübüler fonksiyonlara yönelik veriler ise 
çok kısıtlıdır. Kliniğimizde Nisan 1999-Ocak 2007 tarih-
leri arasında tam uyumlu akraba vericiden allo-HKHT 
uygulanan 61 hastanın değerlendirildiği prospektif bir 
çalışma planlandı. Olgularda, HKHT öncesi, erken dönem 
(ilk 100 gün) ve uzun dönemde (+12.ay) glomeruler böb-
rek fonksiyonları (serum kreatinin,glomerular filtrasyon 
hızı-GFR) ve tübüler böbrek fonksiyonları (tübüler fosfat 
reabsorbsiyonu, proteinüri, kalsiüri, idrar dansitesi) 
değerlendirildi. Akut böbrek hasarı (ABH) açısından 
hastalar modifiye RIFLE kriterlerine göre 3 gruba ayrıldı. 
Grade 1: serum kreatinin değerinin bazale göre 1.5-2 
kat; Grade 2: >iki-<üç kat; Grade 3:>üç kat artması ola-
rak tanımlandı. Onikinci ayda GFR’nin 75 ml/1.73m2/
dk’nın altında olması kronik böbrek yetersizliği olarak 
yorumlandı.Ortanca yaşın 10 yıl (1.1-17) olduğu olgu-
ların 31’inde primer hastalık hemoglobinopati,19’unda 
hematolojik malignite,11’inde aplastik anemiydi. Biri 
hariç bütün hastalara radyoterapi içermeyen myeloabla-
tif hazırlama rejimleri uygulandı. İlk 100 günde 6 hasta 
(%10) transplantasyona bağlı komplikasyonlar nedeni 
ile kaybedilirken hiçbir hasta primer böbrek yetmezliği 
nedeni ile kaybedilmedi. HKHT öncesi bütün hastaların 
böbrek fonksiyonları normal iken sonrasında 26 hasta-
da (%43) ortanca 31 günde (4-96 gün) ABH gelişti.Onüç 
(%21) olguda Grade 1, on (%16) olguda Grade 2, üç (%5) 
olguda Grade 3 ABH gözlendi. CsA toksisitesi;Grade 1 
ABH gelişenlerin 11’inde(%85), Grade 2 ABH gelişenlerin 
5’inde (%50) saptandı.Grade 3 ABH gelişenlerin hepsinde 
SOS gözlendi. Yüz gün sonrasında ek olarak bir hasta 
kaybedildi ve değerlendirme 54 hasta üzerinden yapıldı. 
Kronik böbrek yetersizliği 7 hastada(%20) gelişirken 2’si 
daha önce Grade 2 ABH gelişen olgulardı.Hiçbir hasta 
diyaliz gereksinimi göstermedi. Tubuler fonksiyon bozuk-
luğu açısından, HKHT öncesi %62, erken dönemde %70, 
12 ay sonrasında %55 hasta en az bir patolojik değere 
sahipti.Proteinüri bazale göre erken dönemde belirgin 
atarken, 1. yıl sonrasında bazal değerine döndü. Hiçbir 
hastada tübüler fonksiyon bozukluğu kliniğe yansımadı. 
Sonuç olarak, HKHT sonrası özellikle glomerular böbrek 
fonksiyonları olumsuz etkilenmekte olup mortalite ve 
morbidite açısından önemli bir yere sahiptir. Siklosporin 
nefrotoksisitesine dikkat edilmesi ve SOS’a yönelik önle-
yici ve tedavi edici erken yaklaşımlarla oranın belirgin 
azalacağı düşünülmektedir.
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FANCONİ APLASTİK ANEMİSİNDE FLUDARABİN İÇE-
REN NON-MYELOABLATİF HAZİRLAMA REJİMLERİY-
LE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTAS-
YONU 1Talia Ileri, 1Mehmet Ertem, 1Fatih Azık, 1Zümrüt 
Uysal, 1Sevgi Gözdaşoğlu. 1Ankara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı. 

Fanconi aplastik anemisi (FA) hastaları icin günü-
müzdeki tek kuratif tedavi seçeneği allojeneik hematopo-
etik kök hücre transplantasyonudur (HKHT). Radyoterapi 
ve alkilleyici ajanlara duyarlı olan bu hastalara uygulana-
cak hazırlama rejiminin seçilmesi, erken dönemde neden 
olacağı toksik yan etkiler ve uzun dönemde neden olacağı 
artmış sekonder malignite riski nedenleri ile HKHT’nin 
en önemli aşamasını oluşturmaktadır. FA hastaların-
da yan etkileri azaltıp transplantasyonun başarısını 
arttırabilmek amacı ile radyoterapi icermeyen ve non-
myeloablatif hazırlama rejimleri giderek artan sıklıkta 
kullanılmaktadır. Kliniğimiz pediatrik HKHT ünitesinde 
Aralık 1998-Ocak 2008 tarihleri arasında 9 hastaya FA 
tanısı ile allo-HKHT uygulandi. Bir hasta dışında tüm 
olgular diğer merkezlerden bize HKHT amacı ile sevk 
edildi ve başvurularında dördü androjen, biri sadece 
steroid tedavisi almaktaydı. İki hastada bu konservatif 
tedavilere bağlı yan etki olarak peliosis hepatis ve kronik 
pankreatit gelişmişti. Bir olgu hariç hepsinin donörleri 
kendilerinden yaşça büyük HLA tam uygun aile bireyleri 
(8 kardeş, 1 baba) olan bu hastalara radyoterapi icerme-
yen 2 farklı hazirlama rejimini uygulandı. İlk iki hastaya 
busulfan (BU)(6.0 mg/kg) ve siklofosfamid(40 mg/kg) 
verilirken diğer 7 hastaya fludarabin (Flu) (150 mg/m2), 
siklofosfamid (20 mg/kg), ATG-Fresenius (35-40 mg/kg) 
içeren hazırlama rejimi uygulandı. Graft versus host has-
taliği (GVHH) profilaksisi amaciyla ilk iki hastaya siklos-
porin (CsA)+metotreksat, diğer 7 hastaya ise sadece CsA 
verildi. Hastaların hepsinde engraftman sağlandi. BU 
içeren hazırlama rejimi verilen hastaların birinde grade 
4 mukozit gelisirken bu hasta sinusoidal obstruksiyon 
sendromu nedeniyle kaybedildi, diger hastada ise grade 
1 mukozit gelisti. Flu içeren hazırlama rejimi alan grupta 
bir hastada grade 3 mukozit gelişirken diğer hastalarda 
hafif derecede mukozit (grade 1 ve 2) gelişti ve kaybedilen 
hasta olmadı. Flu alan grupta bir hastada izole intestinal 
sistem tutulumu gösteren akut-kronik GVHH, bir hasta-
da da oral mukozaya sınırlı kronik GVHH gelişti. Ortanca 
43 ay (0.6-127 ay) olan izlem süresinde genel yaşam 
oranı %89 olup hiçbir hastada sekonder malignite gelis-
medi. Yaşayan tüm hastaların tam donor kimerizmine (> 
%95 donör hücreleri) sahip oldukları görüldü. Sonuç ola-
rak, çalışmamızda FA hastalarında fludarabin kullanılan 
hazırlama rejimi ile çok daha düşük oranda ilaca bağlı 
organ toksisitesi gelişmiş ve tüm hastalarda kalıcı ve tam 
donör kimerizmi sağlanmıştır. FA hastalarında fludarabi-
ni temel alan ve radyoterapi içermeyen hazırlama rejim-
leri ile transplantasyona bağlı kısa ve uzun süreli yan 
etkiler azaltılabilmektedir. Ayrıca FA hastalarının uygun 
vericilerinin olması durumunda konservatif tedavilerin 
komplikasyonları gelişmeden en erken dönemde HKHT 
merkezlerine yönlendirilmeleri transplantasyon başarı-
sını artırmada büyük önem taşıdığından primer izleyen 
merkezlere büyük görev düşmektedir. 
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ÇOCUK HASTALARDA ALLOJENEİK HEMATOPOE-
TİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI 
ENFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA 
ÜNİVERSİTESİ PEDİATRİK HKHT ÜNİTESİ DENEYİMİ 
1Talia Ileri, 1Ayşe Sayılı, 1Mehmet Ertem, 1Elif Ünal Ince, 
2Erdal Ince, 2Ergin Çiftçi, 2Ülker Doğru, 1Zümrüt Uysal. 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji 
Bilim Dalı, 2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik 
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı. 

Allojeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonu 
(allo-HKHT) sonrası erken dönemde gelişen enfeksiyonlar, 
transplantasyon başarısını etkileyen en önemli morbidite 
ve mortalite nedenlerindendir. Ülkemiz gibi enfeksiyon 
sıklığının yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde bu 
durum daha da önem kazanmaktadır. Kliniğimizde Ocak 
2003-Mart 2008 tarihleri arasında allo-HKHT uygulanan 
44 çocuk hastanın (ortanca yaş 11 yıl, R:1.2-18) retros-
peftik olarak değerlendirildiği bir çalışma planlandı ve 
HKHT sonrası erken (ilk 100 gün) ve geç dönemde (100 
gün sonrası) gelişen enfeksiyonlar, nedenleri ve sonuçları 
değerlendirildi. Ortanca izlem süresi 990 gün (R:19-2010 
gün) olan olguların 13’ünde primer hastalık hematolojik 
malignite, 7’sinde aplastik anemi, 24’ünde hemoglo-
binopatiydi. Bütün hastalara myeloablatif hazırlama 
rejimi verildi. Graft versus host hastalığı (GVHH) profi-
laksisi için 12 hastada siklosporin A (CsA), 32 hastada 
CsA+metotreksat kullanıldı. Antimikrobiyal profilaksi 
amacıyla 32 olguya siprofloksasin, 2 olguya seftazidim; 
CMV profilaksisi amacıyla tüm olgulara asiklovir; anti-
fungal profilaksi amacıyla bir olguya amfoterisin B, 43 
olguya flukonazol verildi. Miyeloid engrafman ortanca 13 
gün (9-27), trombosit engrafmanı 19 (9-57) günde gerçek-
leşti. İlk 100 günde sinusoidal obstruksiyon sendromu ve 
akut GVHH nedeni ile 2 hasta, 100 gün sonrasında ortan-
ca 12. ayda (R:12-41.ay) enfeksiyon nedeni ile 3, GVHH 
nedeni ile bir hasta kaybedildi. Transplantasyon sonrası 
erken dönemde 38 olguda (%86) ateş yüksekliği saptandı. 
Altı olgunun (%14) kan kültüründe etken mikrobiyolojik 
olarak dökümante edildi. Yedi olguda (%16) genitoüriner 
sistem enfeksiyonu, 8 (%18) olguda alt solunum sistemi 
enfeksiyonu gelişti. Onüç (%29) olguda antifungal ilaçla-
rın kullanılması gerekli oldu. Dokuz olguda (%20) orta-
lama 40. günde CMV-DNAemisi gelişirken bu olguların 
birinde akciğer biyopsisi ile CMV inkluzyon cisimcikleri 
gösterildi. Bütün olgular gansiklovir tedavisi ile kontrol 
altına alındı. Geç dönemde 3 olgu enfeksiyon nedeni ile 
kaybedildi. Bunlardan hemoglobinopati tanısı ile izlenen 
ve splenektomili iki olgu sepsis, relaps gelişen ALL tanılı 
bir olgu ise akciğer aspergillozis enfeksiyonu nedeni ile 
kaybedildi. Sonuç olarak; ünitemizde erken dönemde 
enfeksiyona bağlı mortalite görülmezken engraftman 
sonrası uzun dönemde üç hastamızın enfeksiyon nedeni 
ile kaybedilmesi önemlidir. Özellikle hemoglobinopati 
tanılı hastaların büyük kısmına splenektomi uygulanmış 
olduğundan ve ek olarak hazırlama rejimi nedeni ile uzun 
dönemde de immunsupresif olacaklarının bilinci ile yakın 
izlemi, aşılarının etkin olarak zamanında yapılması ve 
ailelerin enfeksiyon bulguları ve alınacak önlemler açısın-
dan bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 
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ALLOJENEİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU 
SONRASI GELİŞEN NADİR BİR KOMPLİKASYON: YOK 
OLMAKTA OLAN SAFRA KANALI SENDROMU 1Şule 
Mine Bakanay, 1Aynur Uğur Bilgin, 1Mehmet Bektaş, 
1Ramazan Idilman, 1Esra Erden, 1Mutlu Arat, 1Önder 
Arslan. 1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. 

Giriş: Yok olmakta olan safra kanalı sendromu 
(Vanishing Bile Duct Syndrome) intrahepatik safra kanal-
larının ilerleyici yıkımı ve kaybı sonucunda kolestaz 
gelişimi ile karakterizedir. Kök hücre transplantasyonu 
sonrası gelişen kolestaz sebepleri içinde bu sendrom lite-
ratürde çok az tanımlanmıştır. Olgu: Ondokuz yaşında 
erkek hasta Kronik Miyelositer Lösemi blastik fazda (Ph+ 
Akut lenfoblastik lösemi) iken teşhis edildi ve remisyon 
indüksiyonu ardından imatinib tedavisi verildi. Hema-
tolojik remisyon sağlanan fakat moleküler remisyon 
elde edilemeyen hastaya HLA tam uyumlu kuzeninden 
siklofosfamid ve tüm vücut ışınlama hazırlama rejimi ile 
allojeneik kemik iliği transplantasyonu yapıldı. Graft ver-
sus host hastalığı (GvHH) profilaksisi için siklosporin A ve 
metotreksat verildi. +16.günde nötrofil engraftmanı olan 
hastanın +27.gününde ciltte yaygın döküntü, ishal ve 
sarılık başladı. Grade I cilt, grade II-III gastrointestinal-
hapatik GvHH tanısı ile 2mgr/kg/gün metil prednizolon 
başlandı. Cilt bulguları gerileyen ancak gastrointesti-
nal bulgularında ilerleme gözlenen hastaya antitimosit 
globulin 10mg/kg/gün 5 gün uygulandı. Mikofenolat 
mofetil 2gr/gün başlanan hastanın diaresinde gerileme 
tespit edilemedi. İzleminde belirgin elektrolit imbalansı 
ve ciddi beslenme problemi gelişen hastaya +76.günde 
1mgr/kg intramezenterik steroid uygulanması yapıldı. 
Bulgularında %25 gerileme tespit edilen hastaya +109.
günde 10mgr/kg haftada bir kez toplam 4 doz TNF alfa 
inhibitörü tedavisi başlandı. Uygulanan tedavi rejimleri 
sonrası bulguları gerileyen hasta +133. günde mevcut 
tedavisine ursodeoksikolik asit eklenerek taburcu edildi. 
Takipte ilerleyici bilirubin (Total Bilirubin=20 mg/dl; 
Direk Bilirubin=17mg/dl) ve kolestaz parametrelerinde 
yükseklik (ALP=328 U/L; GGT=317 U/L) tespit edildi. 
HBV, HCV, CMV, HIV taraması ve karaciğer otoimmün 
paneli negatif, ferritin düzeyi ise yüksek saptandı. Yapı-
lan hepatobiliyer USG’de safra kesesinde çamur izlendi 
ve koledok distali görüntülenemedi. Yapılan magnetik 
rezonans kolanjiopankreatikografide intrahepatik safra 
kanallarının kollabe olduğunun gözlenmesi üzerine has-
taya endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi yapıl-
dı ve minimal sfinkterotomi uygulandı. Aralıklı terapötik 
plazma değişimi yapılan ve +220.gününde tedavisine 
sirolimus 2x1 mg eklenen hastanın bilirubin düzeyleri 
bir süre stabil seyredip yeniden yükselince karaciğer 
biyopsisi yapıldı ve patoloji ‘Yok olmakta olan safra kana-
lı sendromu ve grade 3 hemosiderozis’ olarak bildirildi. 
Total bilirubin=40 mg/dl olan hastada plazma değişimine 
yeterli yanıt alınmamaya başlandı. Hasta +268.günde 
hepatik koma tablosu ile kaybedildi. Sonuç: Hematopoi-
etik kök hücre transplantasyonu sonrası gelişen dirençli 
kolestazın ayırıcı tanısında yok olmakta olan safra kanalı 
sendromu da akla gelmelidir. Tetikleyen etkenler tam 
olarak açıklanamamıştır. Graft versus host hastalığı veya 
GvHH için kullanılan yoğun immünsupresif tedaviyle 
veya hemosiderozis ile ilişkili olabilir.
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ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSP-
LANTASYONUNDA FLAMSA HAZIRLIK REJİMİ: ANKA-
RA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ OLGU SERİSİ 
1Evrim Kahramanoğlu, 2Şule Mine Bakanay, 2Aynur Uğur 
Bilgin, 2Pervin Topçuoğlu, 2Sinem Civriz Bozdağ, 2Mutlu 
Arat, 2Muhit Özcan. 1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 2Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Allojeneik kök hücre transplantasyonu (AKHT) 
akut miyeloblastik lösemi ve yüksek riskli miyelodisplas-
tik sendromlarda en etkili tedavi şeklidir. Ancak hazırlık 
rejimi toksisitesi bu tedavinin verilebildiği hasta grubu-
nu sınırlamıştır. Agresif lösemisi olanlarda indirgenmiş 
yoğunluktaki rejimler tek başına lösemiyi kontrol etmede 
yetersiz kalmaktadır. Rejim toksisitesini azaltırken yeterli 
antilösemik etki oluşturmak (Graft versus lösemi-GVL) 
için orta yoğunlukta rejimler önerilmektedir. FLAMSA 
rejimi ile lösemik yükün azaltılması ardından indirgen-
miş yoğunlukta hazırlık rejimi ile GVL etkisine de fırsat 
tanımak hedeflenmektedir. Amaç: Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Kök Hücre Transp-
lantasyonu Ünitesi’nde 2007-2008 döneminde FLAMSA 
hazırlık rejimi ile kök hücre transplantasyonu yapılan 6 
hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiş-
tir. Hastalar: Beşi AML; biri MDS-RAEB-I ; ortanca yaş 
48 (41-62); E/K=4/2; transplantasyon öncesi aldıkları 
ortanca kür sayısı indüksiyon kemoterapisi için 3 (1-4); 
konsolidasyon kemoterapisi için 3 (1-6) idi. Hastalardan 
3’ü primer refrakter; 2’si miyeloablatif AKHT sonrası 
nüks ve biri (MDS) 5-azasitidin tedavisine yanıtsızdı. 
Sitogenetik açıdan AML hastalarının 3’ü yüksek riskli 
(İkisinde MLL gen rearranjmanı ve birinde kompleks 
karyotip), ikisi standart riskli olup MDS hastası IPSS 
orta-2 idi. Yöntem: Protokol gereğince -12 ile -9. günler 
arasında fludarabin (30mg/m2/gün), sitarabin (2gr/
m2/gün), amsakrin (100mg/m2/gün) ; -5.günde 4Gy 
total vücut ışınlaması; -4 ve -3. günlerde siklofosfamid 
(40mg/kg/gün akraba; 60mg/kg/gün akraba dışı) ve 
-4,-3,-2. günlerde antitimosit globulin (10mg/kg/gün 
akraba; 20mg/kg/gün akraba dışı) ve 0. günde kök 
hücre infüzyonu yapılmıştır. Graft versus host hastalığı 
profilaksisi için siklosporin A ve mikofenolat mofetil kul-
lanılmıştır. Bulgular: Hastaların 2’sine akraba dışı; 4’üne 
ise HLA tam uyumlu kardeşten periferik kök hücre nakli 
yapılmıştır. Nötrofil engraftmanı (>0,5x10e9) ortanca 14 
(10-39) günde; trombosit engraftmanı (>20x10e9) 15,5 
(11-48) günde gerçekleşmiştir. Nakil sonrası kontrolde bir 
hastada tam yanıt ve %99 verici tipi kimerizm; 2 hastada 
minimal rezidüel hastalıkla toparlanma sağlanmış ancak 
3 hastada yanıt elde edilememiştir. Takipte hastaların 
4’ü exitus olmuştur ve 2’si transplantasyon sonrası ilk 
60 gün içinde olup hala yaşamaktadır. Toplam 3 hastada 
GVHD (Grade2 cilt; grade3 GİS) gelişmiştir. Kaybedilen 
hastaların toplam sağkalımları ortanca 146 (62-300) gün-
dür. Exitus sebebi aktif hastalık ve eklenen infeksiyonlar 
(Gram negatif sepsis; fungal pnömoni) ve venooklüsif 
hastalık idi. +100. günde değerlendirilebilen 3 hastadan 
2’si hastalıklı ve birisi hastalıksız yaşamaktaydı. Sonuç: 
Kliniğimizde FLAMSA rejimi, öncesinde çok kemoterapi 
almış, refrakter ve yüksek riskli olgulara uygulanmıştır. 
Uygun hasta seçimi ile daha iyi yanıt ve uzun süreli sağ-
kalım olası gibi görünmektedir.
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APLASTİK ANEMİDE ALLOJENEİK KÖK HÜCRE 
TRANSPLANTASYONU SONRASI APLAZİK DÖNEMDE 
TROMBOSİT TRANSFÜZYONUNA REFRAKTER EPİS-
TAKSİS TEDAVİSİNDE LOKAL ANKAFERD UYGULAMA-
SI 1Hakan Göker, 1Salih Aksu, 1Ibrahim C. Haznedaroğlu, 
1Irem Kor Ateş, 1Ali Alkan, 1Yahya Büyükaşık, 1Gülizar 
Avcı, 1Osman Ilhami Özcebe. 1Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Ünitesi, 
Ankara. 

Ankaferd Blood Stopper (ABS), Thymus vulgaris, 
Glycyrrhiza glabra, Vitis vinifera, Alpinia officinarum 
ve Urtica dioica bitki ekstrelerinin standardize özel bir 
karışımıdır. ABS preparatının, bir hemostatik ajan olarak 
eksternal kanamalar ve cerrahi sonrası dental kanama-
lar için lokal kullanımı ülkemizde ruhsatlanmıştır (www.
ankaferd.com). Ankaferd’in hemostatik etki mekanizması 
zedelenmiş dokuda özgül bir protein ağı ve vital eritroid 
aggregasyon gelişimi yoluyla fizyolojik tamir surecini 
isletmesidir. ABS, kan hücreleri ve özellikle eritrositler 
ile oluşumunu indüklediği protein ağı sayesinde primer 
ve ikincil hemostatik sistem üzerine etkisini koagülasyon 
faktörlerini birebir hasarlamadan gerçekleştirir. Koagü-
lasyon kaskadından bağımsız proteomiks ve transkrip-
tom özellikleri nedeniyle primer ve ikincil hemostatik 
bozukluklara sekonder hemorajik diyateze bağlı kana-
maların kontrolünde ABS kullanılabilmektedir. Allojeneik 
kök hücre transplantasyonu (AlloKİT), bazen ciddi morbi-
dite ve mortalite nedeni olabilen kanamalarla (epistaksis, 
diffüz alveoler kanama, GIS kanama, hemorajik sistit vd.) 
seyredebilmektedir. AlloKİT seyrinde bu kanamalar pri-
mer hastalık (aplastik anemi, lösemi, lenfoma), hazırlama 
rejimi, endotel disfonksiyonu, trombositopeni, sekonder 
hemostaz bozukluğu gibi kanamaya eğilimle giden klinik 
sorunlardan kaynaklanmaktadır. AlloKİT kanamalarında 
kanama odağına yönelik antihemorajik önlemler yanı sıra 
başta trombosit süspansiyonu olmak üzere kan ürünleri 
transfüzyonu yapılmaktadır. ABS’nin bu alanda kullanı-
mı vaka raporları şeklindedir. Bu raporda aplastik anemi 
nedeniyle AlloKİT yapılan bir hastada posttransplant 
erken dönemde standart yaklaşımlarla kontrol altına 
alınamayan epistaksis semptomunun lokal topikal ABS 
uygulanmasıyla hızlıca kontrol altına alınmasını bildir-
mekteyiz. Kliniğimize 2004 yılından beri ciddi aplastik 
anemi tanısıyla izlenen ve ATG/siklosporin-A tedavisine 
yanıt vermediği için AlloKİT açısından yönlendirilen 20 
yaşında bir bayan hastaya 16.07.2008 tarihinde tam 
uyumlu kardeşinden AlloKİT yapıldı. İşlem öncesi bile 
ciddi aplastik anemi nedeniyle düşük olan kan değerleri, 
hazırlık rejimi sonrası trombositlerinin 10000/mm3 dola-
yına inmesiyle +3. günde hastada epistakis gelişti. Hb 
değerinde ek düşmeye yol açan epistaksis, 12 ünite trom-
bosit süspansiyonu transfüzyonu, tamponat ve standart 
girişimlerle kontrol altına alınamadı, 24 saatten fazla 
sürdü, ve hastada da paniğe yol açtı. Konvansiyonel 
yöntemlerle epistaksis kontrol altına alınamadığından 
hastaya lokal 2 ml ABS uygulandı. ABS uygulamasını 
takiben bir dakikadan daha kısa sürede kanama durdu. 
Herhangi bir yan etki gözlenmedi. Hastanın trombosi-
topenisi posttransplant dönemde devam etmesine kar-
şın epistaksis, nüksetmedi. Bu transplant hastasındaki 
deneyim ABS uygulamasının antihemorajik, hemostatik 
etkinliğinin epistaksis kontrolünde emniyetle kullanıla-
bileceğini göstermektedir. AlloKİT seyrinde görülen diğer 
kanamalarda da ABS etkinliği araştırılmalıdır.
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ALOJENİK KAN KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU 
SONRASI SİNÜSOİDAL OBSTRUKSİYON SENDROMU, 
DEFİBROTİD ÖNCESİ VE SONRASI DÖNEM: TEK 
MERKEZ DENEYİMİ 1Fatma Tarakçı Bilgin, 1Ayşe Akgül 
Kobak, 1Nermin Yıldırım Şahin, 1Nezinde Çayır, 1Özlem 
Dinçköklü, 1Menevşe Kıraç, 1Ipek Yönal, 1Sevgi Kalayoğlu 
Beşışık. 1Istanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bilim Dalı Kemik Iliği Nakil Ünitesi. 

Giriş: Sinüzoidal obstruksiyon sendromu (SOS) yük-
sek doz kemoterapi ve/veya radyoterapi ile ilişkili gelişen 
bir toksisite sendromudur. Kan kök hücre transplantas-
yonu (KKHT) sonrası erken dönemde vücut ağırlığında 
(VA) artış, şiddetli açıklanamayan karın ağrısı ya da 
sağ üst kadran ağrısı, trombosit transfüzyonuna direnç 
halinde anımsanması gereken bir komplikasyondur. 
Tanı, hastalığın KKHT sonrası kanamaya eğilimin yük-
sek olduğu dönemde gelişmesi nedeni ile klinik olarak 
konulur. Hekim, hemşire günlük bakım planında yer 
alan VA ölçümü, transfüzyon reaksiyonu geri bildirimleri, 
klinik gözlemlerinden haberdar edilmelidir. SOS gelişme 
sıklığı ve ölümcül olabilen seyri edinsel ve doğumsal 
risk faktörleri ile bağlantılı olarak merkezden merkeze 
değişmektedir. Defibrotid (DF) polideoksiribonükleotid 
molekülü olup memeli dokusundan (domuz mukozası) 
elde edilmektedir. Sistemik antikoagülan etkisi yoktur. 
Son yıllarda DF’in antitrombotik, anti-iskemik, anti-infla-
matuar ve trombolitik etkileri ile SOS tedavisinde yeni bir 
dönem başlatılmış gibi durmaktadır. Hastalar ve yöntem: 
1993 – 2002, 2002 – 2008 tarihleri arasında gerçek-
leştirilen alojenik transplant olguları çalışmaya katıldı. 
Hazırlama rejiminde (HR) BU/CY+ VP-16 ya da TBI/CY 
ya da fludarabin protokolü kullanıldı. Siprofloksasin, 
ko-trimoksazol, flukonazol, metranidazol ve asiklovir ile 
antimikrobiyal koruma, CsA + kısa süreli MTX ile GVHH 
koruması verildi. 2000 yılından itibaren karaciğer komp-
likasyonlarını azaltmaya yönelik ursodeoksikolik asit 
tedaviye eklendi. SOS gelişmesi halinde başlıca yaklaşım 
destek tedavisi (diüretik, sıvı ve tuz kısıtlaması, diyaliz) 
verilmesi oldu. İlk zaman diliminde yer alan 3 hastaya 
doku plazminojen aktivatörü uygulandı. 2002 yılından 
itibaren SOS gelişmesi halinde tedavi amaçlı, 2007 yılın-
dan itibaren koruma amaçlı DF (25mg/kg/gün, 6 saatte 
bir, 200ml izotonik NaCl içinde 2 saatlik infüzyon) uygu-
landı. Bulgular: İlk dönem hasta grubunda 162 hastanın 
20’inde (% 12.34) SOS gelişti. Hastaların hepsi ex oldu. 
Ölüm nedeni bir hastada SOS dışı karaciğer komplikas-
yonu, doku plazminojen aktivatörü uygulanan üç has-
tada kanama, geri kalan hastalarda SOS ile ilişkiliydi. 
DF’in tedavi amaçlı verildiği iki hastada SOS bulguları 
belirgin geriledi. Bu hastalardan biri SOS dışı nedenle 
ex olur iken diğeri halen sağ ve hastalıksız izlenmekte-
dir. DF’in koruma amaçlı verildiği ikinci dönem hasta 
grubunda ise 14 hastanın 2’inde SOS (%14.28) gelişti. 
DF dozu artırıldı, klinik düzelme elde edildi. Ancak her 
iki hasta da SOS dışı nedenlerle ex oldu. Yorum: SOS 
tanısı klinik şüphe ile başlar. Bu dönemde hemşirelik 
takibinin ayrı önemi vardır. DF ile SOS seyrinde dramatik 
düzelme sağlanabilmektedir. Bizim servisimizde DF koru-
ması yapılan olgu sayısı azdır. Gözlemlerimiz DF öncesi 
dönemde SOS seyrinin ağır ve birden çok organ hasarı ile 
hasta ve izleyen sağlık ekibini yıpratıcı olduğu sonucunu 
ortaya koymaktadır.
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NÜKS VE DİRENÇLİ LENFOMA HASTALARINDA ALLO-
JENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ 1Sinem Civriz Bozdağ, 
1Pervin Topçuoğlu, 1Güner Karaveli, 1Meral Beksaç, 
1Taner Demirer, 1Önder Arslan, 1Osman Ilhan, 1Akın 
Uysal, 1Günhan Gürman, 1Muhit Özcan. 1Ankara Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Hematoloji. 

Nüks ve dirençli lenfomalarda, sağkalım olasılığı 
oldukça düşük olup bu hastalarda allojeneik kök hücre 
nakli bir tedavi seçeneğidir.Bu çalışmada, dirençli has-
talık nedeni ile allojeneik hematopoietik kök hücre nakli 
yapılan Hodgkin (n=10) ve Hodgkin dışı lenfoma (n=5) 
tanılı toplam 15 hasta geriye dönük olarak değerlendiril-
miştir. Ortanca yaş 38 (23-62), Kadın/Erkek oranı:9/6 
idi. On hastaya indirgenmiş yoğunlukta (Fludarabin/
melfelan, Fludarabin/siklofosfamid), beş hastaya ise 
ablatif (Busulfan/siklofosfamid, Total beden ışınlama-
sı/siklofosfamid ±Antitimosit globulin) hazırlık rejimi 
kullanılmıştır.İki Hodgkin lenfoma hastasına HLA tam 
uyumlu akraba dışı vericiden,diğer hastalara ise HLA tam 
uyumlu kardeşinden allojeneik periferik kök hücre nakli 
yapılmıştır.Hastaların hepsine dirençli hastalık nedeni 
ile allojeneik nakil kararı alınmıştır.Tanıdan nakile kadar 
geçen süre ortanca 40 ay(11-135 ay) olarak hesaplandı.
Nakil sonrası 0.4 ay ile 25 ay arası takip sürecinde 3 has-
tada nakil ilişkili ölüm (enfeksiyon nedeni ile),3 hastada 
progresif hastalık nedeni ile ölüm,1 hastada ise remis-
yonda iken ani ölüm gerçekleşmiştir. Toplam yanıt oranı 
%40’dır(Hodgkin dışı lenfoma hastalarından 2 hastada 
tam yanıt, Hodgkin lenfoma hastalarından 3 hastada tam 
yanıt,1 hastada kısmi yanıt,2 hastada ise progres) geliş-
miştir.Akut Graft versus Host Hastalığı (GVHH) toplam 
4 hastada (3 Hodgkin hastasında grade II cilt,1 Hodgkin 
dışı lenfoma hastasında grade II cilt), Kronik GVHH ise 
toplam 4 hastada (3 Hodgkin hastasında sınırlı cilt ve 
Karaciğer, 1 Hodgkin dışı lenfoma hastasında sınırlı GIS) 
gelişti. Dirençli lenfoma hastalarında olguların özellikleri 
gözetilerek indirgenmiş yoğunlukta hazırlık rejimleri ile 
allojeneik periferik kök hücre nakli uygulanabilir bir 
tedavi seçeneğidir.Bu konunun hasta sayılarının fazla 
olduğu prospektif çalışmalarla değerlendirilmesi gerekir.
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TRANSFÜZYON İLE İLİŞKİLİ GRAFT VERSUS HOST 
HASTALIĞI: OLGU SUNUMU 1Emin Tamer Elkıran, 
1Bilge Aygen. 1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalık-
ları Anabilim Dalı Elazığ. 

36 y Erkek 
Nisan 2004 de sağ iliak bölgedeki kitleden yapılan 

biyopsi sonucu Diffüz büyük B hücreli lenfoma nedeniyle 
05.2004-02.2005 tarihleri arasında 8 kür CNOP uygu-
lanmış. 10.2005 tarihinde Batın BT: Sağ iliak kas pelvis 
girimi normalden geniş (8.5x6 cm) ve komşuluğunda 
kemik yapı destrüktif izlenmiş olup lenfoma tutulumu 
olarak değerlendirilmiş. Relaps lenfoma nedeniyle 4 kür 
R-İCE sonrasında OKİT yapılması planlanmış. Dört kür 
R-İCE sonrası Haziran 2006 OKİT yapılmış. Şubat 2007 
tarihinde sağ uyluk bölgesinde şişlik şikayeti nedeniyle 
gluteal bölgeden yapılan biopsi diffüz büyük B hücreli 
lenfoma olarak değerlendirilip salvage tedavi sonrası allo-
geneik ilik nakli yapılması planlanmış fakat olgunun per-
formansının iyi olmaması nedeniyle palyatif tedavi öne-
rilmiş. Anemisi nedeniyle olguya 30.03.08 ve 09.04.08 
tarihlerinde dış merkezde iki ünite eritrosit süspansiyon 
verilmiş. 11.04.2008 tarihinde karın bölgesinden başla-
yıp tüm vücuda yayılan makülopapüler tarzda döküntü, 
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nefes darlığı, el ve ayaklarda şişlik, ateş yüksekliği şika-
yeti ile ileri tetkik ve tedavi amacıyla kliniğimize yatırıldı 
Fizik muayenede: TA:110/ 70 mmHg Nb: 72/ dk A: 36.3 
C Genel durumu orta, şuur açık, koopere. Skleralar: 
ikterik Pretibial ödem: ++/++. Sol ingüinal bölgede 3x1.5 
cm LAP ile uyumlu kitle. Gövde ön ve arka yüzde belirgin 
olmak üzere ve plaklaşmaya meyilli yaygın makülopa-
püler döküntü vardı. Olguda kan transfüzyonuna ikincil 
graft versus hastalığı (GVHD)düşünüldü. Kesin tanı ama-
cıyla cilt biyopsisi yapıldı. Biopsi sonucu GVHD destekli-
yordu. Olguya Prednol 1 gr (3 gün), Neupogen 2x30 MU, 
Neo Rhecormon 5000 1x1, Tienam 4x500 mg IV, Zyvoxid 
2x600 mg IV, H.Albumin 2x1, Pantpas flk 2x1 başlandı. 
Olgunun verilen tedaviye rağmen klinik ve laboratuvar 
parametrelerinde düzelme olmadı.Yatışının 14. gününde 
kardiyopulmoner arrest nedeniyle kaybedildi. Transfüz-
yonuna ikincil graft versus hastalığı (TA-GVHD)genellikle 
immun yetmezliği olan hastalarda görülen kan ürünleri-
nin transfüzyonun geç ve ölümcül bir komplikasyonudur. 
TA-GVHD ışınlanmamış kan ürünü transfüzyonuna bağlı 
gelişen ölümcül bir komplikasyondur. Taze kan ürünleri 
(transfüzyondan 48 saat önce toplanan) diğer bir risk fak-
törüdür. Mortalite transfüzyondan yaklaşık 3 hafta sonra 
görülür en yaygın mortalite nedeni enfeksiyonlardır. 
Çoğunlukla ölümcül olan bu komplikasyonun kesin bir 
tedavisi yoktur. HLA-haploidentik kan ürünü kullanıla-
cak ise verici kanından T lenfositlerinin uzaklaştırılması 
işlemi yapılmalıdır.

Tablo.

Tarih Hb Htc WBC Nötr Üre Cr Na K

11.4.08 8.3 27 510 20 31 0.6 123 4.7

17.4.08 6.3 23 360 40 58 1.1 128 4.3

 TPro Alb AST ALT ALP LDH Tbil Dbil

11.4.08 3.1 1.8 160 221 968 442 1.9 1.2

17.4.08 3.5 1.9 66 87 1303 214 6.6 3.8
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HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE DONÖR 
YAŞININ TRANSPLANT SONUÇLARI İLE İLİŞKİSİ: 
İNFANT VE ADOLESAN YAŞ GRUBU DONÖRLERİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 1Güliz Karataş, 1Nevin Çetin, 
1Zeynel Karakullukçuoğlu, 1Emine Güder, 1Duygu Uçkan 
Çetinkaya, 1Mualla Çetin. 1Hacettepe Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Pediatrik Kemik Iliği Nakil Ünitesi, Ankara. 

Allojeneik hematopoetik kök hücre naklinde (HKHN) 
hasta-donör doku grubu uyumu transplant başarısını 
etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bunun yanın-
da donöre ait faktörlerden yaş, cinsiyet, immunizasyon 
durumu, enfeksiyon ve hamilelik hikayesi de önemlidir. 
Erişkinlerde yapılan HKHN’lerinde donör yaşının büyük 
olmasının transplant sonuçlarını olumsuz etkilediği bilin-
mektedir. Pediatrik transplantlarda donörlere ait çalışma 
sayısı sınırlıdır. Bölümümüzde hematolojik malignite, 
immmunolojik, metabolik, onkolojik ve/veya kalıtsal 
hastalıklar nedeniyle HKHN yapılan hastalardan infant 
veya adolesan donörü olanlar karşılaştırılmıştır. Üç yaş 
ve altında infant donörden 14 transplant, 13-18 yaş arası 
adölesan donörlerden ise 22 transplant işlemi yapılmış 
olup, özellikleri tabloda görülmektedir. 

Sonuç ve Tartışma: İnfant donörler ile adolesan donör-
lerden yapılan kök hücre nakil özellikleri karşılaştırıldığın-
da; adolesan donörü olan hastaların ortanca yaşının daha 

yüksek olduğu, malignite tanısının daha fazla olduğu, 
mortalitenin daha yüksek ve exitus nedenleri arasında 
malignite rölapsının sık olduğu dikkati çekmektedir. İnfant 
donörü olan hastaların tanılarının ağırlıklı olarak kalıtsal 
hematolojik hastalıklar, ayrıca immunolojik ve metabolik 
hastalıklar olduğu görülmektedir. Bu farklılığın transplant 
sonuçları üzerinde etkili olabileceği düşünülmüşse de 
donör yaşına bağlı direkt bir etki de göz önünde bulun-
durulmalıdır.. Daha çok sayıda pediatrik transplantların 
incelenmesi ve multi-variate analizlerinin yapılması halin-
de daha net sonuçların elde edileceği öngörülmektedir.

Tablo.

 Donör ≤3 yaş Donör 13-18 yaş

n 14 22

Hasta yaşı (Ortanca) 6 (4.5 ay-11 yıl) 10 (8 ay-16 yaş)

Donör Cinsi (K /E) 7 / 7 16 / 6

K→E Transplant 7 (%50) 12 (% 55)

Tanı   

 Malign olmayanlar 12 (%86) 11 (%50)

 Malign Olanlar 2 (%14.2) 11 (%50)

Kan Grubu Uygunsuzluğu   

 Major 3 (%21) 6 (%27)

 Minör 1 (%7) 5 (%23)

HLA uygunsuzluk   

 1 MM 1 (%7) 1 (%4.5)

Kök Hücre Kaynağı   

 Kİ 11 (%79) 18* (%82)

 PKH  4* (%18)

 Kİ+KK 3 (%21) -

   

Hayatta Kalım 12 (% 85.7) 13 (%59)

Exitus 2 (%14) 9 (%41)

 Rölaps - 5 (%23)

 Enfeksiyon - 1 (%4.5)

 Graft Yetmezliği 1 (%7) -

 GVHD 1 (%7) 3 (%14)
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KÖK HÜCRE DESTEKLİ YÜKSEK DOZ KEMOTERAPİ 
YAPILAN AGRESİF HODGKİN DIŞI LENFOMA OLGU-
LARIMIZ 1Ahmet Emre Eşkazan, 2Murat Özbalak, 1Şeniz 
Öngören, 1Muhlis Cem Ar, 1Zafer Başlar, 1Teoman Soysal, 
1Yıldız Aydın, 1Birsen Ülkü, 1Burhan Ferhanoğlu. 1İstan-
bul Üniversitesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları 
A.d., Hematoloji Bilim Dalı., 2İstanbul Üniversitesi. Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Intern Doktor. 

Giriş: Hodgkin dışı lenfoma (HDL) heterojen bir grup 
hastalık olup, agresif HDL yaklaşık olguların % 40-50’sini 
oluşturur. Bunlar arasında da en sık diffüz büyük B hücreli 
lenfomaya (DBBHL) rastlanmaktadır. Tedavi imkanlarında-
ki gelişmelere karşın ilk sıra tedavi sonrasında hastaların 
yaklaşık yarısı nüks etmektedir. Nüks etmiş kemosensitif 
olgularda ise güncel tedavi yaklaşımı kök hücre destekli 
yüksek doz kemoterapi (KHDYK)’dir. Amaç: KHDYK yapılmış 
olan Hodgkin dışı lenfoma olgularımıza ait verilerin retros-
pektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 
Bu çalışmada İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı Kök kücre nakil ünite-
sinde 1996-2008 yılları arasında KHDYK yapılmış olan 38 
agresif Hodgkin dışı lenfoma hastanın verileri retrospektif 
olarak incelenmiştir. Bu dönem içerisinde KHDYK yapılan 



175

P O S T E R L E R

XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi
Bildiri  Özetleri  Kitabı

düşük gradlı lenfomalar ve Burkitt ile lenfoblastik lenfoma 
olguları çalışma dışında tutulmuştur. 38 hastanın 22’si 
erkek, 16’sı kadın, hastaların ortanca yaşı 38.5’tur (12-62). 
Hastaların tanılara göre dağılımı; 32 diffüz büyük B hüc-
reli lenfoma (DBBHL), 3 Mantle hücreli lenfoma (MHL), 2 
periferik T hücreli lenfoma (PTHL) ve 1 anaplastik T hücreli 
lenfomadır. Sonuçlar: Tanı-transplantasyon arasında geçen 
süre ortanca 19 aydır (9-70). Transplantasyon öncesinde 
uygulanan kurtarma rejimlerine yanıt oranları incelendiğin-
de tam yanıt (TY) ve kısmi yanıt (KY) olan hasta sayısı 28 (% 
73.7), refrakter hasta ise 10 (% 26.3) olarak bulunmuştur. 3 
hastada kök hücre kaynağı olarak kemik iliği, geri kalan 35 
hastada ise periferik kök hücre kullanılmıştır. Transplan-
tasyon öncesinde PET-BT’si olan 10 hasta incelendiğinde 
bunların 4 tanesinin PET (-), 6 tanesinin ise PET (+) olduğu 
görüldü. PET (-) hastaların 3’ü transplantasyon sonrasın-
da remisyonda izlenmekte iken bir hasta rogresif hastalık 
nedeniyle kaybedilmiştir. Transplantasyon ilişkili mortalite 
% 7.9 olarak tespit edilmiştir(3/38).PET (+) 6 hastanın 
4’ü halen remisyonda izlenmekte iken bir hasta progresif 
hastalık nedeniyle transplantasyon sonrası 9. ayda kay-
bedilmiştir, 1 hasta transplantasyon sonrasında progresif 
hastalık nedeniyle halen kemoterapi almaktadır. 10 hasta 
transplantasyon sonrasındaki takipte hastalık progresyo-
nu (6 hasta), enfeksiyon (3 hasta) ya da ikincil malinite (1 
hasta-Akciğer kanseri) nedenleriyle kaybedilmiştir (10/35-
%28.6). 25 hasta halen poliklinikten takip edilmekte olup, 
bunlardan 22’si remisyonda iken (22/38 % 57.9), 3 tanesi 
(3/38 % 7.9) transplantasyon sonrası nüks nedeniyle halen 
çeşitli tedaviler almaktadır. Ortanca toplam sağkalım 20.5 
ay (1-144) ve ortanca progresyonsuz sağkalım ise 19 ay (1-
144) olarak tespit edilmiştir. Tartışma: Nüks etmiş, kemo-
terapiye duyarlı Hodgkin dışı lenfoma olgularında KHDYK 
geçerliliğini kanıtlamış en uygun tedavi seçeneğidir. Primer 
refrakter olgularda da aynı tedavi yöntemi seçilebilir. Elde 
ettiğimiz sonuçlar literatür verileri ile uyumludur.
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KÖK HÜCRE DESTEKLİ YÜKSEK DOZ KEMOTERAPİ 
YAPILAN HODGKİN LENFOMA OLGULARIMIZ 1Ahmet 
Emre Eşkazan, 2Murat Özbalak, 1Şeniz Öngören, 1Muhlis 
Cem Ar, 1Zafer Başlar, 1Teoman Soysal, 1Yıldız Aydın, 
1Birsen Ülkü, 1Burhan Ferhanoğlu. 1İstanbul Üniversitesi. 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Hematoloji Bilim Dalı., 2İstanbul Üniversitesi. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Intern Doktor. 

Giriş: Hodgkin lenfoma (HL) tanılı hastaların % 70-
90’ında ilk indüksiyon tedavisi ile kür sağlanabilmek-
tedir. Nüks etmiş, kemoterapiye duyarlı olgularda ise 
güncel tedavi yaklaşımı kök hücre destekli yüksek doz 
kemoterapi (KHDYK)’dir. Bu olgu grubunda randomize 
çalışmalarda % 50’ye varan oranlarda uzun süreli hasta-
lıksız sağkalım bildirilmektedir. Amaç: KHDYK yapılmış 
olan Hodgkin lenfoma olgularımıza ait verilerin retrospek-
tif olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 
Bu çalışmada İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalık-
ları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı Kök kücre nakil 
ünitesinde 1996-2008 yılları arasında KHDYK yapılmış 
olan 40 Hodgkin lenfoma hastanın verileri retrospektif 
olarak incelenmiştir. 40 hastanın 24’ü erkek, 16’sı kadın 
ve hastaların ortanca yaşı 31.5’tur (14-59). Sonuçlar: 
Tanı tarihi ile transplantasyon tarihi arasında geçen süre 
ortanca 32 aydır (11-170). Transplantasyon öncesinde 
uygulanan kurtarma rejimlerine yanıt oranları incelen-
diğinde tam yanıt (TY) ve kısmi yanıt (KY) olan hasta 
sayısı 31 (% 77.5), refrakter hasta ise 9 (% 22.5) olarak 

bulundu. 2 hastada kök hücre kaynağı olarak kemik iliği, 
38 hastada ise periferik kök hücre kullanıldı. Periferik 
kök hücre mobilizasyonu için 11 hastada ICE, 26 hasta-
da Dexa-BEAM ve 1 hastada G-CSF kullanıldı. Hazırlık 
rejimi olarak 11 hastada (% 27.5) BEAM, 29 hastada (% 
72.5) CBV uygulandı. Transplantasyon öncesinde PET-
BT’si olan 13 hasta incelendiğinde bunların 4 tanesinin 
PET (-), 9 tanesinin ise PET (+) olduğu görüldü. PET (-) 
hastaların tamamı transplantasyon sonrasında remisyon-
da izlenmekte iken PET (+) 9 olgunun sekizi transplantas-
yon sonrasında remisyonda izlenirken 1 hasta hastalık 
progresyonu nedeniyle transplantasyon sonrası 10. ayda 
kaybedildi. Transplantasyona bağlı mortalite % 10 olarak 
tespit edildi (4/40). Bu dört hasta dışında 6 hasta daha 
transplantasyon sonrasındaki takipte hastalık progresyo-
nu, enfeksiyon ya da radyasyon pnömonitisi nedenleriyle 
kaybedildi. 30 hasta (%75) halen hastalıksız olarak takip 
edilmektedir. Takipte hastalık progresyonu tespit edilen 
2 hasta uygulanan tedaviler ile tekrar remisyona girmiş-
tir. Ortanca toplam sağkalım 31.5 ay (1-144) ve ortanca 
progresyonsuz sağkalım ise 22 ay (1-144) olarak tespit 
edilmiştir. Tartışma: Nüks etmiş, kemoterapiye duyarlı 
Hodgkin lenfoma olgularında KHDYK geçerliliğini kanıtla-
mış en uygun tedavi seçeneğidir. Primer refrakter olgular-
da da aynı tedavi yöntemi seçilebilir. Olgularımızdan elde 
ettiğimiz sonuçlar literatür verileri ile uyumludur.
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ÇOCUKLUK ÇAĞI EDİNSEL APLASTİK ANEMİSİNDE 
KÖK HÜCRE NAKLİ: EGE ÜNİVERSİTESİ PEDİAT-
RİK KÖK HÜCRE NAKLİ ÜNİTESİ SONUÇLARI 1Serap 
Aksoylar, 1Bengü Demirağ, 1Tarık Ersöz, 1Mehmet Kantar, 
1Nazan Çetingül, 1Asude Alpman, 1Savaş Kansoy. 1Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kök Hücre Nakli Ünitesi, 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik 
Anabilim Dalı, İzmir

Çocukluk çağının ağır veya çok ağır edinsel aplastik 
anemisinde HLA uygun kardeşten yapılacak allojenik 
kök hücre nakli (KHN) en etkin sağaltım yoludur. Şubat 
2006 – Temmuz 2008 tarihleri arasında Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Pediatrik KHN Ünitesi’ nde 9 olguya ağır (2 
olgu) veya çok ağır (7 olgu) edinsel aplastik anemi tanıları 
ile HLA tam uygun kardeşlerinden kök hücre nakli uygu-
landı. Olguların 7’si erkek 2’si kız olup ortanca yaşları 12 
(3,6 – 15 yaş) idi. Öyküde bir olguda Hepatit A infeksiyonu 
mevcut olup diğer olgularda etiyolojik ajan saptanmadı. 
Aplastik anemi tanısından sonra geçen süre ortanca 6 ay 
(3–9 ay) idi. Olguların tümü KHN öncesi sadece destek 
tedavisi almış olup kan ürünü transfüzyonu sayısı toplam 
20’nin (ortanca 26, 10-80 arası) altında olan 3 olgu vardı. 
Hazırlama rejimi olarak 8 olguda siklofosfamid (CY) 200 
mg/kg + ATG 40 mg/kg kullanıldı, çok transfüzyon almış 
bir olguda ise “CY + ATG” rejimine fludarabin eklendi. Kök 
hücre kaynağı 5 olguda periferik kan, 4 olguda kemik iliği 
idi. Verilen çekirdekli hücre sayısı ortanca 3.7 (2.5-8.5) 
x 108/kg, CD34(+) hücre sayısı ise ortanca 3.5 (1-14) 
x106/kg idi. GVHD profilaksisinde siklosporin (CSA) ve 
kısa süreli metotreksat (MTX) kullanıldı. Posttransplant 
erken dönemde 5 olguda bakteriyel infeksiyon, bir olguda 
kanıtlanmış, bir olguda ise yüksek olasılıklı mantar infek-
siyonu gelişti. Lökosit ve trombosit (>50000/mm3) eng-
rafmanı tüm hastalarda sırasıyla ortanca 16. (11-22 gün) 
ve 24.(17-41 gün) günlerde gerçekleşti. Ortanca 14 aylık 
(2-29 ay) izlem süresi içinde CSA ile immunsupresif tedavi 
ortanca 5 ay (3-7) kullanıldı ve halen 2 olguda da devam 
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etmektedir. Olgularda akut ve kronik GVHH gözlenmedi, 
bir olguda CMV reaktivasyonu saptandı. Tüm olgular 
hematolojik tam remisyonda olup, moleküler analizlere 
(STR yöntemi) göre 7 olgu tam donör kimerizmi, 2 olgu ise 
mikskimerizm (KHN sonrası 15 ve 19. aylarda %81-%88 
donör kimerizmi) ile izlenmektedir.
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ERİŞKİN HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPI-
LAN HASTALARDA TOTAL PARENTERAL BESLEN-
ME VE ENGRAFMAN İLİŞKİSİ 1Ozan Salim, 1Nezahat 
Gültekin, 1Rahime Ören, 1Ayşen Timurağaoğlu, 1Ihsan 
Karadoğan, 1Levent Ündar. 1Akdeniz Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı. 

Amaç: Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) yapılan 
hastalarda, hazırlık rejimlerinde kullanılan kemoterapi 
ve radyoterapi nedeniyle gelişen mukozit sık olarak bes-
lenme sorunlarına yol açmaktadır. Bu nedenle zaman 
zaman hastalara parenteral beslenme (TPN) uygulanmak-
tadır. Bu araştırmada parenteral beslenme ile engrafman 
süresi arasındaki olası ilişki araştırılmıştır. Gereç ve 
Yöntem: Erişkin Kök Nakli Ünitesinde HKHN yapılan ve 
TPN almış 18, almamış 20 hastanın verileri geriye dönük 
olarak incelendi (tablo 1). Hastalara TPN solusyonu ola-
rak Clinomel N7 1000-2000 ml/gün (değişen sürelerde) 
kullanıldı. Bulgular: TPN uygulanan ve uygulanmayan 
gruplar arasında HKHN tipi, hazırlama rejimi ve hastalık 
tanısı açısından anlamlı fark saptanmadı. TPN uygula-
nan grupta nötrofil ve trombosit engrafman süreleri (16,5 
ve 19 gün) uygulanmayanlara göre anlamlı olarak uzun 
bulundu (p=0,016 ve p=0,004). Ayrıca TPN uygulanan 
grupta morfin kullanımı (p=0.008) ve anaerob antibiyotik 
kullanımı (p=0.007) daha fazla saptandı. Genel sağka-
lım oranı TPN uygulanan grupta daha düşük saptandı 
(p=0.001) (Tablo 1). Tartışma: TPN kullanan hastalarda 
engrafman süresinin daha uzun olduğu gözlenmiştir. 
Engrafman geciktikçe morfin kullanacak düzeyde ağır 
mukoziti olan, bu nedenle beslenmeleri bozuk ve enfek-
siyon riski yüksek hasta grubunda TPN kullanımının da 
fazla olması şaşırtıcı değildir. Tersinden bakılacak olursa; 
TPN nin engrafman süresini olumsuz etkilemiş olduğu 
çıkarsaması gündeme gelebilir. TPN solusyonları her ne 
kadar gereken pek çok temel amino asit, vitamin ve mine-
rali içerse de normal beslenmenin yerini tutmamaktadır. 
Dolayısıyla böyle bir çıkarsamanın gerçekliği, ileriye 
yönelik planlanacak çalışmalar ile değerlendirilebilir.

Tablo.

 TPN (+) TPN (-) p

Hasta sayısı 18 20  

Kadın/Erkek oranı 5/13 7/13  > 0.05

Yaş (yıl) 
 Medyan (Aralık)

 
31 (17-60)

 
34 (19-57)

 
 > 0.05

TPN kullanım süresi(gün)
 Medyan (Aralık)

 
8 (2-36)

 
 -

 
 -
 

Nötrofil (gün)
 Medyan(Aralık)

 
16.5 (10-32)

 
11 (9-25)

 0.016

Trombosit (gün)
 Medyan(Aralık)

 
19 (14-55)

 
14 (9-33)

 0.004

Engrafman olmayan hastalar
 Nötrofil
 Trombosit

 
4/14
4/14

 
0/20
0/20

 0.04 
0.04

Yatış süresi
 Medyan (Aralık)

 
37.5 (24-69)

 
26.5 (20-50)

 0.001
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RİTUKSİMAB İÇEREN TEDAVİLER SONRASI NÜKS 
EDEN HODGKİN DIŞI LENFOMALILARDA İKİNCİ SIRA 
TEDAVİLER VE OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ: ANKA-
RA TIP DENEYİMİ 1Sinem Civriz Bozdağ, 1Erden Atilla, 
1Pervin Topçuoğlu, 1Şule Mine Bakanay, 1Mutlu Arat, 
1Osman İlhan, 1Meral Beksaç, 1Akın Uysal, 1Önder 
Arslan, 1Muhit Özcan. 1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hematoloji. 

İlk sıra tedavide rituksimab içeren şemaları kullandık-
tan sonra nüks eden Hodgkin Dışı Lenfomalı(HDL) hasta-
ların, ikinci sıra kurtarma tedavilerine ve otolog kök hücre 
destekli yüksek doz tevdilere yanıtlarının nasıl olduğu hak-
kında yeterli bilgi yoktur. HDL tanısı ile klinigimizde takip 
edilen, ilk sıra tedavide rituksimab kullanan (R+, n:21) ve 
kullanmayan(R-, n:54) toplam 76 hastada (ortanca yas 
42(17-68), E/K:48/28), ilerleme veya nüks sonrası otolog 
hematopoetik kök hücre destekli yüksek doz tedavi sonuç-
larına, ilk sıra tedavideki rituksimabın etkisini, geriye 
dönük olarak değerlendirdik. Hasta özelliklerini karşılaş-
tırdığımızda her iki grupta da hastaların coğunluğu diffüz 
büyük B hücreli lenfoma(DBBHL) idi(Tablo 1). Rituksimab 
alan grupta (48(28-68)) hastaların almayanlara göre biraz 
daha ileri yaşta olduğu görüldü (tablo). İkinci sıra tedavi-
lerle toplam yanıt (tam remisyon ve ya kısmi remisyon) R+ 
grupta %62 iken R- grupta %44 p=0.448 bulundu, transp-
lantasyon sonrası yanıt ve sağkalım oranlarına bakıldı-
ğında, R+ grupla R- grup arasında fark olmadığı saptandı 
(p=0,764). Transplantasyon sonrası ortanca 21 aylık takip 
süremizde 2 yıllık genel sagkalım %50±%7 idi. Transplan-
tasyon öncesi ilk tedavide rituksimab kullanımının transp-
lantasyon sonrası 2 yıllık genel sağkalım olasılığına etkisi 
değerlendirildiğinde, R- grupta %51±%8 iken, R+grupta 
%35±26 olduğu görüldü ancak istatistiksel olarak fark 
saptanmadı,p=0,72. Transplantasyon öncesi ilk tedavi 
ve ikinci seçenek kurtarma tedavisinde rituksimab(n:9) 
alanlar birleştirilerek incelendiğinde, transplantasyon son-
rası 2 yıllık sağkalım rituksimab almayanlarda (n:46) 
%55±%8 alanlarda (n:29) %40±%15, p=0,72 bulundu. 
DBBHL hastaları coğunluğu olusturdugu icin bu grup 
ayrıca değerlendirildiginde, rituksimabın transplantasyon 
sonrası yanıtlara ve sağkalıma etkisi olmadığı görüldü;1 
yıllık sağkalım rituksimab alanlarda %71 ±%14,almayan-
larda %61± %8 (P=0.838) olarak bulundu. Sonucta tek 
merkezli ve geriye donuk calışmamızda ilk sıra tedavide 
rituksimab kullanımının,ikinci seçenek tedavi sonrası ve 
transplantasyon sonrası yanıtlara etkisi görülmemektedir. 
Transplantasyon oncesi rituksimab kullanımının etkisi-
nin olup olmadığını degerlendirebilmek icin daha genis 
ve homojen bir grupta randomize ve prospektif calışma 
yapmak gerekir. 

Tablo.

 R(-)n:54 R(+)n:21 P

Erkek /Kadın (n) 36/19 12/9 0,502

Yas (yıl) 44(17-61) 48(28-68) 0,02*

Ortanca tanı-nakile kadar 
geçen süre 

12 ay (5-151) 20 ay (5-54) 0,372

Nakil öncesi yanıtlar
Toplam Yanıt(TR+PR)
Refrakter/Kemosensitif relaps 

 
24(%44)(16+8)

22 (%41)/8 (%15)

 
13(%62)(11+2)
5 (%24)/3 (%14)

 
0.448

Nakil sonuçları 
Toplam yanıt (TR+PR)
Yanıtsız

 
41(% 76) (34+7)

 11(%21))

 
16 (% 76)(12+4)

2(%9)

 
 0,345
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Trombosit Bozuklukları/Tromboz ve Antitrombotik Tedavi

Bildiri: 290  Poster No: P0242

HİT’ DE FONDAPARİNUKS KULLANIMI 1Meltem Aylı, 
1Meral Gülhan, 1Eylem Akpınar. 1 Ufuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi. 

Heparin ilişkili trombositopeni (HİT) heparin alan 
hastalarda ilaca bağlı ve immün mekanizmalarla gelişen 
en sık ve en önemli trombositopeni nedeni olup ciddi 
morbidite ve mortaliteye sahiptir. Şimdiye dek iki tipi 
belirlenmiş olan HİT’de tip-1 genellikle geçici, hafif seyirli 
ve tedavinin 1-2. günlerinde ortaya çıkan, asemptomatik 
bir trombositopeni tablosudur. Tip-2 ‘de ise immunojenik 
bir orjin vardır. Tedavinin genellikle 5. gününden sonra 
ortaya çıkar, trombositopeni varlığına karşın kanamadan 
ziyade tromboz kliniği ön plandadır ve fatal sonuçlanabi-
len bir tablo sözkonusudur. Tip-2 HİT’de trombosit PF-4 
reseptörleri ile heparin molekülü immunojenik bir komp-
leks oluşturur. Heparin-PF-4 kompleksine karşı oluşan İg 
G tipi antikorlar platelet CD 32 reseptörlerinin Fc Gama 
reseptörlerine bağlanarak trombosit aktivasyonunu ve 
endotel hasarını indüklemektedirler. Aktive olan trom-
bositlerin dalak makrofajları tarafından uzaklaştırılması 
trombositopeniye yol açarken, trombosit agregasyonu ve 
prokoagulan mikropartiküllerin salınımı da eş zamanlı 
olarak trombin oluşumu ve trombozla sonuçlanmaktadır. 
HIT düşünüldüğünde heparin kullanımı hemen durdu-
rulmalı ve alternatif antikoagülan tedaviye geçilmelidir. 
Alternatif antikoagulan tedavi seçenekleri direkt trombin 
inhibitörlerini kapsamaktadır. Fondaparinux ise Antit-
rombin III’ü etkileyerek faktör Xa’yı inhibe eden fakat 
anti-faktör IIa (trombin)aktivitesi göstermeyen sentetik 
bir heparin pentasakkarididir.Molekülün pentasakkarit 
yapısı anfraksiyone heparine benzemesine rağmen yapı-
sı heparin reaktif antikorlar tarafından tanınmayacak 
kadar küçüktür. Bu özelliği sayesinde fondaparinuks HİT 
olgularında direkt trombin inhibitörlerine ulaşım olanağı 
olmayan durumlarda kullanılabilmektedir. Biz derin ven 
trombozu ve /veya pulmoner emboli tanıları ile anfrak-
siyone heparin başlanan 5 olguda heparin tedavisinin 
komplikasyonu olarak HİT tablosu saptadık.Bu olgularda 
direkt trombin inhibitörlerini temin etme olanağı olmadığı 
için fondaparinuks kullanıldı. Burada HİT olgularında 
bir tedavi alternatifi olarak Fondaparinuks kullanımı ile 
alınan sonuçlar irdelenmiştir.

Bildiri: 291  Poster No: P0243

ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ TEKRARLAYAN 
DÜŞÜKLERDE BİR BELİRTEÇ OLABİLİR Mİ? 1Özgür 
Dündar, 2Alev Akyol Erikci, 1Murat Muhçu, 2Ahmet 
Öztürk, 1Yusuf Ziya Yergök. 1Gata Haydarpaşa Kadın 
Dogum Servisi, 2Gata Haydarpaşa Hematoloji Servisi. 

Amaç: Tekrarlayan düşükler genetik, endokrinolo-
jik, anatomik, immunolojik, trombofilik ve iatrojenik 
nedenlerin araştırılması gereken klinik bir bozukluk-
tur. Çalışmamızın amacı tekrarlayan düşüklü olgularda 
trombosit parametrelerini özellikle de ortalama trombosit 
hacmini (MPV) sağlıklı gebelerle karşılaştırmaktı. Gereç 
ve Yöntem: Kırk bir tekrarlayan düşüklü olgu ile gebeli-
ğin ilk trimesterinde olan 60 gebe çalışmaya dahil edildi. 
Sonuçlar: Tekrarlayan düşüklü olgularda kontrol grubu-
na göre daha yüksek trombosit sayısı (256.58 ± 57.55 
x109/l ; 245.60 ± 66.14x109/l p= 0.006) ve daha yüksek 
MPV değerleri tespit ettik (8.33 ± 1.07fl; 7.86 ± 0.76fl, 
p=0.011). Diğer trombosit parametrelerinde trombosit 

dağılım genişliği (PDW) ve platekrit (PCT) açısından iki 
grup arasında fark görülmedi.

Tartışma: Sonuçlarımız gebeliğin ilk trimesterinde, 
tekrarlayan düşüklü olgularda daha yüksek trombosit 
sayısı ve MPV değerlerini göstermektedir. Bu çalışma 
trombosit parametrelerinden MPV’nin önceden tanıda bir 
belirteç olabileceğini desteklemektedir. 

Bildiri: 292  Poster No: P0244

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK OLAYLA-
RA GENETİK YATKINLIK: ÜNİTEMİZDEKİ 69 VAKA-
NIN KLİNİK VE LABORATUVAR ANALİZİ 1Yasemin 
Altuner Torun, 1Türkan Patıroğlu, 1Musa Karakükcü, 
1Mehmet Akif Özdemir. 1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Tromboembolizm akut lenfoblastik lösemili 
(ALL) ve miyeloblastik lösemili (AML) çocuklarda mor-
taliteye neden olan önemli bir komplikasyondur. ALL’li 
çocuklarda tromboz insidansı %1.1 ile %36.7 arasında 
değişmekte olup ortalama %3.2 ’dir. Trombotik riskin 
artış patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır fakat has-
talığın kendisi, tedavisi ve hastaya bağlı faktörler etken 
olarak düşünülmektedir. Hastalar ve Yöntem: Erciyes 
Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalında ALL ve 
AML tanısı ile takip edilen yaşları 2-20 yıl arasında deği-
şen (ortalama 8.5 yıl), 41 erkek ve 28 kız hasta değer-
lendirildi. Hastaların 29’üne port katater takılmıştı. Tüm 
hastalara BFM TRALL-2000 tedavi protokolü uygulandı. 
Genetik incelemede faktör V Leiden (FVL) mutasyonu 15 
hastada heterozigot, Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz 
(MTHFR) mutasyonu 25 hastada heterozigot iken 7 has-
tada homozigot, protrombin (PT) G20210 mutasyonu 3 
hastada heterozigot idi. Hem FVL hem de MTHFR mutas-
yonlarının birlikteliği toplam 7 hastada vardı. Bir hastada 
ise MTHFR homozigot iken PT 20210 mutasyonu hete-
rozigot idi. Hastaların protein C ve S, antitrombin III ve 
PT/aPTT değerleri normal sınırlarda idi. Üç hastada derin 
ven trombozu (DVT), 1 hastada juguler ven trombozu ve 
1 hastada oksipital infarkt gelişti. DVT olan 13 yaşındaki 
erkek hastada FVL ve MTHFR mutasyonları heterozigot 
olup hastalığının relaps döneminde tromboz gelişti. Diğer 
DVT olan hastalarda genetik yatkınlık olmamasına rağ-
men 14 yaşındaki yüksek risk grubu kız hastada relaps 
döneminde olmasına ve 7 yaşındaki orta risk grubu kız 
hastada ise indüksiyon döneminde olması nedeni ile 
yoğun kemoterapi rejimine (özellikle L-asparajinaz ve pre-
dnisolon) ve hastalığına bağlandı. Oksipital infarktı olan 
9 yaşındaki orta risk grubu hasta indüksiyon döneminde 
olup genetik yatkınlığı olmaması nedeni ile olayın kemo-
terapötiklere ve hastalığa sekonder olabileceği düşü-
nüldü. Juguler ven trombozu olan 13 yaşındaki yüksek 
risk grubu olan erkek hastada FVL mutasyonu pozitifti 
ayrıca relaps döneminde olup hadisenin port kateterinin 
yerine bağlı gelişmiş olabileceği düşünüldü. Hastaların 
tamamında tromboz gelişme ihtimali %7.2 sadece ALL 
hastalarında ise %8.2 olarak tespit edildi. 

Tartışma: Son çalışmalarda genetik faktörlerin ALL’li 
hastalarda tromboz riskini yaklaşık 8 kat arttırdığı tes-
pit edilmiştir. Hastalardan üçünde relaps döneminde 
tromboemboli geliştiği için özellikle genetik faktörler 
tespit edildiğinde ve hastalık kontrol altına alınamadığı 
dönemde tromboz açısından daha dikkatli davranmak 
gerekirse rutinde kullanılmamasına rağmen proflaksiye 
almak daha uygun olacaktır. Çalışmamızda genetik fak-
törler ve tromboemboli gelişimi arasında diğer daha geniş 
ölçekli çalışmalara benzer şekilde anlamlı bir ilişki tespit 
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edilmemiş olmasına rağmen tromboembolizm sıklığını 
belirlemek için ALL risk grubu, kemoterapi protokolü 
ve genetik mutasyonlar ile ilgili geniş çaplı çalışmalara 
ihtiyaç vardır.

Bildiri: 293  Poster No: P0245

AŞIYA BAĞLI İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİK PUR-
PURA: 2 OLGU 1Aylin Canbolat Ayhan, 1Serap Karaman. 
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıklararı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi. 

Çocukluk çağı akut ITP nedenleri arasında aşı-
lar düşük bir oranda yer almaktadır. MMR, Hepatit 
B,suçiçeği aşılarından sonra gelişmiş olan akut ITP vaka-
ları bildirilmiştir. Çalışmamızda MMR ve Hepatit B aşıları 
sonrasında gelişen akut ITP tanılı 2 olgumuz sunulmuş-
tur. Olgu 1: Bir yaşında kız hasta ağız içinde, vücudun-
da döküntü ve morluklar nedeniyle getirildi. Hastanın 
öyküsünden şikayetlerinin iki gün öncesinde başladığı ve 
15 gün önce MMR aşısı yapılmış olduğu öğrenildi. Fizik 
muayenesinde hastanın tüm vücudunda yaygın peteşi ve 
ekimozlarının olduğu görüldü. Diğer sistem muayeneleri 
doğaldı. Yapılan tetkiklerinde Hb 11 gr/dl, Hct %32, MCV 
77 fl, BK 9100 mm3, PLT 4000 mm3idi. Periferik yaymada 
trombositlerin çok nadir ve tekli olduğu görüldü. Klinik 
ve lab bulguları MMR aşısı sonrası gelişmiş olan akut 
ITP ile uyumlu bulunan hastaya 0.8 gr/kg/gün dozunda 
2 gün IVIG verildi. Tedavinin 3. gününde hastanın PLT 
sayısı 69000/mm3, bir hafta sonrasında 488000/mm3 
idi. Hastanın 6 aylık izlemi sırasında PLT sayısı normal 
düzeylerde seyretti. Olgu 2: Vücudunda döküntü ve 
morarmalar nedeniyle getirilen 10 yaşındaki kız hastanın 
öyküsünden şikayetlerinin 2-3 gün öncesinde başladığı 
ve 2 hafta öncesinde Hepatit B aşısı yapılmış olduğu 
öğrenildi. Hastanın fizik muayenesinde tüm vücudunda 
yaygın peteşi, purpura ve ekimozlar mevcuttu. Diğer sis-
tem muayeneleri doğaldı. Lab tetkiklerinde Hb 11.5 gr/dl, 
Hct %37, MCV 80 fl, Bk 7800 mm3, Plt 8000/mm3 idi. 
Periferik yaymada çok az sayıda tekli trombosit görüldü. 
Bu klinik ve lab bulguları ile Hepatit B aşısı sonrası geliş-
miş olduğu düşünülen akut ITP tanısı ile hastaya 1 gr/
kg/gün dozundan 2 gün süreyle IVIG verildi. Tedavinin 
5. gününde hastanın PLT sayısı 115000/mm3 idi. Has-
tanın trombosit sayısı 5 aylık izlemleri sırasında normal 
sınırlarda seyretti.
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SUBKLİNİK HİPOTİROİDİNİN TROMBOSİT PARAMET-
RELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 1Alev Akyol Erikci, 1Bülent 
Karagöz, 1Ahmet Öztürk, 1Sinan Çağlayan, 1Gökhan 
Özışık, 1İşık Kaygusuz, 1Metin Özata. 1Gata Haydarpaşa 
Eğitim Hastanesi, Hematoloji Kliniği, 2Gata Haydarpaşa 
Eğitim Hastanesi, Onkoloji Kliniği, 3Gata Haydarpaşa Eği-
tim Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, 4Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul 

Amaç: Hipotiroidi geniş bir klinik tablodur. Bugün, 
daha çok belirgin hipotiroididen ziyade hafif tiroid fonk-
siyon bozuklukları ile karşılaşmaktayız. Bu hastalarda 
serum tiroksin ve triiodotironin değerleri normal iken 
hafifçe artmış tirotropin seviyeleri görülmektedir. Böyle 
vakalar daha çok rutin incelemeler sırasında veya özgün 
olmayan belirtilerin araştırılmasında saptanmaktadır. 
Öte yandan koroner kalp hastalıklarından ölüm gelişmiş 
ülkelerde görülen en sık ölüm nedenidir. Trombositlerin 
ateroskleroz ve koroner kalp hastalığı patogenezinde rol 
oynadığını gösteren çalışmalar vardır. Bu çalışmanın 
amacı subklinik hipotiroidili hastalarla ötiroidik sağlıklı 

kontrol grubunda trombosit parametrelerini karşılaştır-
mak ve bu parametrelerin herhangi bir öngörüye yardımcı 
olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Kırk yedi 
subklinik hipotiroidili olgu ile 30 ötiroidik kontrol grubu 
çalışmaya alındı. Sonuç: Subklinik hipotiroidili grupta 
kontrol grubuna göre daha yüksek ortalama trombosit 
hacmi (MPV) ve trombosit dağılım genişliği (PDW) saptan-
dı (p<0.001 VE p<0.001). Sonuçlarımız bu iki trombosit 
parametresinin subklinik hipotiroidiyi öngörmede etkili 
olabileceğini desteklemektedir.
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WARFARİN KULLANIMINA EŞLİK EDEN KANAMA 
OLGULARINDA KULLANILAN DİĞER İLAÇLAR KANA-
MA EĞİLİMİ YÖNÜNDEN NE KADAR ÖNEMLİDİR? 
1Esin Beyan, 2Cengiz Beyan. 1Ankara Numune Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 3.iç Hastalıkları Kliniği, Ankara, 
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji Bilim Dalı, 
Ankara. 

Warfarin değişik endikasyonlar nedeniyle çok yaygın 
olarak kullanılan bir oral antikoagulandır. Çalışma-
mızın amacı warfarin kullanımına eşlik eden kanama 
olgularında warfarinle birlikte kullanılan diğer ilaçların 
kanama eğilimi yaratacak önemde olup olmadığını değer-
lendirmektir. Bu çalışma warfarin kullanımına bağlı 
kanama ile acil servise müracaat eden yaşları 27-89 yıl 
arasında değişen 49’u kadın toplam 94 olguda gerçekleş-
tirildi. Müracaatta 37 olguda (%39,4) melena, 26 olguda 
(%27,6) hematüri, 25 olguda (%26,6) ekimoz, 20 olguda 
(%21,3) epistaksis, 13 olguda (%13,8) hematemez, yedi 
olguda hemoptizi, üç olguda hematom, üç olguda vajinal 
kanama, iki olguda hematokezya, bir olguda intrakra-
niyal kanama, bir olguda diş çekimi sonrası gecikmiş 
kanama, bir olguda diş eti kanaması ve bir olguda ise 
lezyondan kanama mevcuttu. 39 olguda (%41,6) birden 
fazla lokalizasyonda kanama vardı. Warfarin tedavisine 
başlama endikasyonu 29 olguda (%30,8) kronik atrial 
fibrilasyon, 22 olguda (%23,4) kalp kapak ameliyatı, 21 
olguda (%22,3) serebrovasküler olay, 18 olguda (%19,1) 
venöz tromboembolizm/pulmoner emboli ve dört olguda 
ise periferik arteriyel olay idi. Tedavi 35 olguda (%37,2) 
Kardiyoloji, 31 olguda (%33,0) Kalp ve Damar Cerrahisi, 
16 olguda (%17,0) Nöroloji, dört olguda Göğüs Hastalık-
ları, üç olguda Hematoloji, üç olguda İç Hastalıkları ve 
birer olguda Beyin Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisi uzman-
larınca başlanmıştı. Warfarinle birlikte kullanılan diğer 
ilaçların sayısı 4,8 ± 2,5 (aritmetik ortalama ± standart 
sapma) (0-14; median 5 ilaç) idi. 93 olgu (%98,9) war-
farin kullanımına eşlik eden kanama ile acil servise 
müracaat ettiklerinde en az bir adet warfarin dışı başka 
bir ilaç kullanmakta idi. Warfarinle birlikte kullanılan 
diğer ilaçlar içerisinde warfarin metabolizmasını etkiledği 
bilinen ilaç sayısı 1,8 ± 1,3 (0-6; median 2 ilaç) idi. 79 
olgu (%84,0) warfarin kullanımına eşlik eden kanama ile 
acil servise müracaat ettiklerinde en az bir adet warfarin 
metabolizmasını etkilediği bilinen ilaç kullanmakta idi. 
Warfarin kullanımı esnasında gelişen kanama ile acil ser-
vise müracaat ettiklerinde 42 olgu (%44,7) asetil salisilik 
asit, 25 olgu (%26,6) asetil salisilik asit dışı non-steroidal 
anti-inflamatuar ilaç (NSAID) ve 16 olgu (%17,0) ise anti-
biyotik kullanmakta idi. İki olgu birden fazla NSAID kul-
lanmakta idi. Bu esnada 26 olguda (%27,7) doktor bilgisi 
dışında kendi isteği ile muhtelif ağrı kesici amaçlı olarak 
reçetesiz ilaç kullanımı mevcuttu (Beş olguda asetil sali-
silik asit ve 11 olguda ise NSAID). Üç olgu enoksaparin, 
üç olgu klopidogrel, bir olgu ise dipridamol kullanmakta 



179

P O S T E R L E R

XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi
Bildiri  Özetleri  Kitabı

idi. Warfarinin dozunun diğer ilaçlardan etkilenebildiğini 
bilen olgu sayısı sadece sekiz (%8,5) idi. Sonuç olarak, 
warfarin kullanımına eşlik eden kanama şikayeti ile acil 
servise müracaat eden hastaların büyük çoğunluğunda 
kanama gelişimini davet edecek düzeyde warfarinle bir-
likte başka ilaçların kullanımı söz konusudur. 
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FAMİLYAL TROMBOSİTOZ: OLGU SUNUMU 1Emine 
Zengin, 1Nazan Sarper, 1Suar Çakı Kılıç. 1Kocaeli Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı. 

Giriş: Trombositoz, trombosit sayısının 450.000/mm3 
üzerinde olmasıdır. Hastanede yatan infant ve çocukların 
%15’inde trombositoz görülür. Çocukluk çağı trombosi-
tozlarının çoğu hematolojik ve nonhematolojik hastalık-
larda görülen reaktif trombositozdur. Esansiyel trombo-
sitoz (ET) trombopoetin biyolojisinde veya hematopoetik 
hücrelerde monoklonal veya poliklonal anormalliğe bağlı 
gelişen primer olarak megakaryopezi etkileyen myelopro-
liferatif bir hastalıktır. Çocukluk çağı ET’lerinin yaklaşık 
yarısı familyal trombsitozdur (FT). Olgu: Ateş yüksekliği, 
burun akıntısı, öksürük yakınması olan 26 aylık kız 
hastanın dalak büyüklüğü olması ve trombositozunun 
saptanması üzerine kliniğimize sevk edildi. Özgeçmişinde 
akraba evliliği olmayan sağlıklı anne babanın ilk çocuğu 
olarak 1900gr 30. gestasyonel haftada doğmuş. Yenido-
ğan yoğun bakımda 45 gün kalma dışında hastanede 
yatışı olamamış, arasıra viral enfeksiyonlar nedeniyle 
sağlık kuruluşlarına başvurmuş. Öyküsünden babasının 
da küçükken dalak büyüklüğü olduğu öğrenildi. Fizik 
muayenesinde ağırlığı 11 kg, boy 85 cm, vital bulguları 
stabil, hepatospenomegali yok, diğer sistem muayeneleri 
doğaldı. Tam kan sayımında lökosit 8900/mm3, nötrofil 
5100/mm3, eritrosit 4,49x106/mm3, hemoglobin 12,2 
g/dl, MCV 76 fL, trombosit (PLT) 1.250.000/mm3, MPV 
8,2fL, periferik yaymasında %44 PNL, %44 lenfosit, %8 
monosit, %2 bazofil, %2 eozinofil bulundu, eritrositler 
normokrom, normositer, trombositler bol ve kümeli idi. 
Biyokimyasal incelemesinde üre 33 mg/dl, kreatinin 0,3 
mg/dl, AST 42 U/L, ALT 15 U/L, ferritin 29,37 ng/ml, 
ve eritrosit çökelme hızı 2 mm/saat bulundu. Batın 
ultrasonografisinde dalağın yaşına göre minimal büyük 
olması dışında özellik yoktu. Anne, baba ve 2 aylık 
kardeşinin trombosit sayıları sırayla 340.000, 915.000, 
557.000/mm3. Ailenin hiçbir bireyinde demir eksikliği, 
enfeksiyon veya enflamasyona ait klinik veya laboratu-
ar bulgu yoktu. Hastanın daha önce çeşitli zamanlarda 
yapılan tam kan sayımlarında trombosit sayıları sırasıyla 
1.209.000, 1.219.000, 1.476.000 ve 935.000/mm3 oldu-
ğu görüldü. Ailede tromboz öyküsü bulunmayan hasta 
ve kardeşi tedavisiz poliklinik takibine alındı. Tartışma: 
FT en sık resesif, nadiren otozomal dominant ve x-bağlı 
geçişli trombopoetin geninde mutasyon (tpo ve c-Mpl), 
bunun sonucunda da aşırı trombopoetin üretiminin 
neden olduğu bir hastalıktır. Hasta, kız kardeşi ve baba-
sında trombositoz olması nedeniyle otozomal dominant 
geçiş düşünüldü. ET’nin aksine ailevi olgularda trom-
bosit sayısı daha düşüktür ve adolesana doğru daha da 
düşer, splenomegali daha nadirdir, tromboz veya kanama 
komplikasyonları daha az görülür. Hasta ve kardeşinin 
splenomegalisi yoktu. Babanın öyküsünde çocukluğunda 
splenomegalisi olmasına karşın muayenesinde splenome-
gali bulunmadı. ET’de PLT<1.500.000/mm3 olduğunda 
kanama ve tromboz riski düşüktür. Ancak bu komp-
likasyonlar görülürse aspirin başlanır. Hastalık benin 
seyirli olması nedeniyle aileyi takibe aldık. Altı aylık takip 

süresinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Sonuç 
olarak; çocukluk çağı esansiyel trombozlarının yaklaşık 
yarısının ailevi olduğu göz önüne alınarak aile taraması 
yapılırsa gereksiz inceleme ve tedavilerden kaçınılabilir.
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AKUT İMMUN TROMBOSİTOPENİK PURPURAYA BAĞLI 
BİLATERAL HEMATİMPANEUMA İKİNCİL AKUT İŞİT-
ME AZLIĞI; OLGU SUNUMU 1Tunç Fışgın, 2Sinan 
Atmaca, 1Feride Duru, 1Emel Özyürek, 1Recep Çetin, 
1Davut Albayrak. 1Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakül-
tesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hema-
toloji Bilim Dalı, Samsun, 2Ondokuzmayıs Üniversitesi, 
Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi 
Anabilim Dalı Samsun. 

Akut immün trombositopenik purpura (İTP), trombo-
sitlere karşı otoantikor gelişimi ile karakterize çocukluk 
çağının en sık görülen otoimmün hematolojik hastalığıdır. 
Genellikle peteşi, purpura, ekimoz ya da mukozal kana-
malar ile ortaya çıkar. Nadiren intrakranial, subkonkonk-
tival ve over folikülü içine kanamalar rapor edilmiştir. Üç 
aydır akut ITP tanısı ile merkezimizce takip edilen ve 2 ay 
once yüksek doz metil prednizolon tedavisi alarak trom-
bosit değerleri normale gelen 5 yaşındaki erkek hasta, 
iki gün once başlayan iki taraflı işitme azlığı nedeni ile 
başvurdu. Öyküsünde yüksek ateş, hipertansiyon, kafa 
travması, ilaç kullanımı yoktu. Fizik bakısında ağız içinde 
ıslak purpura, seröz nazal akıntı ve alt ekstremitelerinde 
peteşi ve ekimozları mevcuttu. Otomikroskobik kulak 
muayenesinde bilateral hemotimpaneum saptandı. Laba-
ratuvar incelemesinde hemoglobin: 12,6 g/dL, trombosit 
4 × 109/L, protrombin time (PT) ve aktive parsiyel throm-
boplastin time (APTT) normal saptanan hastaya yüksek 
doz metil prednizolon tedavisi (20 mg/kg/7 gün maksi-
mum 1 gr/gün) ve oral proflaktik ampisilin-klavulonat 
(hemotimpaneum sebebi ile) başlandı. Tedavinin ikinci 
gününde trombosit değerleri 199 × 109/L saptanan has-
tanın ikinci haftadaki muyenesinde işitmesinin normale 
döndüğü saptandı. Otomikroskobik kulak muayenesinde 
her iki kulak zarı normal olarak gözlendi. Hemotimpa-
neum çocuk hastalarda antikoagülan ilaç kullanımı, 
burun kanaması ve kafa travmasına ikincil tanımlanmış-
tır. Ancak akut ITP ilişkili hematimpaneum literatürde 
saptamadık. Bu hastada iki taraflı hemotimpaneum 
gelişimini açıklayacak kafa travması yada hipertansiyon 
gibi nedenler yoktu. Hastanın nasal seröz akıntısı, geçir-
mekte olduğu viral bir üst solunum yolu enfeksiyonunun 
bulgusuydu. Bu nedenle üst solunum yolu enfeksiyonu 
sırasındaki öksürük ya da hapşuruk gibi orta kulakta 
basıncı arttıran eylemin bu hastada iki taraflı hematim-
paneum gelişimini açıklayabileceğini düşündük. Bunu 
kanıtlayacak bir verimiz olmamasına rağmen iki taraflı ve 
eş zamanlı gelişen hematimpaneum ve buna bağlı işitme 
kaybını açıklayacak başka bir olasılık bulamadık. Ayrıca 
hastanın hematimpaneum ve ağız içinde ıslak purpurası-
nın olması nedenleri ile steroid tedavisine başlamamızın, 
trombosit sayısının hızla yükselterek, orta kulak alanına 
tekrarlayabilecek kanama ataklarını engellediğini ve olası 
komplikasyonlardan hastamızı koruduğunu düşünüyo-
ruz. Bu nedenle hematimpaneumun da İTP’li hastalarda 
bir tedavi endikasyonu olduğunu düşünüyoruz. Kanama 
diatezli hastalarda ortaya çıkan atipik semptomların 
mutlaka kanama açısından değerlendirilmesini vurgu-
lamak ve literatürde tanımlanmamış ITP ilişkili hema-
timpaneuma bağlı işitme azlığını tanımlamak açısından 
olguyu Tartışmayı uygun bulduk. 



180

P O S T E R L E R

XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi
Bildiri  Özetleri  Kitabı

Bildiri: 298  Poster No: P0250

RENAL TRANSPLANTASYON YAPILAN HASTALARDA 
İMMUNSUPRESİF TEDAVİNİN TROMBOSİT FONKSİ-
YONLARI ÜZERİNE ETKİSİ 2Garip Şahin, 1Olga Meltem 
Akay, 1Esin Kuş, 3Cengiz Bal, 2Ahmet Uğur Yalçın, 1Zafer 
Gülbaş. 1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Iç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, 2Eski-
şehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı, 3Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı. 

Renal transplantasyon yapılan hastalarda en başta 
gelen ölüm nedeni kardiyovasküler hastalıklar olup tüm 
ölümlerin %40-55’ini oluşturmaktadır. Aterom plakları-
nın gelişimine etkili risk faktörleri arasında yaş,cinsiyet, 
hiperlipidemi, sigara, obesite, egzersiz, hiperglisemi ve 
hiperhomosisteinemi yer almaktadır. Prematür greft kay-
bını önlemek için kullanılan immunsupresif ajanların da 
aterom plağı gelişimine katkıda bulunduğu ileri sürül-
mektedir. Bu çalışmada Eskişehir Osmangazi Üniversite-
si Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji 
ve Nefroloji Bilim Dallarınca hastanemizde takip ve tedavi 
görmekte olan renal transplantasyon yapılmış hastalarda 
immunsupresif tedavi rejimlerinin trombosit fonksiyon-
ları üzerine olan etkisi araştırıldı. Çalışmaya 39 renal 
transplant hastası, kullandıkları farklı immunsupresif 
tedavi rejimlerine göre 2 gruba ayrılarak (Grup 1: sik-
losporin-mikofenolatmofetil-steroid kullanan 24 hasta; 
Grup 2: takrolimus-mikofenolatmofetil-steroid kullanan 
15 hasta) dahil edildi. Kontrol grubunu(Grup 3) antihi-
pertansif ilaç kullanan 14 hipertansif hasta oluşturdu. 
Çalışma grubunda tam kan sayımı, protrombin zamanı 
(PT), aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT), fib-
rinojen düzeyi, D-Dimer, açlık kan şekeri, lipid profili 
ve optik agregasyon yöntemi ile agonist olarak kollajen, 
adenozin difosfat (ADP), ristosetin ve epinefrin kullanı-
larak trombosit agregasyon testleri değerlendirildi. Yaş 
ortalaması Grup 1’de 32.2±9.0 ve Grup 2’de 36.3±11.3 
olup anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Grup 1’de 
K/E oranı 15/9, Grup 2’de 9/6 idi. Vücut kitle indeksi 
Grup 1’de 22.7, Grup 2’de 23.4 bulundu ve fark anlamlı 
değildi (p>0.05). Fibrinojen düzeyi Grup1’de daha yüksek 
saptanırken (p<0.01), trombosit sayısı, PT, APTT, glukoz 
ve lipid düzeyleri açısından iki grup arasında anlamlı bir 
farklılık saptanmadı (p>0.05). D-Dimer açısından hasta 
grupları arasında anlamlı bir farklılık saptanmazken 
Grup 1 ve Grup 2’de D-Dimer düzeyi kontrol grubundan 
istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu 
(p<0.05). Kollajen, ADP, ristosetin ve epinefrin ile indük-
lenen trombosit agregasyonu açısından gruplar arasında 
anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Sonuç olarak; 
renal transplantasyon yapılan hastalarda immunsupre-
sif ajanların hemostatik denge üzerine etkisi trombosit 
fonksiyonundan bağımsızdır. Bu ajanların, koagulasyon 
ve fibrinolitik sistem üzerine olan etkilerinin kardiyovas-
küler riski artırabileceğini düşünmekteyiz. 
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İMMÜN TROMBOSİTOPENİ OLGULARINDA SİKLO-
SİPORİN ETKİNLİĞİ 1İmdat Dilek, 1Levent Demirtaş, 
1Murat Atmaca, 1Murat Özgenoğlu, 1Mehmet Emin 
Küçükoğlu. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Has-
talıkları Hematoloji Bilim Dalı. 

İmmün (idiopatik) trombositopenik purpura (İTP) 
otoimmün bir hastalık olup başlangıç tedavisinde korti-
kosteroidler standart tedavide yer almaktadır. Kortikos-
teroidlere dirençli yada nüks olgularında ikinci basamak 

tedavisi olarak splenektomi önerilmektedir. Bu çalışma 
da başlangıç kortikositeroid tedavisine cevap vermeyen, 
splenektomiyi kabul etmeyen ya da nükseden İTP olgu-
larında siklosiporin etkinliği değerlendirildi. Çalışmaya 
ardışık 10 olgu alındı. Olguların 7’si kadın ve 3’ü erkek 
olup yaş ortalamaları 33 (kadınlarda ortalama yaş 30 ve 
erkeklerde ortalama yaş 40) idi. Olgulardan iki tanesi yeni 
tanı İTP olup başlangıç steroide yanıt alınamayan diğer 8 
ise relaps İTP olgusu (ikisi splenektomize) idi. Olgular-
dan ikisi hariç diğer olgulara başlangıçta siklosiporin 
(3 mg /kg iki eşit dozda) yanında bir ay içinde kesilmek 
kaydıyla metil-prednizolon (1 mg/kg iki dozda) verildi. 
Siklosiporin ise, tedavinin 3. ayı tamamlandığında azaltı-
larak kesildi. Olguların tedavi başında ortalama trombo-
sit sayıları 5x109/l (min 1x 109 /l, mak 20x109 /l) idi. 
Olguların ortalama takip süresi 75 gün (2- 150 gün arası) 
idi. Olguların ikisi hariç (yeni tedavi başlandı) tümünde 
trombositler yükseldi. Olguların 1. ayın sonundaki orta-
lama trombosit düzeyi 149 x109/l (45-309 x109/l arası) 
olarak belirlendi (üç olgu hariç-henüz birinci ayı dolma-
dı). Üç aylık tedaviyi tamamlayan 4 olgudan üçü trombo-
sitleri normal değerlerde (230 x109/l, 496 x109/l ve 553 
x109/l) olarak izlenmekte; birinin trombositleri ise düşük 
değerlerde (45 x109/l) olarak izlenmektedir. Olguların hiç 
birinde takip süresince siklosiporini kesmeyi gerektiren 
ciddi bir yan etki gözlenmedi. Sonuç olarak bu çalışma, 
az sayıdaki hastada ve kısa süreli takip olmasına rağ-
men, başlangıç steroid tedavisine yanıt alınamayan, yada 
splenektomiyi kabul etmeyen veya nüks İTP olgularında 
siklosiporin tedavisinin etkin olduğunu gösterdi. İTP 
olgularında siklosiporin kombinasyonlu tedavinin etkin-
liği hakkında kesin kanaate ulaşmak için geniş hasta 
grubunda uzun süreli çalışmalar gerektiği açıktır. 
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ÇOCUKLUK ÇAĞINDA TROMBOZLARINDA RİSK FAK-
TÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1Mehmet Akın, 
1Deniz Yılmaz Karapınar, 1Can Balkan, 1Yılmaz Ay, 1Kaan 
Kavaklı. 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji 
Bilim Dalı Izmir. 

Tromboz çocukluk çağında erişkinlere göre daha az 
sıklıkta görülmekle birlikte önemli bir sorundur. Hasta-
larda altta yatan nedenin bulunması, genetik ve edinsel 
risk faktörlerinin tanımlanması trombotik olayın teda-
vinin düzenlenmesi ve tekrarının önlenmesinde gerekli-
dir. Bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Hematoloji Bilim Dalı tarafından son 13 yıldır tromboz 
tanısı konularak izlenen hastalar geriye dönük olarak 
değerlendirildi. 1995 ve 2008 yılları arasında 58 Kız 80 
Erkek toplam 138 hasta tromboz tanısıyla E.Ü.T.F Çocuk 
hematolojisi B.D ınca izlendi. Hastaların ortalama yaşları 
6,5 yaş olup dağılım 3 gün ile 20 yıl arasında değişmek-
teydi. Hastaların %53.6 (n=74) ‘ sında venöz, % 44.9 
(n=62)’ unda arteryel, %1.4 (n=2)’ ünde arteryel ve venöz 
tromboz saptandı. Venöz trombozlar yerleşim bölgelerine 
göre değerlendirildiğinde %25.6 (n=19)’ sında alt extre-
mite derin ven, % 21.6 (n=16)’ sında portal ven, % 21.6 
(n=16)’ sında pulmoner arter, % 10.8(n=8)’ inde serebral 
sinüs, %8.1(n=6)’ inde sağ atrium, % 4 (n=3) subklavian 
ven, % 4 (n=3) splenik ven ve %6,8 (n=5) diğer bölge 
derin venlerinde yeleşim izendi. Arteryel trombozu olan 
hastaların %93.5(n=58)’ nda serebral arter, %3.2(n=2)’ 
nde retinal arter, 1’ er hastada da renal VE radial arterde 
yerleşim izlendi. Hastaların % 55.7 (n=77)’nde tromboz 
geliştiği dönemde eşlik eden en az 1 edinsel risk faktö-
rü bulunmaktaydı. 138 olgudan 54’ ünde genetik risk 



181

P O S T E R L E R

XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi
Bildiri  Özetleri  Kitabı

faktörleri açısından mutasyon çalışması yapıldı ve bu 
hastaların % 66.6 (n:36)’ ında protrombotik risk faktörü 
saptandı. Tek herediter protrombotik risk faktörü %66.6 
(n=24), iki herediter protrombotik risk faktörü %30.5 
(n=11), üç herediter protrombotik risk faktörü 1 olguda 
saptadı. En sık rastlanan herediter risk faktörü MTHFR 
gen mutasyonu olup %57 (n=31) olguda saptandı. Bu 
hastalardan 11’i (%20.4) MTHFR 677 ve 1298 genetik 
mutasyonlarını heterozigot olarak birlikte taşımaktaydı. 
Hastalardan 4’ ünde MTHFR 677, 2’ sinde MTHFR 1298 
homozigot pozitifliği saptandı. FV Leiden mutasyonu has-
taların %24.1(n=13)’ inde heterozigot pozitiflik göstermek-
teydi. Protrombin 20210 mutasyonu heterozigot olarak 
%14.8(n=8) homozigot olarak %1.8(n=1) hastada göste-
rildi. FV1299 heterozigot mutasyonu %3.7 (n=2)oranında 
pozitif bulundu. Hastaların %66.6’ nda en az 1 herediter 
isk faktörünün tanımlanmış olması ve bu hastalardan 
büyük kısmında birkaç risk faktörünün saptanmış olma-
sı tromboz geliştirmiş çocuklarda bu risk faktörlerinin 
taranmasının önemli olduğunu göstermiştir.

Bildiri: 301  Poster No: P0253

FAKTÖR V 1691 G-A MUTASYONUNUN YAŞ DEĞİŞİMİ 
İLE İLİŞKİSİ VE PEDİATRİK TROMBOZDA RİSKLİ YAŞ 
GRUPLARININ BELİRLENMESİ 1Esin Güngör, 2Yonca 
Eğin, 3Özlem Ilk, 2Nejat Akar. 1Ankara Üniversitesi Biyo-
teknoloji Enstitüsü, 2Ankara Üniversitesi Pediatrik Molekü-
ler Genetik Bilim Dalı, 3Odtü Istatistik Bölümü. 

FV 1691 G-A (FVL) değişim sıklığı bir ülkeye, bölgeye 
ve etnik gruplara göre değişkenlik gösterir.Kalıtsal trom-
bofilili ailelerde FVL sıklığının PC, PS ve AT eksikliğinden 
daha yüksek olduğu bilinmektedir.Sağlıklı Türk toplu-
munda bu oran %8’dir. Pediatrik yaş grubunda tromboz 
oluşumu erişkin yaş grubundan daha az olmakla birlikte, 
son yıllarda giderek artan sıklıkta tanımlanmaktadır.
Çocukluk çağı tromboz olgularında; Faktör V 1691 G-A 
değişimi ile tromboz oluşum yaşı arasındaki ilişki Kap-
lan-Meier Yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bu çalış-
mada; 1996-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı’na 
gen değişimleri açısından incelenmek üzere gönderilen 
çocukluk çağı trombozlu olgularda, trombüs atağı geçir-
me yaşının Faktör V 1691 G-A (FVL) değişimi ile ilişkisi 
araştırılmıştır. Aynı yaş grubunda olup trombüs atağı 
geçirmeyen 135 sağlıklı çocuk ebeveyn onamından sonra 
çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma grubuna ait ilgili 
mutasyon tarama sonuçları mevcut olup, bu sonuçların 
yaş ve cinsiyet dağılımları belirlenmiştir. Bölümümüze 
başvuran hastalardan alınan kan örneklerinden Fenol-
Kloroform yöntemiyle DNA elde edilmiş, elde edilen 
DNA’lardan FVL 1691 G-A mutasyonu Light Cycler “Fac-
tor V Leiden” Mutation Detection System (Roche Diagnos-
tica) kitleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bu örnekler veri 
bankasından çıkarılmış, yaş ve cinsiyet dağılımları belir-
lenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen veriler, Kaplan-
Meier İstatistik Yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: 360 hasta ve 135 sağlıklı çocukta FVL 
sıklığı sırasıyla 59/360 (%16,5) ve 19/135 (%14) olarak 
bulunmuştur.Hasta grubunda 4 kız olgu homozigot 
FVL’dir. Hasta ve kontrol grupları arasında yaş dağılımı 
yönünden bir fark bulunmamıştır. 29 yeni doğan, 141 1-
5 yaş grubu, 125 6-12 yaş grubu ve 54 13-18 yaş grubu 
hasta gruplarında FVL sıklığı sırasıyla; 4/29 (%13,8), 
20/141 (%14,2), 22/125 (%17,6) ve 15/54 (%27.7) 
olarak bulunmuştur. Elde ettiğimiz veriler ilk 3 yaşta 
tromboz riskinin yüksek olduğunu ve FVL taşımanın 

erken dönemde tromboz geçirme riskini FVL taşımayan 
bireylere göre arttırdığını göstermektedir.

Şekil 1. FVL Mutasyonunun Trombüs Geçirme Yaşına Etkisi

Şekil 2. Çocuklarda Trombüs Geçirme Yaşı Dağılımı

Bildiri: 302  Poster No: P0254

TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA’ DA 
PLAZMAFEREZ UYGULAMASININ KLİNİK VE BİYO-
KİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ VE 
SONUÇLARI 1Fatih Yıldız, 2Ferda Tekinturhan, 3Emre 
Karakoç, 4Birol Güvenç. 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, 2Çukurova Üni-
versitesi Balcalı Hastanesi Terapötik Aferez, Kök Hücre ve 
Kriyoprezervasyon Ünitesi, Adana, 3Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım 
Bilim Dalı, Adana, 4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Adana. 

Amaç: Trombotik trombositopenik purpura (TTP); 
mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni, ateş, 
nörolojik bulgular ve böbrek yetmezliğinin eşlik ettiği, 
nadir ve fatal seyreden bir hastalıktır. TTP tedavisinde 
Plazmaferez standart bir tedavi yöntemi olarak kabul 
edilmektedir. Prospektif olarak tasarlanan çalışmada, 
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji ve Dahiliye Yoğun 
Bakım ünitelerinde, TTP tanısı konulan hastalara plaz-
maferez planlandı. Plazmaferez işleminin TTP’li hastala-
rın klinik ve biyokimyasal parametreleri üzerine etkisi 
ve sonuçları incelendi. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya, 
2003–2008 yılları arasında, 174 plazmaferez işlemi yapı-
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lan toplam 27 hasta alındı. Hastaların E/K oranı 11/16 
ve yaş ortalaması 43,4 (18-73) bulundu. Hastaların 
etyolojik sınıflandırılması sonucu; 18 hasta idiyopatik, 
9 hasta sekonder TTP olarak değerlendirildi. Ortalama 
takip süresi 24.5 ay (6-40) idi. Hastalardan, ilk başvuru-
da; CBC, PY, ESR, D. coombs, ANA, anti-DNA, koagülas-
yon ve biyokimyasal tetkikler çalışıldı. Her plazmaferez 
işleminden önce ve sonra; CBC, koagülasyon testleri, 
BUN, kreatinin, total protein, albümin, LDH, total ve 
İ.kalsiyum bakıldı. Plazmaferez işlemlerine, trombosit 
sayısı ≥ 150x109/L olana, LDH düzeyi 500 U/L’nin altına 
düşene ve klinik bulguları düzelene kadar devam edilme-
si planlandı. İşlemlerde değiştirme sıvısı olarak taze don-
muş plazma (TDP) kullanıldı. Plazmaferez öncesinde, 10 
hastaya TDP infüzyonu yapıldı. 19 hastaya eritrosit ve 7 
hastaya trombosit süspansiyonu verildi. 17 hastaya plaz-
maferezle beraber steroid tedavisi uygulandı.Bulgular: 
Hasta başına düşen işlem sayısı ortalama 6,4 (2-19), 1 
işlem için TDP kullanımı 13,3 ünite, remisyon için gerekli 
işlem sayısı 6,5 olarak belirlendi. İşlem öncesi ve sonra-
sı ortalama LDH düzeyi sırasıyla 2456 U/L, 1056 U/L 
idi (p=0,003). Trombosit bazalde ortalama 25,5x109/L, 
tedaviden sonra 179,5x109/L bulundu (p<0,001). Serum 
sodyum, potasyum, ürik asit, albümin, immünglobü-
linler, bilirubinler, transaminazlar, ESR, kalsiyum ve İ. 
kalsiyum ile lökosit sayısındaki değişim anlamlı bulun-
madı. BUN, kreatinin, CRP ve ferritindeki düşme anlamlı 
idi. Koagülasyon testlerinde anlamlı bir düşme belirlendi. 
Total protein ve hemoglobin değerlerindeki yükselme 
anlamlı idi. 174 işlemden sadece 3’ünde (%1,7) kompli-
kasyon gelişti. Sonuç: 13 hastanın (% 48,1) tedaviye tam 
yanıt verdiği, 2 hastanın (%7,4) kısmi yanıt verdiği, 4 has-
tanın (%14,8) nüks, 4 hastanın (% 14,8) yanıtsız olduğu 
ve 4 hastanın (%14,8) exitus olduğu tespit edildi. Çalış-
mamız sonucunda; TTP’de tedavi öncesi TDP replasmanı 
ve tedaviye steroid eklenmesinin ek yarar sağlamadığı 
bulundu (p>0,05). Plazmaferez yapılan hastaların teda-
viye yanıtları (%70,3), ülkemizde yapılmış çalışmalarla 
korele, ancak literatüre göre (%80) daha düşük bulundu. 
Mortalite oranı ise literatürle benzer bulundu (%14,8).

Tablo 1. TTP’ li hastaların demografik özellikleri

Değişkenler Sayı (n) Yüzde (%)

Cins E/K 11/16 40,7/59,3

Yaş Ortalaması 43,4 18-73*

Yatış Süresi 18.3 5-60*

Anemi 27 100

Trombositopeni 27 100

Ateş 15 55,6

Nörolojik tutulum 15 55,6

Üremi 19 70,4

Fragmantasyon (PY bulguları) 27 100

Peteşi, purpura, ekimoz 20 74,1

Steroid kullanımı 17 63

Plazma replasmanı 10 37

Tam remisyon 13 48,1

Kısmi remisyon 2 7,4

Nüks (Plazmafereze tam yanıt) 4 14,8

Refrakter 4 14,8

Exitus 4 14,8

Komorbid durum (DM, HT) 5 (3-2) 18,5 (11,1-7,4)

* Min/max, DM: Diyabetes Mellitus, HT: Hipertansiyon

Bildiri: 303  Poster No: P0255

SAĞLIKLI KİŞİLERDE AKUT SİGARA İÇİMİNİN LÖKO-
SİT-TROMBOSİT KOMPLEKS OLUŞUMU ÜZERİNE 
ETKİSİ 4Durmuş Burgucu, 4Hediye Soltekin, 4Ozan 
Salim, 4Ihsan Karadoğan. 1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi, Hematoloji Bilim Dalı. 

Sigara içimi ile aterosklerotik kalp-damar hastalık-
ları, kanser gelişimi ve tromboembolik olaylar arasında 
önemli ilişkilerin olduğu bilinmektedir. Sigara içimi-
nin ateroskleroz ve tromboembolik olayların gelişimini 
kolaylaştırıcı etkisinin mekanizmaları tam olarak bilin-
memektedir. Bu olumsuz etkilerden artmış nötrofil ve/
veya trombosit aktivasyonun, plazma koagülan protein 
düzeylerinde oluşan değişikliklerin ve endotel hasarının 
rolü olabileceği yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Son 
yıllarda yapılan çalışmalarda trombositlerin lökositlere 
adezyonları ile oluşan komplekslerin tromboz ve infla-
masyon olaylarında anahtar rol oynadığı bilinmektedir. 
Sigara içimi ile lökosit-trombosit kompleks oluşumları 
arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmaların sayısı sınır-
lı ve sonuçları çelişkilidir. Bu çalışmanın amacı, sigara 
içen ve içmeyen sağlıklı kişiler arasında lökosit-trombosit 
kompleks oluşumları açısından fark olup olmadığının 
saptanması ve sigara içen bireylerde akut sigara içiminin 
lökosit-trombosit kompleks oluşumlarında bir artışa yol 
açıp açmadığının araştırılmasıdır. Bu çalışma, en az 5 
yıldır günde 10 adetten fazla sigara tüketen 20 sigara 
içen birey ile 20 sigara içmeyen 25-35 yaşları arasında 
olan sağlıklı kişilerden alınan kan örneklerinde gerçekleş-
tirilmiştir. Kronik-sistemik hastalığı olanlar, ailelerinde 
hiperkoagülobilite öyküsü olanlar, son 1 ay içinde akut 
enfeksiyöz veya inflamatuar hastalık geçirenler, sistemik 
metabolik hastalığı olanlar (diabet, hiperlipidemi vb), 
obez kişiler ve herhangi bir ilaç kullananlar çalışmaya 
alınmamıştır. Bu kişilerden sabah aç karna bazal kan 
örnekleri alınmış ve ardından kronik sigara içen gruptaki 
bireylerin 2 sigara içmeleri sağlanarak ve sigara bitimin-
den 10 ve 60 dakika sonra 2 kan örneği daha alınmıştır. 
Aktive trombosit (CD62p ekspresyonu) ve lökosit-trom-
bosit kompleks oluşumlarının (CD45+, CD14+, CD42b+) 
gösterilmesi için akış sitometrik yöntem kullanılmıştır. 
Aktive trombosit oranının sigara içen bireylerde içmeyen 
kişilere göre anlamlı olarak yüksek bulunduğu (p<0.01) 
ve akut sigara içimi ile 10. ve 60. dakikalarda ölçülen 
aktive trombosit oranlarının bazal değere göre anlamlı 
arttığı (p<0.001 ve p<0.002) saptanmıştır. Lökosit-trom-
bosit kompleks, nötrofil-trombosit kompleks ve monosit-
trombosit kompleks oranlarına bakıldığı zaman ise her üç 
parametrenin de sigara içen ve içmeyen bireyler arasında 
farklılık göstermediği saptanmıştır. Ancak sigara içimi ile 
her üç parametrede de 10. ve 60. dakikalarda başlangıç 
değerine göre anlamlı artış (p<0.0001) olmuştur. Sigara 
içimi toplumun önemli sağlık problemlerinden biridir. Bu 
çalışma akut ve sigara içiminin trombosit aktivasyonu ve 
lökosit-trombosit kompleks oluşumunu arttırarak trom-
boembolik olaylar ve atheroskleroz gelişimi üzerine etkili 
olabileceğini desteklemektedir.
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Tablo.

Sigara 
içmeyenler

Sigara 
içenler

  İçim öncesi İçim sonrası 
10. dk

İçim sonrası 
60. dk

Aktive trombosit oranı (CD62 
ekspresyonu) Ortalama (SD)

 23 (5)  34 (14)  43 (19)  45 (21)

Lökosit-trombosit kompleks 
oranı (CD45+CD42b+ 
ekspresyonu) Ortalama (SD)

 19 (5)  18 (6)  26 (8)  24 (7)

Bildiri: 304  Poster No: P0256

İMMUN TROMBOSİTOPENİK PURPURADA ANTİ-RH D 
VE VİNKRİSTİN SÜLFATIN ETKİNLİĞİ 1Saadet Akarsu, 
2Erdal Kurnaz, 2Mustafa Demirol, 2Metin K. Gürgöze, 2A. 
Denizmen Aygün. 1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Hematoloji 
Bilim Dalı, 2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ. 

Giriş ve Amaç: İmmun trombositopenik purpura (ITP) 
infant ve çocukluk çağının yaygın görülen ve benign bir 
hastalığıdır. En büyük komplikasyonu ve hekimlerde 
tedavi başlatma korkusu yapan intrakraniyal kanama-
dır. Tedavinin amacı tedaviden kaynaklanan yan etkileri 
azaltırken trombosit sayısını güvenilir seviyede devam 
ettirmektir. Bu amaçla akut ve kronik ITP’da anti-Rh D 
ve kronik ITP’da vinkristin sülfat tedavisinin trombosit 
sayısı üzerine etkilerini araştırmak istedik. Materyal ve 
Yöntem: Akut ITP tanılı 26 ve kronik ITP tanılı 14 olguya 
anti-Rh D (WinRho SD® 300 mcg, 1500 IU) ve kronik ITP 
tanılı 6 olguya vinkristin sülfat tedavileri verildi. Anti-
Rh D immunoglobulin 50 μg/kg 5 dakikalık intravenöz 
infüzyon ile uygulandı. Vinka alkaloidlerinden vinkristin 
sülfat (0.02 mg/kg, en fazla 2 mg/doz, haftada 1 doz, 4 
hafta, intravenöz) steroid, intravenöz immunoglobulin 
(İVİG) ve anti-D gibi hiçbir tedaviye cevap vermeyen kro-
nik ITP olgularında kullanıldı. Tedavinin 24 ve 48 saati 
sonunda; 5, 7 ve 14 günlerinde ve 1 ayında tam kan 
sayımı değerleri alınarak trombosit sayıları belirlendi. 
İlaçlara ait yan etkiler yakından takip edildi. İstatiksel 
analizler SPSS 11.5 paket programı kullanılarak yapıldı. 
Gruplar arasında eğerlendirme student-t testi ve cinsi-
yetler arası karşılaştırmada ise ki-kare testi kullanıldı. 
p<0.05 değerleri istatistiksel anlamlı olarak kabul edildi. 
Bulgular: Anti-Rh D immunoglobulinin trombosit sayı-
sını artırmadaki etkisi; akut formda kronik forma göre 
daha yüksek olmuştur. Vinkristin sülfat verilen kronik 
ITP tanılı olgularımızda ilk bir haftada cevap anti-Rh D 
tedavisine göre düşük gözlendi. Fakat özellikle 2. haftada 
trombosit sayısında belirgin artış gözlendi. Sonuç. Anti-
D Rh immunoglobulin acil durumlarda önerilmemesine 
rağmen akut ITP tanılı olgularımızda ilk 24 saatde etkin 
olmuştur. Anti-Rh D akut ITP tedavisinde etkin, ucuz ve 
güvenilirdir. Vinkristin sülfat kronik ITP’da daha uzun 
sürelerde trombosit değerlerinde artışa neden olur. Fakat 
ancak mecbur kalındığında en son seçenek olarak kulla-
nılmalıdır. Çalışmanın steroid ve İVİG tedavisi alan daha 
çok sayıda olgu ile yapılması önemini artıracaktır.
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ÇOCUKLARDA REAKTİF TROMBOSİTOZ NEDENLERİ 
1Celal Özcan, 1Tülin Revide Şaylı, 1Vildan Çulha. 1Dışkapı 
Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 

Giriş ve Amaç: Çocukluk çağında reaktif trombositoz 
oldukça sık görülmektedir. Reaktif trombositozun en sık 
nedeni enfeksiyon hastalıkları olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada amaç; trombosit sayısı >0.5x109/L olan 
olguların geriye dönük olarak trombositozlarının nedeni-
ni araştırmak ve seyrini belirlemektir. Yöntem ve Gereç: 
Çalışmamızda trombosit sayısı > 500 x 109/L olan ve 
yaşları 5 gün ile 18 yıl arasında değişen 495 olgu retros-
pektif olarak araştırıldı. Bulgular: Çalışmamızdaki olgu-
ların çoğunluğunda (%77.9) hafif derecede trombositozu 
(trombosit sayısı 0.5-0.7x 109/L) olduğu görüldü. Olgula-
rımızın %8.6’ sında belirgin trombositoz (trombosit sayısı 
0.8 x 109/L), %2’sinde ise aşırı trombositoz (trombosit 
sayısı ≥ 1x 109/L) saptandı. Reaktif trombositozlu tüm 
olgularımızda hafif erkek hakimiyeti (%57) olduğu görül-
dü. Ancak belirgin trombositozu (trombosit sayısı ≥ 0.8 x 
109/L) olan olgularımızın cinsiyet oranları benzerdi. Yaş 
ortalaması 3.07 yıl (SD±4.16) olan olgularımızın %65.3’ü 
2 yaşın altında idi. Olgularımızdaki reaktif trombositozun 
%61.6’sının enfeksiyon hastalıklarına, %11.1’inin kronik 
enflamasyon/kollajen doku hastalıklarına, %8.3’ünün 
anemiye, %5.1’inin doku hasarına, %2.2’sinin kansere, 
%1.8’inin prematüriteye, %1.2’sinin splenektomiye bağlı 
olduğu görüldü. Olgularımızın %8.7’sinde reaktif trom-
bositoz nedeni belirlenemedi. Enfeksiyon hastalıklarında 
da en sık nedenin (%47.5) solunum yolu enfeksiyonu 
olduğu görüldü. Belirgin trombositozun (trombosit sayı-
sı ≥ 0.8 x 109/L) enfeksiyon hastalıklarında (özellikle 
menenjit ve pnömonide) ve kronik enflamasyon/kollajen 
doku hastalığında daha sık olduğu görüldü. Olguları-
mızda düşük Hb değerlerinde trombosit sayısının daha 
yüksek olduğu, trombosit sayısının düzeyi ile akut faz 
reaktanları (lökosit, CRP ve eritrosit sedimentasyon hızı) 
arasında anlamlı korelasyon olduğu görüldü. Sonuç: Bu 
çalışmada trombositozu (trombosit sayısı > 0.5 x 109/L) 
olduğu belirlenen çocuklarda öncelikle enfeksiyonların 
araştırılması gerektiğini, ancak diğer nedenler (kronik 
enflamasyon, anemi, doku hasarı, kanser, prematürite, 
splenektomi) yönünden de değerlendirilmesi gerektiği 
sonucuna ulaşıldı.

Bildiri: 306  Poster No: P0258

TİROFİBAN TEDAVİSİNE BAĞLI ÇOK HIZLI GELİ-
ŞEN DERİN TROMBOSİTOPENİ 1Ömer Celal Elçioğlu, 
2Ibrahim Altun, 2Ömer Kıraslan, 2Murat Sezer, 2Sabahattin 
Umman. 1Istanbuk Tıp Fakültesi, Iç Halıkları Anabilim 
Dalı, 2Istanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı. 

Giriş: Tirofiban trombositlerdeki glikoprotein IIb/IIIa 
reseptörlerini bloke ederek trombosit agregasyonunu 
engelleyen preparatlar içerisinde ülkemizde klinik kul-
lanımda olan tek moleküldür. Klinik çalışmalarda bu 
ajanın perkutan transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA) 
işlemini takiben gelişebilecek sekonder komplikasyonları 
azalttığı kanıtlanmıştır. Yine bu çalışmalarda, tedavi edi-
len hastaların bir kısmında sıklıkla kanama semptomları 
ile birlikte olan, tedavi sırasında veya kısa bir süre sonra 
gelişen akut, derin trombositopeni görülmüştür. Olgu 
Sunumu: Bilinen herhangi kronik bir hastalığı ve ilaç 
kullanım öyküsü olmayan, hiperakut anterior miyokard 
infarktüsü tanısı ile tarafımıza refere edilen 73 yaşın-
daki bir erkek hasta ağrısının üçüncü saatinde kateter 
laboratuvarımıza alındı. Koroner anjiyografi sırasında 
sol ön inen arter (LAD) total tıkalı olarak izlendi. LAD’ye 
başarılı PTCA + stent implantasyonu yapıldı. Girişim 
esnasında hastaya 300 mg aspirin, 300 mg klopidogrel, 
5000 ünite klasik heparin verildi. Girişim ile birlikte 
tirofiban (yükleme dozu üç dakika 10 mcg/kg, idame 
dozu 0,15 mcg/kg/dk) infüzyonu başlandı. Tirofiban 
infüzyonunun birinci saatinde alınan kan sayımında 
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trombositler 5x109/L, diğer parametreler normal sap-
tandı. Tirofiban infüzyonu 90. dakikada kesildi. Periferik 
kan yaymasında trombositopeninin gerçek olduğu ve 
başka bir patoloji olmadığı gösterildi. Protrombin zamanı 
(PT) ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT) nor-
mal bulundu. Takibinde hematemez gelişti. Toplam 12 
ünite trombosit süspansiyonu ve bir ünite taze donmuş 
plazma verildi. Tüm antitrombotik tedavisi kesildi. Taki-
binde onuncu saatte trombositler 50x109/L, on beşinci 
saatte ise 200x109/L saptandı ve bir daha normalin 
altına düşmedi. Takip süresince bir daha trombosit, TDP 
veya steroid verilmesi gerekmedi. Yatışının 30. saatinde 
ani gelişen nefes darlığı ve hemoptizi (bir yemek kaşığı 
kadar, bir kez) görüldü. Oksijen satürasyonu %60 oldu (o 
sırada trombosit:207x109/L). Bronkoskopide intraalveo-
ler hemoraji görüldü. Destek tedavisi ile genel durumu 
düzeldi. Kanama tekrarlamadı. Tartışma: Literatürü tara-
dığımızda tirofiban infüzyonunun ikinci saatinde gelişen 
derin trombositopeni (165x109/L’den 17x109/L’ye) görü-
len olgu bildirimi ile karşılaştık. Bizim vakamızda duru-
mun aciliyeti nedeniyle bazal kan değerleri görülememiş-
ti. Ancak mevcut trombositopeniyi açıklayacak başka 
bir patoloji olmaması (splenomegali olmaması, öz geçmi-
şinde kanama diyatezine ait bulgu olmaması, kronik bir 
hastalığa ait bulgu olmaması, hematolojik bir hastalık 
saptanmaması, heparine bağlı trombositopeni ile uyumlu 
olmaması, ilk tedavilerden sonra bir daha trombosit rep-
lasmanı yapılmaması ve steroid verilmemesine rağmen 
tekrar trombositopeninin gelişmemesi) bize kuvvetle tiro-
fibana bağlı trombositopeni olduğunu düşündürdü. Bu 
olgu Tirofiban tedavisinin çok erken döneminde hayatı 
tehdit eden ciddi kanamalara yol açabilecek derin trom-
bositopeniye yol açabileceğini göstermektedir.

Bildiri: 307  Poster No: P0259

KRONİK İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURALI 
ÇOCUKLARDA ANTİ-D’NİN ERKEN TEDAVİ YANITINI 
DEĞERLEDİREN PİLOT BİR ÇALIŞMA 1Selin Aytaç, 
1Lale Olcay, 1Bahattin Tunç, 1Namık Özbek, 1Yeşim 
Aydınok, 1Sevgi Yetgin. 1Hacettepe Üniversitesi Pediatrik 
Hematoloji Bölümü, 2Dr Anabilim Dalıurrahman Yurtaslan 
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik 
Hematoloji Bölümü, 3Sami Ulus Çocuk Hastanesi Pediat-
rik Hematoloji Bölümü, 4Başkent Üniversitesi Pediatrik 
Hematoloji Bölümü, 5Ege Üniversitesi Pediatrik Hematoloji 
Bölümü. 

Amaç: Bu çalışmada, Anti-D’nin hemostatik dozunu 
tanımlamak ve farklı tedavi dozlarında tedavi ilişkili yan 
etkileri gösterebilmek amaçlarıyla, ortanca yaşları 8 yaş 
(2-18) olan 14’ü erkek 16’sı kız, toplam 30 kronik idio-
patik trombositopenik purpuralı (ITP) hastanın 49 atağı 
incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya katılmayı 
kabul eden kronik ITP’li hastalara ardışık olarak uygula-
nan Anti-D tedavisinin g/kg/gün) etkileriμg/kg/gün yada 
3gün süre ile 50 μ(tek doz 75 değerlendirmeye alınmıştır. 
IVIG, steroid ve vinkristin tedavilerine dirençli 5 vakanın 
22 atağı, tedavi direnci olmayan 25 vakanın 27 atağında, 
hastaların hemoglobin, beyaz küre, trombosit, ve reti-
kulosit sayıları tedavi öncesinde ve tedaviden sonraki 1. 
gün ile 1., 2. ve 3. g/kg/gün) Anti-D tedavisiμhaftalarda 
ölçülmüştür. Ayrıca tek doz (75 alan 6 vakanın(1’i önceki 
tedavilere dirençli) 8 atağında, trombosit sayımı 2., 4., 
8., 24. ve 48. saatlerde yakın izlenmiştir. Bulgular: Anti-
D tedavisiyle tedavi direnci olan hastalarda dahil olmak 
üzere tüm hasta gruplarında kanamayı engelleyecek 
düzeyde trombosit sayısına ulaşıldı. Yakın trombosit 

izlemi yapılan sekiz atağın altısında koruyucu düzeyde 
trombosit sayısına 2. saatte ulaşılırken, dirençli vakalar-
da bu cevabın 24. saatten itibaren sağlanabildiği görül-
müştür. Bu pilot çalışma ile Anti-D tedavisinin, kronik 
İTP‘li hastalarda, trombosit düzeyini, en erken 2 saat 
içinde kanamadan koruyucu seviyeye yükseltilebileceğini 
ve hemostazı sağlayabileceğini göstermiştir. Anti-D infüz-
yon tedavisinde görülebilen ateş, bulantı, titreme, kusma, 
başağrısı, hemoliz ve hemoglobinüri gibi yan etkilerin 
tümü girişim gerektirmeden kendiliğinden düzelmiştir. 
Sonuç: Anti-D tedavisiyle trombosit düzeyindeki sapta-
nan erken yükselme ve hemostatik yanıt splenektomiyi 
reddeden ve dirençli vakalar için iyi bir tedavi alternatifi 
özelliğindedir ancak çocukluk çağında daha ileri çalışma-
lar yapılmalı ve diğer terapatik ajanlarla etkinliği karşı-
laştırılmaldır. Tüm Anti-D uygulamalarında yan etkiler 
açısından tedavi sürecinde dikkat ve yakın gözlem de son 
derece önemlidir.

Yaşam Kalitesi / Etik / Sosyal İçerikler

Bildiri: 308  Poster No: P0260

ALZHEİMER TİPİ SENİL DEMANSLI HASTALARDA 
BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1Selime Ayaz, 2Aylin Ayaz. 1Türkiye Yüksek Ihtisas Hasta-
nesi, Ankara, 2Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyet 
Bölümü. 

Giriş: Demans, tüm dünyada özellikle yaşlı nüfusu 
etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Demans, 
yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değil, yaşla ilgili 
vbazı hastalıkların bir semptomudur. Demansın en yay-
gın şekli Alzheimer hastalığıdır. Beslenme, Alzheimer 
hastalığında koruyucu olarak rol oynayan etmenlerden 
biridir. Bu çalışma 65 yaş üzeri Alzheimer tipi senile 
demanslı hastalar ile sağlıklı bireylerin beslenme durum-
larının karşılaştırılması ve bilişsel fonksiyon ile besin 
tüketimi arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla ger-
çekleştirilmiştir.

Olgular: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Nöroloji 
Anabilim Dalı Demans Polikliniğe başvuran, Alzhei-
mer tipi senile demans tanısı hekim tarafından yeni 
konmuş,toplam 20 yaşlı hasta (12 erkek,8 kadın)ve 
toplam 20 sağlıklı yaşlı (7 erkek,13 kadın) birey araş-
tırma kapsamına alınmıştır.Bireylerin antropomet-
rik ölçümleri kaydedilmiş,biyoelektrik inpedans analizi 
(BIA)yöntemi ile vücut bileşenleri ile ölçümü yapılmıştır.
Bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesinde mini mental 
durum muayene testi(MMSE) uygulanmı, bazı biyo-
kimyasal parametrelere bakılmış ve bir günü hafta 
sonuna gelecek şekilde bireylerin birbirini izleyen 3 
günde besin tüketim kayıtları alınmıştır.Ayrıca birey-
lerin fiziksel aktivite durumları da değerlendirilmiş-
tir.MMSE testi sonuçları Alzheimer hasta gurubunda 
18.3+_ 0.56 puan, control gurubunda ise 27.3 +_ 0.36 
puandır (p<0.05). Bulgular: Besin tüketimi sonuçlarına 
göre, sadece Alzheimer ve kontrol gurubundaki erkek 
bireylerin karbonhidrat,demir(Fe +2 – hem) ve sodium 
tüketimleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli 
bulunmuştur(p<0.05). Fiziksel aktivite,bazal metabolic 
hız (BMH)ve günlük toplam enerji harcaması açısından 
guruplar arasında farklılıklar saptanmamıştır(P>0.05). 
Yine her iki guruptaki bireylerin MMSE testi puanı ile 
enerji ve bedin öğeleri tüketimleri arasında,önemli bir 
ilişki bulunmamıştır.Alzheimerlı hasta ve kontrol gurup-
larındaki erkek bireylerin bel – kalça çevresi (cm),triseps 
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deri kıvrım kalınlığı (mm),vücut yağ kütlesi (kg) ve 
vücut suyu (%) değerleri arasındaki farklar,istatistiksel 
açıdan önemli bulunmuştur(p<0.05).Alzheimerlı hasta 
gurubundaki kadın bireylerin alkalen fosfataz, total 
protein,albumin ve transferrin düzeyleri,erkek bireylerin 
ise serum B12 vitamini düzeyi kontrol grubundan farklı 
bulunmuştur (p<0.05). Genelde Alzheimer hastalarının 
transferrin, prealbumin ve serum B12 vitamini düzeyleri 
daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Kontrol grubundaki 
bireylerde serum homosisteini ile B12 vitamini düzey-
leri (r= -0.642,p<0.01), Alzheimer hasta gurubunda ise 
MMSE testi değerleriyle serum homosistein düzeyleri (r= 
-0.606, p< 0.01) ters yönde ilişkili bulunmuştur. Sonuç: 
Bu çalışmada Alzheimer hastalarında tanı yeni konmuş 
olduğundan; serum B12 vitamini ve folik asit düzeyleri 
özellikle hastalığın ilerleyen dönemlerinde izlenmesi ve bu 
hastalardan her dönemde yeterli ve dengeli beslenmeleri-
nin sağlanmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

Bildiri: 309  Poster No: P0261

BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, HASTALIK 
ve SOSYAL DESTEK TÜRÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ 
1Ahmet Türker Çetin, 1Elif Sezer Arslan, 1Veli Duyan. 
1Gata Hematoloji Bilim Dalı, 2Ankara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı 

Hematolojik hastalıklar genellikle yatarak tedaviyi 
gerektiren hastalıklar grubundan olup, bu hastalığa 
yakalanan bireylerin sosyal çevreleri ile ilişkileri etkilen-
mektedir. Hastalığa bağlı olarak sosyal çevresinde oluşan 
değişiklikler onların yalnızlık yaşamasına neden olabile-
cek önemli yaşam olaylarından birisidir. Bu araştırmanın 
temel amacı, hematolojik hastalığı olan bireylerde yalnız-
lık durumunu bazı sosyo-demografik özellikler, hastalık 
ve sosyal destek türü açısından incelemektir. Gereç ve 
Yöntem: Bu araştırmada araştırmacılar tarafından hazır-
lanan ve hastaların sosyo-demografik özellikleri, hastalık 
durumu ve sosyal destek türlerine ilişkin soruları içeren 
bir görüşme formu ile Russell, Peplau ve Ferguson (1978) 
tarafından geliştirilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması 
Demir (1989) tarafından yapılan “UCLA Yalnızlık Ölçeği” 
kullanılmıştır. Araştırma GATA Hematoloji Kliniğinde 
yatan 63’ü malign ve 80’i malign olmayan 143 hasta 
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu hastaların 132’si erkek 
(%92,3), yaş ortalaması 24,37 (9,93), 110’u bekâr, 28’i 
evli ve 5’i boşanmış ya da duldur. Evli olan hastaların 
çocuk sayısı 2,15 (1.66)’dir. Araştırma kapsamına giren 
hastaların 93’ü çekirdek, 26’sı geniş ve 24’ü parçalan-
mış ailelerde yaşamını sürdürmektedir. Eğitim durumu 
açısından incelendiğinde 4’ü okuma-yazma bilmezken, 
43’ü ilkokul, 24’ü ortaokul, 51’i lise ve 20’si üniversite 
mezunudur. Hastaların 86’sı çalışmaktadır ve ailelerin 
ortalama geliri 989,86 (2575,96) YTL olup, gelirinden 
memnun olan hasta sayısı 77’dir. Hastaların 102’si 
kentsel bölgelerde yaşamakta ve 63’ü apartmanda, 12’si 
gecekonduda, 68’i müstakil evde yaşamaktadır. Son 
olarak hastaların 58’inin sosyal güvencesi bulunmak-
tadır. Hastaların sosyo-demografik özellikleri, hastalık 
durumu ve sosyal destek durumu ile yalnızlık durumu 
arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla farkın önemlilik 
testi (student t test ile ANOVA) ile pearson korelasyon 
katsayısı hesaplanmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda 
yaş (r=-0.280; p< 0.01), aile türü (F=3.089; p < 0.05), sos-
yal güvenceye sahip olma (t=4,970; p < 0.001); empatik 
sosyal destek (t=-3.714; p < 0.001), bilgisel sosyal destek 
(t=-3.751; p < 0.001) ve güvence veren sosyal destek (t=-
3.248; p < 0.001) durumunun yalnızlık durumunu etki-

lediği saptanmıştır. Sonuç: Hastalıkla ilgili özelliklerin hiç 
biri hematolojik hastalığa sahip olan bireylerin yalnızlık 
durumunu etkilememektedir. Bununla birlikte aile özel-
likleri ve sosyal desteğe sahip olma durumu hastaların 
yalnızlık duygusunu doğrudan etkilemektedir. Hemato-
lojik hastalıkların tedavisinde psiko-sosyal destek müda-
halelerine de gereksinim olduğu sonucuna varılmıştır.

Bildiri: 310  Poster No: P0262

HEMATOLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE 
YAŞAM KALİTESİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZEL-
LİKLER, HASTALIK VE SOSYAL DESTEK DURUMU 
AÇISINDAN İNCELENMESİ 1Elif Sezer Arslan, 1Ahmet 
Türker Çetin, 1Veli Duyan, 1Ali Uğur Ural, 1Cengiz Beyan. 
1Gata Hematoloji Bilim Dalı, 2Ankara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı. 

Amaç: Hematolojik hastalıklar bireylerin yaşam kali-
tesini etkileyen önemli yaşam olaylarından birisidir. Bu 
araştırmanın temel amacı sosyo-demografik özellikler, 
hastalık ile ilgili kimi etmenler ve sosyal destek duru-
munun hematolojik hastalıklara sahip bireylerin yaşam 
kalitesi üzerindeki etkisini incelemektir. Gereç ve Yön-
tem: Araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanan 
bir görüşme formu ile Grennley ve Greenberg (1994) 
tarafından geliştirilen; Greenley, Greenberg ve Brown 
(1997) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan 
“Yaşam Kalitesi Ölçeği” (Şimşek 2001) kullanılmıştır. 
Araştırma GATA Hematoloji Kliniğinde yatan 63’ü malign 
ve 80’i malign olmayan 143 hasta üzerinde gerçekleşti-
rilmiştir. Hastaların 132’si erkek (%92,3), yaş ortalaması 
24,5 (9,9), 110’u bekar, 28’i evli (çocuk sayısı 2,2; 1.7) 
ve 5’i boşanmış ya da duldur. Hastaların 93’ü çekirdek, 
26’sı geniş ve 24’ü parçalanmış ailelerden gelmektedir. 
Hastaların 4’ü okuma-yazma bilmezken, 43’ü ilkokul, 
24’ü ortaokul, 51’i lise ve 20’si üniversite mezunudur. 
Hastaların 58’inin sosyal güvencesi bulunmakta ve 86’sı 
çalışmaktadır. Ailelerin aylık geliri 989,9 (2575,9) YTL 
olup, gelirinden memnun olan hasta sayısı 77’dir. Has-
taların 102’si kent kökenli olup 63’ü apartmanda, 12’si 
gecekonduda, 68’si müstakil evde yaşamaktadır. Hastala-
rın sosyo-demografik özellikleri, hastalık ve sosyal destek 
durumu ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkileri incelemek 
amacıyla farkın önemlilik testi (student t test ve ANOVA) 
ile pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Bul-
gular: Araştırma sonucunda yaş (r=0.233; p<0.01), aile 
türü (F=3.789; p<0.05), eğitim (r=0.240; p<0.01), gelirden 
memnun olma (t=5.066; p<0.001), konut türü (F=4.828; 
p<0.01); sosyal güvenceye sahip olma (t=4,970; p<0.001); 
hastalık süresi (r=-0.136; p<0.05), hematolojik malig-
nite (t=2.766; p<0.01), tedavi olmaya inanma (F=3.405; 
empatik sosyal destek (t=2.644; p<0.01), bilgisel sosyal 
destek (t=2.301; p<0.05) ve güvence veren sosyal destek 
(t=2.715; p<0.01) durumunun yaşam kalitesini etkilediği 
saptanmıştır. Sonuç: Hastalığın türü, tedaviye ilişkin 
olumlu inanç ve sosyal desteğe sahip olmak yaşam kali-
tesini olumlu yönde etkilemektedir. Hematolojik hasta-
lıkların tedavisinde tıbbi tedavinin yanı sıra psiko-sosyal 
desteğin önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
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Bildiri: 311  Poster No: P0263

KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILACAK/YAPILMIŞ OLAN 
HASTALARA BAKIM VERENLERDE YORGUNLUK VE 
YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLEN-
MESİ 1Yeliz Akkuş, 2Yasemin Karacan, 2Gülizar Avcı, 
2Hakan Göker, 2Salih Aksu, 2Yahya Büyükaşık, 2Ibrahim 
C. Haznedaroğlu, 2Nilgün Sayınalp, 2Osman I Özcebe. 
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşi-
relik Bölümü, 2Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi 
Hematoloji Bölümü. 

Amaç: Bu çalışma bir üniversite hastanesine başvu-
ran kök hücre nakli yapılacak/yapılmış olan hastalara 
bakım verenlerde yorgunluk ve yaşam kalitesi arasın-
dakiilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 
Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen 
soru formu ve Piper tarafından geliştirilen yorgunluk 
ölçeği ve Duke sağlık profili kullanılarak toplanmıştır. 
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 11.00 paket prog-
ramı kullanılmıştır. Veriler sayı, yüzdelik, ortalama, 
standart sapma, spearman rho korelasyon katsayı-
sı ve t testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: 
Çalışmamızda bakım verenlerin %51.2’sinin kadın ve 
%85.4’ünün evli olduğu, %53.7’sinin gelirinin gideri-
ni karşıladığı, %19.5’inin sosyal güvencesi olmadığı, 
%56.1’inin hastanın eşi olduğu, %87.8’inin hasta ile 
aynı evde yaşadığı, %58.5’inin Ankara dışından geldiği, 
%31.7’sinin ev hanımı, %36.6’sının iş yaşamında değişim 
olduğu, %58.5’inin tüm gün bakımdan sorumlu olduğu 
ve bakım verirken duygusal stres gibi sorunları yaşadığı 
saptamıştır. Ayrıca bakım verenler çalışan doktor, hem-
şire ve personelden memnun olduğunu ve ancak yalnızca 
sevk işlemleri nedeniyle sıkıntı yaşadığını ifade etmiştir. 
Bakım verenlerde piper yorgunluk ölçeğinden alınan top-
lam puanın 4.612±0.32, davranış alt boyutundan alınan 
puanın 4.69±2.76, duygusal alt boyutundan 3.93±2.07, 
duyusal alt boyutundan alınan puanın bilişsel/ruhsal alt 
boyutundan alınan puanın 4.33±2.42 olduğu 4.73±2.58 
saptanmıştır. Bakım verenlerin %47.6’sında yorgunluğa 
baş edilemeyen stresin katkıda bulunduğu ve yorgun-
luğa yönelik olarak dinlenebilmenin yardımcı olduğu 
belirlenmiştir. Bakım verilen hastaların %63.4’ünün 
erkek ve %53.7’sinin akut lösemi olduğu saptanmıştır.
Bakım verenlerin yaşam kalitesi puanlarına bakıldığın-
da; fiziksel 33.37, mental sağlık (ms) alt±sağlık (fs) alt 
boyutundan 93.65 boyutundan 98.78±19.77, sosyal 
sağlık (ss) alt boyutundan 90.97±22.56, algılanan sağ-
lık (as) alt boyutundan 93.90±40.61, genel sağlık (gs) 
puanınının 94.47±18.25 olduğu belirlenmiştir. Bakım 
verenlerde yaşam kalitesi ile yorgunluk arasındaki ilişki-
ye bakıldığında fiziksel sağlık skoru ile yorgunluk ölçeği 
alt boyutlarından davranış, duygusal, duyusal ve toplam 
puan arasında ilişki olduğu; algılanan sağlık skoru ile 
yorgunluk ölçeği alt boyutlarından duyusal, duygusal ve 
toplam yorgunluk puanı arasında, genel sağlık skoru ile 
yorgunluk ölçeği alt boyutlarından bilişsel alt puanı ara-
sında ilişki olduğu saptanmıştır. Kendi sorumluluklarını 
yerine getiremeyen bakım verenlerin yorgunluk düzeyinin 
daha fazla olduğu ve farkın istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu belirlenmiştir (p=0.003) Sonuç olarak hastalara 
bakım verenlerin yaşam kalitesinin iyi olduğu, yorgunlu-
ğun orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Bakım verenlerin 
stresle baş edebilmesine yönelik olarak eğitim verilmesi 
ve sevk işlemlerinin kolaylaştırılması gibi önerilerde bulu-
nulabilir. 
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BALCALI HASTANESİ 
ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİNDE KEMOTERAPİ 
UYGULANAN HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ 1Sevda 
İlarslan, 2Derya Gürel, 3Gülşah Kumaş. 1Çukurova Üni-
versitesi Erişkin Hematoloji Servisi, 2Çukurova Üniversi-
tesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi, 3Çukurova Üniversitesi 
Adana Sağlık Yüksekokulu. 

Amaç: Çalışmamız kemoterapi alan kanserli hasta-
ların tedavi ve bakımında önemli bir faktör olan yaşam 
kaliteleri ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi, 
bu konuda yapılacak diğer çalışmalara rehberlik etmek 
amacı ile yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın 
evrenini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı 
Hastanesinin erişkin hematoloji kliniğinde yatarak teda-
vi almak için 1 yıl içinde gelen bütün kanser hastaları 
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 33 
hasta örneklemi oluşturmuştur. Araştırma örneklemine; 
16 yaşından küçük olanlar, kendisini sözel olarak ifade 
edemeyenler, 1aydan daha kısa süre önce kanser tanısı 
konulan ve görüşmeyi kabul etmeyen hastalar alınma-
mıştır. Hastaların sosyo-demografik özelliklerini içeren 
bilgi formu ve EORTC QLO-C30 Yaşam Kalitesi Ölçeğine 
yönelik sorulardan oluşan anket formu izin alındıktan 
sonra Haziran-Temmuz 2008 tarihleri arasında uygu-
lanmıştır. Anket formunun uygulanmasından sonra elde 
edilen veriler SPSS 11.5 for Windows paket programı 
ile çözümlenmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan has-
taların yaş ortalaması 44.58±17.56 olup, %66.27’sinin 
erkek, %30.3’ünün ilkokul mezunu olduğu, %81.8’inin 
evli olduğu, %36.4’ünün ilde yaşadığı, %66.7’sinin eko-
nomik durumlarını orta olarak tanımladığı saptanmış-
tır. Hastaların %90.9’u hastalıklarının işlerini, %81.8’i 
evdeki sorumluluklarını yerine getirmelerini engellediği-
ni, %75.8’i kemoterapiyle ilgili bir eğitim almadıklarını 
ve %81.8’i iyileşmek ve eski yaşantılarına geri dönmek 
istediklerini ifade etmiştir. Hastaların yaşam kalitesi 
puanlarının cinsiyetleri ile ilişkisi incelendiğinde fiziksel 
fonksiyonlar (p=0.029) dışındaki yaşam kalitesi puan-
ları ile anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Yaş ile ilişkisi 
incelendiğinde emosyonel durum (p=0.044) ve solunum 
güçlüğü (p=0.043)) dışındaki yaşam kalitesi puanları ile 
anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Eğitim durumları ile 
ilişkisi incelendiğinde ise; genel iyilik hali (p=0.024), fizik-
sel fonksiyonlar (p=0.004), emosyonel durum (p=0.035) 
ve bilişsel durum (p=0.036) puanları arasında anlamlı 
ilişki olduğu saptanmıştır. Sonuç: Çalışmanın sonunda, 
kemoterapi uygulanan hastaların genel olarak yaşam 
kalitelerinin bir şekilde etkilendiği görülmüştür.

Bildiri: 313  Poster No: P0265

OBEZİTE TANILI ÇOCUKLARDA NUTRİSYONEL ANEMİ 
BEKLENTİSİ 1Saadet Akarsu, 1Yaşar Şen, 1Mehtap 
Durukan Tosun, 1Bekir Atçı. 1Fırat Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik 
Hematoloji Bilim Dalı, 2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik 
Endokrinoloji Bilim Dalı, 3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ 

Amaç: Malnutrisyonlu olgularda hematolojik değer-
lerde farklılıklar olduğu bilinmektedir. Oysa obezite 
tanılı olgulardaki olumsuz değişiklikler olduğu herkes 
tarafından bilinmemektedir. Çalışmamızda, obezite tanılı 
çocuklarda; hematolojik değerler belirlenip, nutrisyonel 
aneminin en sık sebeplerinden demir eksikliği anemisi, 
vit B12 ve folik asit eksikliği oranları belirlenmeye çalı-
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şıldı. Gereç ve Yöntem. Pediatrik endokrinoloji poliklini-
ğine, şişmanlık şikayeti ile başvuran olgulardan; yaş ve 
cinsiyetine göre vücut kitle indeksi (VKİ) ≥ 95 persentil 
olan 107 egzojen obeziteli çocuk çalışmaya alındı. Bütün 
olgulardan hemoglobin (Hb), ortalama eritrosit volümü 
(MCV), eritrosit dağılım aralığı (RDW), serum demiri (Fe), 
toplam demir bağlama kapasitesi (TIBC), ferritin (F), vit 
B12 ve folik asit düzeyleri belirlendi. Demir eksikliği (DI) 
demir seviyesi <8 micromol/l (45 mcg/dl), demir eksik-
liği anemisi (IDA) DI ve Hb seviyesinin yaş ve cinse göre 
2 SD altında olması olarak tanımlandı. Hipoferritinemi 
(IDec) düşük F (<12 ng/ml), normal Hb, Fe, TS ile; demir 
eksikliği (IDef) normal Hb ancak düşük Fe, TS (<16%) 
ve F (<12 ng/ml) ile ve IDA tanısı ise azalmış Hb, Fe, TS 
(<16%) ve F (<12 ng/ml) değerleri ile konuldu. Vit B12 
değerinin 174 pg/mL ve folik asit değerinin 3.1 ng/mL 
altında olması eksiklikleri olarak kabul 2 ve Student’s 
t test ileχedildi. SPSS package software programında 
istatiksel değerlendirme yapıldı ve p<0.05 değeri anlamlı 
olarak kabul edildi. Bulgular. Obezite tanılı olgulara ait 
değerler belirlendi. Hb değeri 17 g/dl üzerinde (Hb: 17.8 
g/dL) polisitemili 14 yaşında 1 kız olgu (%0.93) saptandı. 
Hipoferritinemili 1 olgu (%0.93), demir eksikliği olan 4 
olgu (%3.73) ve IDA tanılı 7 olgu (%6.54) saptandı. Tüm 
çalışma grubunda %11.21 oranında demir düzeyi ile ilgili 
değişiklik saptandı. Vit B12 <174 pg/mL 12 olgu (%11.2) 
(<200 pg/mL 26 olgu [%24.3]) olarak tespit edildi. Folik 
asit düzeyi <3 ng/mL olan 2 olgu (%1.9) tespit edildi. 
Sonuç. Obezite yaşlarının infant dönemlerine doğru kay-
dığı günümüzde, infantlarda iyi bir sağlık düzeninden 
bahsetmek için; obezite, demir eksikliği, vit B12 ve çinko 
eksikliğinin önlenmesi gereklidir. Obezite tanılı olgula-
rın kendi normal değerlerini tespit edebilmek için olgu 
sayılarının yaşlara ve cinslere göre normal değerlerinin 
belirlenmesi gereklidir. 
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ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANE-
SİNE BAŞVURAN HODGKİN LENFOMALI HASTALARIN 
SOSYOEKONOMİK SOSYOKÜLTÜREL ÖZELLİKLERİ 
1Meltem Yüksel, 1Şerife Koçubaba, 1Canan Çiçek, 1Murat 
Albayrak, 1Özlem Balçık, 1Süleyman Lütfi Dinçer. 1Sb Dr 
Ay Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi. 

Amaç:Mayıs 2006 ve Mayıs 2008 tarihleri arasında 
Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma HastanesiAOEAH 
Hematoloji Polikliniğine başvuran Hodgkin Lenfoma (HL) 
tanılı hastaların sosyokültürel ve sosyoekonomik özellik-
lerinin belirlenmesidir.BİREYLER VE METOD: Hematoloji 
Polikliniğine 71 hasta (n=71) başvurmuştur.Hastaların 
yaşlarının ortancası 39 (15-69); kadın /erkek oranı: 
31(%43.6) / 40 (%56.3).Hastaların yaşadıkları yer, eğitim 
durumları, aylık gelirleri, meslekleri, doktora başvurma 
yakınmaları, ilk yakınmadan doktora başvurana kadar 
geçen süre, doktora başvurduktan histopatolojik tanı 
konulana kadar geçen süre ve histopatolojik tanıdan 
tedavi alan kadar geçen süre ile radyo veya televizyon-
da Türk Hematoloji Derneğinin (THD)lenfoma duyu-
rusunu dinleyip dinlemedikleri sorgulandı. Bulgular: 
Hastaların yaşadıkları coğrafi bölge sırasıyla İç Anadolu 
n=51(%71.8), Ege n=5(%7.4),Doğu Anadolu n=5 (%7.4), 
Karadeniz n=4 (%5.6), Akdeniz n=3 (%4.2), Marmara 
n=2 (%2.8),Güney Doğu Anadolu n=1 (%1.4) dür. Eğitim 
durumları: ilköğretim n=49 (%69.0), lise n=18 (%25.3), 
üniversite n=4 (%5.6)dır. Hastaların aylık gelirlerinin 
ortancası 600YTL (300-2500YTL): ≤500YTL n=30 (%42), 
501-999YTL n=27 (%38), 1000-1999YTL n=11 (%15.4), 

2000-2500YTL n=3 (%4.2). Meslekleri sırasıyla ev hanımı 
n=28 (%39.4), çiftçi n=12 (%16.9),işçi n=9 (%12.6),öğren-
ci n=6 (%8.4), esnaf n=5(%7.0),memur n=4 (%5,6), şoför 
n=4 (%4.2),kasap n=1(%1.4),marangoz n=1(%1.4),terzi 
n=1(%1.4).Hastaları doktora getiren yakınmaların birinci-
si yalnız şişlik n=46 (%64.7), ikincisi kaşıntı n=4 (%5.6), 
üçüncüsü kaşıntı ve şişlik n=2 (%2.8) ile terleme ve şişlik 
n=2 (%2.8)idi. İlk yakınmadan doktora başvurana kadar 
geçen süre ortanca 60 gün (1gün-1095gün(3yıl). İlk 1 ay 
içinde başvuran hasta sayısı n=28 (%39.4), 3yıl sonra 
başvuran hasta sayısı n=4 (%5.6)dır. Doktora başvurduk-
tan sonra biyopsi ile histopatolojik tanı konulana kadar 
geçen süre ortanca 30 gün(10-180gün). Patoloji sonucu 
ile hematoloji polikliniğine başvurudan tedavi başlanana 
kadar geçen süre ortanca 9 gün(1-53 gün). İlk yedi gün 
içinde tedavi alan hasta n=30 (%42.5), 15günden daha 
uzun sürede tedavi alan hasta n=19 (%26.7). Hastalara 
basın yayın organlarında lenfoma ile ilgili bir duyum 
alıp almadıkları soruldu. Hastaların 67 (%94.3) sinden 
cevap alındı. 67 hastanın 43’ü (%64.1) teşhis konduktan 
sonra radyoda dinlediğini ifade etti. 24 (%35.8) hasta 
ise kesinlikle duymadığını söyledi.Sonuç:1-Hastaların 
sosyoekonomik koşullarının yoksulluk sınırının altında 
olması, HLnın sosyoekonomik düzeyi yüksek kişilerde 
sık görülmesi düşüncesine tezat oluşturmaktadır. 2-Has-
tanemizde Hodgkin lenfomalı hastalara kısa zamanda 
kemoterapi başlanmaktadır ancak tanı aşamasında ince 
iğne aspirasyon biyopsisi ile zaman kaybedilmemelidir.
Ayrıca evreleme tetkiklerinde özellikle tomografi ran-
devu sürelerinin uzaması tedavinin gecikmesine neden 
olmaktadır.3-Hastaların teşhisten sonra basın yayın 
yoluyla hastalıklarını fark etmeleri algıda seçiciliğin tipik 
örneğidir

Bildiri: 315  Poster No: P0267

TALASEMİ HASTALARININ STRES BELİRTİ ÖZELLİK-
LERİ 1Arife Kaygusuz, 1Ayşen Türedi, 1Yeşim Oymak, 
1Canan Vergin. 1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cer-
rahisi Hastanesi Hematoloji-onkoloji Kliniği. 

Stres veya zorlanma, günümüzde çok sık karşımıza 
çıkan bir kavram olup, strese neden olan çok fazla uyara-
na maruz kalınmaktadır. İnsan, yaşamının her dönemin-
de fiziksel, duygusal, sosyal gereksinimlerini karşılamak 
ve doyum verici bir yaşam sürdürmek ister. Fakat, bunu 
gerçekleştirmeye çalışırken kendi içinden veya çevre-
sinden gelen engellerle karşılaşır. Bu engellenmelerin 
başında kronik bir hastalık gelir. Kronik hastalığı olan 
birey, yoğun gerilim ve zorlanma yaşar. Bu araştırmada 
talasemi hastalarının stres belirti biçimlerini belirlemek 
amaçlanmıştır. Stres Belirti Ölçeği (SBÖ), stres duru-
munda hangi belirtileri gösterdiğini saptamak amacıyla 
DasGrupta tarafından 1992 yılında geliştirilmiştir. Ger-
çekleştirilen faktör analizinde 3 grupta stres belirtileri 
ortaya çıkmıştır. Faktör 1: Bilişsel duyusal, Faktör 2: Fiz-
yolojik belirtiler, Faktör 3: Ağrı yakınması şeklinde ifade 
edilmiştir. Çalışmaya talasemi tanısıyla izlenen 30 hasta 
ve herhangi bir kronik hastalığı olmayan 30 kişiye SBÖ 
ve Bilgi Toplama Formu uygulanarak değerlendirlimiştir. 
Eğitim durumuna göre hastaların 10’u ilkokul, 15’i lise, 
5’i üniversite, kontrol grubunun 15’i ilkokul, 9’u lise, 6’sı 
üniversite mezunudur. Yaş ortalaması hasta grubunda 
25 (17-32), kontrol gubunda 23 (17-35) bulunmuştur. 
İkamet durumuna göre 48 kişi ilçe, 12’si il merkezinde 
yaşamaktadır. SBÖ puan ortalaması hasta grubunda 
Faktör 1: 28.2, Faktör 2:16.76, Faktör 3: 14,86, kontrol 
grubunda ise Faktör 1: 28.3, Faktör 2:16, Faktör 3:12.1 
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olarak bulunmuştur. SBÖ, Faktör 3 dışında araştırma 
ve kontrol grubu puanları arasında anlamlı farklı bulun-
mamıştır. Her iki grubun bilişsel-duyusal ve fizyolojik 
belirtiler şeklinde streslerini göstermesinde fark olma-
dığı, ancak hasta grubunda hastalıkla ilişkili olabileceği 
düşünülen, ağrı-yakınma puanının anlamlı yüksek oldu-
ğu görülmüştür (p<0.05). Araştırma sonuçlarının daha 
genellenebilir olabilmesi için, daha büyük örneklem grup-
larını içeren çalışma yapılabileceği düşünülmektedir.

Bildiri: 316  Poster No: P0268

HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE HİSTOPATOLO-
JİK TANI AMAÇLI KONSÜLTASYON SONUÇLARI-
NIN DEĞERLENDİRİLMESİ. 1Cevriye Cansız, 1Gülşah 
Kaygusuz, 2Zeynep Bıyıklı, 1İşınsu Kuzu. 1Ankara Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, 2Ankara Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı. 

Hematolojik malignitelerin tanısında morfolojik yön-
temlerin ötesinde immunfenotipik ve moleküler değerlen-
dirmelerin önemi gittikçe artmaktadır. Lenfoma, lösemi ve 
öncü lezyonlarda tanı ve prognostik kriterleri belirlemek 
için fenotipik ve/veya moleküler inceleme sonuçlarının 
yer alması kaçınılmazdır. Bu çalışmada hematopatolo-
ji konusunda deneyimli, fenotiplendirme ve moleküler 
değerlendirme olanakları bulunan merkezimize son 2,5 
yıl içerisinde hematolojik malignite şüphesiyle tanı doğ-
rulanması amaçlı gönderilen hasta örneklerinde tedaviyi 
etkileyecek tanı değişiklikleri ve bunların dağılımının 
araştırılması amaçlanmıştır. 2006 Ocak ayı ile 2008 Hazi-
ran ayları arasında bölümümüze kabul edilen toplam 335 
konsültasyon olgusu çalışmaya alınmıştır. Bu hastaların 
patoloji arşivindeki rapor suretleri ve istem form bilgile-
rine dayanılarak merkezimizde yapılan testler ve tanılar 
ile önceki tanıları kaydedilmiştir. 334 hastanın 80’ni ilk 
tanı konulan merkeze ait patoloji raporu bulunmadığın-
dan değerlendirme dışı bırakılmıştır. Kalan 254 hastanın 
tümünde konsültasyon sırasında immunhistokimyasal 
(IHK) inceleme yapılmıştır. Bunların %6,6’sında in-situ 
hibridizasyon veya PCR gibi moleküler testler gereksi-
nim duyulmuştur. Hastaların %90’nında lenfoma tanısı 
doğrulanmış, %0,8 inde malign tanının benign yönünde, 
%7,9 unda benign tanının malign yönünde değişikliğine 
rastlanmıştır. Tedavi değişikliğine sebep olabilecek tanı 
değişiklikleri varlığı incelendiğinde %54,7 oranında ilk 
değerlendiren ve konsültan merkezler arasında tanı deği-
şikliği olduğu görülmüştür. Konsültasyon veya ileri tetkik 
için vakayı gönderen ilk merkez deneyimli olsa da tedaviyi 
etkileyecek tanı değişikliğinin yüksek oranda bulunduğu 
(%43.9) ve ilk merkezdeki deneyimin bu sonucu etki-
lemediği (P>0.05) görülmüştür. İlk inceleme sırasında 
immunhistokimya yapılmış olmasının tanı değişikliğine 
etkisi araştırıldığında, hastaların %51,1 ‘inde ilk mer-
kezde IHK’nin yapılmasına rağmen tedaviyi etkileyen 
tanı değişikliği bulunduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak, 
lenfoproliferatif malign hastalıkların tanısında ileri tet-
kikler uygulanmış olsa da hastaların tedavisini etkileyen 
tanı değişikliği oranının bu seride yüksek bulunduğu 
görülmüştür. Değerlendiren ilk merkez deneyiminin tanı 
uyumunu etkilemediği saptanmıştır. 
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HEMOFİLİLİ HASTA VE YAKINLARINA TEDAVİ EĞİ-
TİMİ VERİLMELİ Mİ? 2Fikret Bezgal, 2Neslihan Diler, 
2Mediha Tekinel, 1Bülent Zülfikar. 1İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2Türkiye Hemofili Derneği. 

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı kayıtlarında değişikler 
devam etmekle beraber 4700 hemofilinin tedavisinde 
kullanılan plazma veya rekombinant faktörler sosyal 
güvenlik kurumu tarafından karşılanmasına rağmen; 
öncelikle mesai dışı saatler olmak üzere tedavide hala 
ciddi sıkıntılar ve gecikmeler yaşanmaktadır. Büyük mer-
kezlerden uzak yaşayanlarda sorunlar daha da artmak-
tadır. Kanama halinde faktör uygulamasının ilk 4 saat 
içinde yapılması kanamanın durması, eklem hasarlarının 
önlenmesi ve tüketimin artmaması açısından oldukça 
önemlidir. Bunun gerçekleşmesi ise hastaların evlerinde 
faktör konsantrelerini bulundurabilmeleri ve olay anında 
ilk dozları kendilerinin (veya yakınlarının) yapabilmesiyle 
olasıdır. Yurdumuzun her bölgesinde hemofilik temsil-
cilisi ve üyesi bulunan derneğimiz tarafından hemofilik-
lerin tedaviye nasıl ulaştıkları incelenmiştir. Hastaların 
ayaktan tedaviyi gerektiren diş çekimi, sünnet, aşılama, 
orta şiddetteki kas-eklem kanamaları durumlarında veya 
profilaktik tedavi esnasında ilaçlarını zamanında yap-
tırmakta güçlük çektikleri, çoğu hastane ve kliniklerde 
sağlık personelinin faktör konsantrelerini hazırlama ve 
uygulama konusunda bilgi sahibi olamamaları nedeniyle 
tedavi olamadıkları; hastaların takip edildikleri merkez-
lere yönlendirildiği görülmüştür. Tedavideki bu gecik-
meler özellikle; mesai saatleri dışında, uzun tatillerde ve 
acil kanama durumlarında (beyin kanaması,batın içine 
kanama vb.) ilk müdahalede gecikme nedeniyle hayati 
önem taşımaktadır. Bu nedenle her yetişkin hemofili 
hastanın ve/ veya yakınının faktör konsantrelerini hazır-
layıp uygulamayı bilmesi gerekmektedir. Türkiye Hemofili 
Derneği kuruluşundan günümüze kadar geçen sürede 
bu eğitimleri vermektedir. Özellikle Hemofili Yaz Kamp-
larında ve Eğitim toplantılarında yoğun olarak uygulama 
yapılmaktadır. Ayrıca bulunduğumuz ilde yaşayanlar 
sürekli bu imkanlardan istedikleri zaman yararlanabil-
mektedir. Bugüne kadar 650 hemofili veya yakınlarına 
sunulan pratik eğitimler ve 4000 ilgiliye verilen bilgilerle 
üyelerimizin % 80’inin kendi faktörlerini yapabilmesi sağ-
lanmıştır. Bununla; 

• Acil bir kanama durumda yapılan ilk doz faktö-
rün hayati tehlikeyi ortadan kaldırması,

• Tedavinin mümkün olan en kısa zamanda yapıl-
ması,

• Eklem hasarının önlenmesi, 
• Sağlık kuruluşlarına bağımlılığın ve hastanede 

kalınan sürenin azalması
• Eğitimin aksaması, ailenin zaman ve iş kaybı 

önlenir.
• Ailenin çocuklarının bakımında kontrol duygu-

su ve çocuklarına yardım konusunda güvenleri 
artar,

• Çocukların günlük aktivitelerinde daha özgür ve 
rahat olabilmelerine olanak sağlanabilmektedir.

Hemofiliyle ilgilenen Sivil Toplum Kuruluşlarının ve 
Tedavi Ünitelerinin tüm hemofiliklere ve/veya yakınla-
rına faktör hazırlama ve uygulama eğitimi vermesi ve 
önemini anlatması mortalitenin yanı sıra morbiditenin 
azalması açısından şarttır.
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HEMANJİOM TEDAVİSİNDE İMİKİMODUN ETKİSİ 
1Saadet Akarsu, 2Taner Kasar, 2Yaşar Şen. 1Fırat Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, 2Fırat 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Elazığ. 

Amaç. Hemanjiyomlar yenidoğanların %1-3’ü ve 1 
yaşına kadar bebeklerin %10 kadarında görülür. Kapil-
ler, subkütan ve miks hemanjiomlar vardır. Olguların 
%80’inde tek lezyon şeklinde görülür. Bu nedenle sis-
temik uygulanan ve yan etkileri çok olan bir tedaviden 
ziyade lokal kullanılabilecek ve yan etkisi olmayan bir 
tedavi uygulanması anlamlı olacaktır. Bizde imikimod 
tedavisinin etkinliğini belirlemek istedik. Gereç ve Yön-
tem. Çalışma kapsamına 4 olgu alındı. Hemanjiomların 
yaşa göre seyri ebeveynlere anlatıldı. Ailelerin kişisel 
rahatsızlığı nedeniyle, şiddetle tedavi beklentisinde olan 
tüm ebeveynlerden bilgilendirilmiş onam formları alındı. 
Dermatolojik olarak siğil tedavisinde topikal uygulanan 
imikimod %5 (umiquimod, Aldara® krem) 3 kez/hafta 
dozunda, lezyon bölgesinin 0.5 cm dış kısmından başla-
yarak uygulandı. Tanı anı, 1 hafta sonra ve her sonraki 
ayda hasta kontrole çağrılarak değerlendirmeleri ve fotoğ-

rafları aynı hekim tarafından yapıldı. Bu kontrollerinde 
ilacın yan etkileri açısından immunolojik olarak kan 
değerleri de takip edildi. Bu yaş grubuna uygun olarak 
rutin aşı takvimleri uygulandı. Sonucun tatminkar oldu-
ğu veya cevapsız olarak düşünüldüğü noktada tedavi 
kesildi. Bulgular. İmikimod tedavisi ile herhangi bir 
sistemik komplikasyon gözlenmedi. Yalnızca hemanjiom 
bölgesinde ve genellikle ilk haftada erozyon ve ekskoras-
yon görülen 3 olgu oldu. Bunların tedavisine 1 hafta ara 
verildi. Yalnızca bu esnada dekspantenol krem kullanıl-
dı. Sonra tedaviye aynı şekilde devam edildi. Olgularda 
genellikle ilk haftada involüsyon başlayıp iyi tolerasyon 
gözlenmiştir. Sonuç. İmikimod %5 krem yüzeyel heman-
jiomlarda en yüksek oranda etkilidir. Olgularımızdaki iyi 
cevapların, hemanjiomların çocuklardaki normal seyri 
olabileceği düşünülebilir. Fakat olgularımızın tedaviye 
başlama yaşları, hemanjiomların en hızlı büyüme gös-
terdiği yaşlar arasında idi. Bu bakımdan hemanjiom 
büyümesinin en fazla olduğu dönemde olgularımızdaki 
hemanjiom boyutlarında küçülme hatta tamamen düzel-
me görüldü. Sistemik yan etkisi olmayan imikimod kre-
min uygulandığı kontrol gruplarınında olduğu daha geniş 
serilere ihtiyaç vardır.


