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SÖZEL
SUNUMLARI

S1
2016 TÜRKÖK ULUSAL KEMİK İLİĞİ BANKASI TARAMA SONUÇLARI
Medine Hasçuhadar1, Necdet Uzundurukan1, Fatma Toprak1, Esin Güngör1, Türkay Sayhan1,
Murat Öztürk1, Arif Kapuağası1
1

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK)

GİRİŞ: Allogeneik hematopoetik kök hücre nakli (HKHN), malign ve malign olmayan hematolojik
hastalıklarda kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Aile içinde uygun verici bulunamayan hastalar için
gecikmeden akraba dışı verici (ADV) taraması başlatılmalıdır. ADV bulunması ırk ve etnik gruplar
arasında değişkenlik gösterir. Bu nedenle bir ülkede doku bankalarına kayıtlı verici sayısı ve
özellikleri önemlidir. Ülkemizde faaliyet gösteren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (TRAN), İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (TRİS) ve T.C. Sağlık Bakanlığı (TÜRKÖK) olmak üzere üç doku
bilgi bankası mevcuttur ve bankalara kayıtlı verici sayısı sırasıyla 15.405, 29.371 ve 155.000’dir.
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Ülkemizde çok sayıda nakil merkezine ve her iki doku bilgi bankasına hizmet veren Türkiye Kök
Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK)’nin ADV bulma ve nakile gitme performansını paylaşmak
istedik.
GEREÇ ve YÖNTEM: TÜRKÖK, 1 Nisan 2015 tarihinde faaliyete geçmiş olup BMDW (Bone
Marrow Donor Worldwide) üyesidir. TÜRKÖK’ e kayıtlı 155.000 gönüllü verici bulunmaktadır ve
hastaların taraması bu veri üzerinden yapılmaktadır.
BULGULAR: 2016 yılında yurtiçinden 50 nakil merkezi ve TRAN/ TRİS’den toplam 1407 hastaya
ait tarama başvurusu yapıldı. Bu hastaların 702/1407 (%49.7)’sine 0 -324 gün(ortalama 19 gün,
ortanca: 0 gün)’de ADV bildirilmiştir. Bu vericilerin uyum oranları 7/8, 8/8, 9/10, 10/10 olarak
42/1407 (%3), 17/1407 (%1.2), 480/1407 (%34), 163/1407 (%11.5)’dir. Tarama sürecinde 103 hasta
vefat etmiş, 91 hastanın ise taraması nakil merkezi isteği ile iptal edilmiş ve 66 hastanın da vericileri
rezerve edilmiştir. 192 hastaya nakil gerçekleştirilmiş ve 26 hastanın da nakil hazırlık süreci devam
etmektedir. Ayrıca 4 hastaya da DLI (Donör lenfosit infüzyonu) temin edilmiştir.
Yurtdışından 80 tarama başvurusu alınmış ve 63 hastaya ADV saptanarak 2 TÜRKÖK vericisinden
nakil gerçekleştirilmiştir.
SONUÇ:Sonuçta TÜRKÖK’e yurtiçinde yapılan başvurularda hastalara yaklaşık %50 oranında ADV
saptanarak 2016 yılında 192 nakil ve 4 DLI gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında TÜRKÖK verici sayısı
58.410 olup hastaların %33’ üne ADV saptanarak 28 nakil gerçekleştirilmiştir. Görüldüğü gibi
TÜRKÖK verici sayısının giderek artması ile ADV bulma oranı ve TÜRKÖK vericilerinden
gerçekleştirilen nakil sayısı artmaktadır.

S2
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KÖK HÜCRE NAKİL
ÜNİTESİ CMV VİREMİSİ DENEYİMİ
İlhami Berber, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik İliği Nakli Ünitesi

GİRİŞ: CMV viremisi hematopoetik kök hücre transplantasyonunun engrafman öncesi (030.gün), erken dönem (30-100.gün) ve geç dönem (100. gün sonrası) saptanan ve müdahele
edilmezse mortal seyreden enfeksiyöz bir komplikasyonudur. National Comprehensive
Cancer Network (NCCN 2017) kılavuzu allojeneik kök hücre nakil hastalarında ilk 6 ayda
PCR yada antijen testi ile CMV varlığının taranmasını önermektedir. Reaktivasyon saptanan,
asemptomatik CMV enfeksiyonlarında preemptif anti-CMV tedavisi başlanmasını
önermektedir.
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AMAÇ: Bu çalışmada kılavuzlar ışığında retrospektif olarak CMV surveyansının
değerlendirmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Merkezimizde 2011-2016 yılları arasında toplam 291 hastaya kök hücre nakli
(KHN) yapıldı. Tüm alıcı ve vericiler CMV IgG pozitifti. Toplam 1810 plazma örneğinde
RT-PCR yöntemi ile (QIAGEN) CMV DNA çalışıldı. 757 (% 41.8) örnek negatif, 399
(%22.1) örnek düşük pozitif (0-500), 654 (%36.1) örnekte 500 kopya üzerinde değer
saptandı. KHN yapılan tüm olgularda CMV viremisi saptandı. Ancak CMV-DNA >500
kopya olan hastalara preemptif intravenöz gansiklovir tedavisi başlandı. Tüm hastalar
ortalama 16,6 (12-24) gün tedavi aldı.
SONUÇ: Allojeneik kök hücre nakli (AKHN) yapılan 122 hastanın ortalama yaşı 32 (18-57),
otolog kök hücre nakli (OKHN) yapılan 169 hastanın ortalama yaşı 51 (18-77) idi. Tüm
nakillerde CMV DNA > 500 kopya %36,1 oranında görüldü. AKHN sonrası toplam 122
hastanın 46 (% 37) tanesinde CMV DNA pozitifliği (>500 kopya/ml ) saptandı. OKHN
sonrası toplam 169 hastanın 22 tanesinde (% 13) CMV DNA pozitifliği (>500 kopya/ml )
saptandı. AKHN’de engrafman öncesi 2 hastada (%1.6), engraftman sonrası erken döneminde
14 hastada (%11.4), geç dönemde 20 hastada (%16.3) pozitiflik saptandı. OKHN’de yapılan
hastaların;
engrafman öncesi 1 hasta (%0,59), engraftman sonrası erken dönemde 15 hastada (%8.8) geç
dönemde 6 (%3.5) hasta pozitiflik pozitiflik saptandı. CMV hastalığı hiçbir olguda görülmedi.
CMV ile ilişkili bir ölüm kayıt edilmedi.
YORUM: AKHN sonrası geç dönemde CMV enfeksiyonun sık görülmesi uyguladığımız
başarılı preempitive tedavi ile açıklanabilir. OKHN sonrası gelişen CMV enfeksiyon sıklığı
literatüre paralel görülmektedir. Preemptif tedavi için eşik bir değerin olmaması takipte bazı
güçlükler oluşturmaktadır. Bu nedenle preemptif tedavi için CMV-DNA eşik değerini
belirleyecek daha büyük hasta sayısı ile yapılan çalışmalara gereksinim vardır.

S3
ÜRİK ASİT DEĞERİ, ALLOJENİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
(AHKHN)
YAPILAN
HASTALARDA
SAĞKALIMI
BELİRLEMEDE
PROGNOSTİK BİR BELİRTEÇ OLABİLİR
Şanlı Mandacı N, Şıvgın S, Kaynar L, Eser B, Çetin M, Ünal A
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD, Erciyes Transplant Merkezi / KAYSERİ
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Amaç: Ürik asit insanlarda, kandaki serbest radikallerin yaklaşık üçte ikisini temizleyen
en önemli doğal antioksidandır. AHKHN boyunca zarar görmüş hücrelerden salınmaktadır.
Bu çalışmanın amacı AHKHN yapılan hastalarda nakil öncesi ürik asit değerinin, nakil
sonrası sağkalım ve mortalite üzerine olan prognostik etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya retrospektif olarak AHKHN yapılan 273 hasta alınarak
analiz edildi.mHastalar akut lösemi, miyelodisplastik sendrom, lenfoma hastaları ve diğer
hematolojik hastalık tanısına sahip hastalar olarak kategorize edildi. Nakil öncesi ürik asit,
kreatinin, total protein ve albumin düzeyleri kayıt edildi. Ürik asit değerinin 3.4 mg/dl altı
hipoürisemi olarak kabul edildi. İstatiksel değerlendirme için Kaplan-Meier survival analiz
yöntemi ve cox regresyon testi kullanıldı.
Bulgular: Nakil öncesi düşük ürik asit seviyesi 57 (%20.8) hastada tespit edildi. Düşük
ürik asit seviyesi ile hastalıksız sağkalım arasında anlamlı bir bağlantı tespit edildi (risk
oranı: 0.52; p= 0.027). Bununla birlikte düşük ürik asit seviyesi ile toplam sağ kalım
arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi (risk oranı: 0.84 p= 0.46). Kreatinin, total protein
ve albumin değerleri ile toplam sağkalım (risk oranı: 2.10; p= 0.057, risk oranı :0.88; p=
0.52, risk oranı: 0.78; p= 0.26), hastalıksız sağkalım (risk oranı: 0.98; p= 0.98, risk oranı
:0.87 p=0.60, risk oranı: 1.15; p= 0.66 ), erken transplant mortalite (risk oranı: 2.16; p= 0.29,
risk oranı: 0.61; p= 0.25, risk oranı: 0.53; p= 0.13 ) ve geç transplant mortalite (risk oranı:
0.21; p=0.29, risk oranı: 1.04; p= 0.94, risk oranı: 1.07; p= 0.92) arasında istatistiksel
olarak anlamlılık tespit edilmedi.
Tartışma: Çalışmamızda AHKHN öncesi düşük ürik asit seviyesine sahip olan hastalarda,
hastalıksız sağkalım oranının anlamlı derecede daha düşük olduğunu tespit ettik. Ürik
asit doğal bir antioksidandır. Oksijen türevi olan serbest radikallerle reaksiyona girerek
oksitlenir. İnsanlarda ürik asitin daha çözünür bir molekül haline metabolize edilmesini
sağlayan, ürat oksidaz veya ürikaz enzimleri eksik olduğundan, serum ürik asit düzeyleri
hemen hemen diğer tüm memelilerden daha yüksek seviyededir. Bu nedenden dolayı
insanlardaki ürik asit seviyesi, oksidatif stres varlığında biyolojik olarak antioksidan etki
göstererek insan vücuna yararlı olmaktadır. Bizim çalışmamızda bunu destekler nitelikte
olup nakil öncesi ürik asit seviyesi düşük olan hastalarda hastalıksız sağkalım daha düşük
olarak gözlenmiştir.
Sonuç: Çalışmamız literatüre bakıldığında AHKHN yapılan hastalarda nakil öncesi ürik asit

düzeyleri ile hastalıksız sağkalım arasındaki anlamlı ilişkiyi gösteren ilk araştırmadır. Bu
konuda yapılacak daha fazla araştırmalar ile ürik asitin bizim çalışmamızda olduğu gibi
antioksidan etkisinin araştırılması gerekmektedir. Önümüzdeki yıllarda bellkide artan
çalışmalar neticesinde ürik asit AHKHN hastalarında muhtemel bir prognostik belirteç
olarak düşünülebilir.
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Anahtar Kelimeler: Ürik Asit, Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli, Sağkalım
Kaynaklar:
1. W.S. Warıng, A. Convery, V. Mıshra ve ark. Uric acid reduces exercise-induced
oxidative stress in healthy adults. Clinical Science 2003;105:425–430 C. E. Berry ve J. M.
Hare. “Xanthine oxidoreductase and cardiovascular disease: molecular mechanisms and
pathophysiological implications,” Journal of Physiology, 2004;555(3)589–606.
2. B. N. Ames, R. Cathcart, E. Schwiers ve ark. “Uric acid provides an antioxidant defense
in humans against oxidant- and radical-caused aging and cancer: A hypothesis,”
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America.1981;78(11):6858-62.
3. B. N. Ostendorf, O. Blau, L. Uharek ve ark. Association between low uric acid levels
and acute graft-versus-host disease. Ann Hematol 2015;94:139–144
4. P. Fang, X. Li, J. J. LuoA ve ark. Double-edged Sword: Uric Acid and Neurological
Disorders. Brain Disord Ther. 2013;2(2): 109.
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P1

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE; ENGRAFMAN ÖNCESİ NÖTROPENİK
ATEŞ ATAKLARININ GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU İLE BAŞARILI TEDAVİSİ
Ayşe Birekul, Ali Ünal, Leylagül Kaynar, , Nermin Keni, Esra Ermiş Turak, Serdar Şıvgın,
Bülent Eser, Yavuz Köker, Mustafa Çetin
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Erciyes Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi Merkezi
Amaç: Nötropenik Ateş, kemik iliği naklinin erken döneminde gelişen acil ve önemli
komplikasyonlardan birisidir. Bu dönemde gelişen enfeksiyonlar, engrafmanı
geciktirmektedir. Bu çalışmada; allojenik kök hücre nakli yapılan ve nötropenik ateş gelişen
hastalarda, granülosit transfüzyonunun enfeksiyon ve engrafman üzerine etkisi incelendi.
Gereç ve Yöntem: 2015-2016 yıllarında, allojenik kök hücre nakli yapılan ve engrafman
öncesi nötropenik ateş gelişen 5 hastaya, uzayan nötropeni nedeniyle granülosit transfüzyonu
yapıldı. Beş hastanın, üçüne tam uyumlu kardeş donörden, bir hastaya akraba dışı tam uyumlu
donörden ve bir hastaya haploidentik (7/10 uyumlu anneden) nakil yapılmıştı
Hastalara, engrafman öncesi nötropenik ateş tanısı ile uygun antibiyotik tedavisi başlandı.
Tedaviye rağmen uzayan nötropeni ve kontrol edilemeyen ateşleri nedeniyle,
transplantasyonun 13–18. günlerinde granülosit transfüzyonu uygulandı. Granülosit
transfüzyonu öncesi, hastaların nötrofil sayısı: 0.03 – 0.08 x 10^3/dl idi. Üç gün süreyle,
akraba dışı aynı kan grubu olan donörlerden toplanan, ortalama 3.6 x10^10 (1.3 – 4.6 x
10^10) sayıda granülosit verildi.
Bulgular: Granülosit transfüzyonundan 24 saat sonra, hastaların ortalama nötrofil sayısı
0.6x10^3/dl (0.4-0.8 x 10^3/dl), 48 saat sonra 2.6 x 10^3/dl, (1.7-2.6 x 10^3/dl), 72 saat sonra
3.4 x 10^3/dl. (2.1-4.5 x 10^3/dl) bulundu. Granülosit transfüzyonunun 4. gününden sonra,
nötrofil sayıları > 0.5 x 10^3/dl üzerinde seyretti. Toplanan granülositlerin Flow Sitometri ile
incelenmesinde; % 15 oranında monosit, % 16 oranında Lenfosit içerdiği gözlendi.
Granülosit ile birlikte verilen monositlerin, engraftman üzerinde etkili olabileceği düşünüldü.
Tartışma: Allojenik kök hücre nakli hastalarında, engrafman öncesi gelişen nötropenik ateş
nedeniyle uygulanan granülosit transfüzyonunun, nötropenik ateş süresini kısalttığı ve erken
nötrofil engrafmanı sağladığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Granülosit transfüzyonu, allogenik kök hücre nakli, engraftman, ateş
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P2

ÜLKEMİZDEKİ PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ
HASTALARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN VE TEDAVİ SONUÇLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA
1

Deniz Gören Şahin, 2Olga Meltem Akay, 3Muzaffer Keklik, 4Vahap Okan, 5Abdullah

Karakuş, 6Erdal Kara, 7Mehmet Ali Erkurt, 8Kadir İlkkılıc, 9Rahsan Yıldırım, 10Gülsüm
Akgün Çağlıyan, 11Salih Aksu, 12Mehmet Hilmi Doğu, 13Mehmet Sinan Dal, 14Volkan
Karakuş, 15Ali İhsan Gemici, 16Hatice Terzi, 17Engin Kelkitli, 18Gülsum Emel Pamuk,
Serdar Şıvgın, 19Ali Ünal, 4Mehmet Yılmaz, 5Orhan Ayyıldız, 6Cengiz Demir, 3Serdal
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Korkmaz, 8Ismail Sarı, 19Bülent Eser,13,20Fevzi Altuntas.
1

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye

2

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

3

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Kayseri, Türkiye

4

Gaziantep Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

5

Dicle Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

6

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Van, Türkiye

7

İnönü Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

8

Pamukkale Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Denizli, Türkiye

9

Atatürk Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

10

Denizli Devlet Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Denizli, Türkiye

11

Hacettepe Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

12

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

13

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

14

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü,

Muğla, Türkiye

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Şanlıurfa,

15

Türkiye
Cumhuriyet Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Sivas, Türkiye

16

17

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

18

Trakya Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

19

Erciyes Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye

20

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH), kronik intravasküler hemoliz bulguları,
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kemik iliği yetersizliği ve trombozla kendini gösterebilen edinsel, klonal bir hematopoietik
kök hücre hastalığıdır. Klinik bulguların çok değişken olması, tanıda gecikmelere ve
hastalığın morbi-mortalitesinde artışa yol açabilmektedir. Tanıda altın standart yöntem, temel
moleküler defektin, yani glukozilfosfotidilinozitol (GPİ) çıpası yardımıyla hücre membranına
bağlanan proteinlerdeki eksikliğin akım sitometrik yöntemle ortaya konulmasıdır.
Tedavisinde ise tek küratif yöntem allojeneik kök hücre naklidir. Ancak günümüzde PNH
tedavisinde, hemoliz, transfüzyon bağımlılığı, organ hasarı ve semptomları azalttığı gösterilen
ve bir terminal kompleman inhibitörü olarak görev yapan eculizumab da yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu çok merkezli çalışmada amacımız, ülkemizdeki PNH hastaların klinik
özelliklerinin ve tedavi yönetimlerinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve yöntem: Çalışmamıza yirmi farklı merkezin hematoloji kliniğinde PNH tanısı alan
toplam 60 olgu dahil edilmiştir. Tüm olguların retrospektif olarak dosyaları taranmış,
hastaların demografik özellikleri, laboratuvar bulguları, gelişen komplikasyonlar, akım
sitometri bilgileri, aldıkları tedaviler ve ölüm sebepleri kaydedilmiştir.
Bulgular: Çalışmamıza alınan 60 hastanın ortanca yaşları 33 (17-77) idi. Kırkaltı hasta klasik
PNH ve 14 hasta sekonder PNH (13 hasta aplastik anemi+PNH, 1 hasta myelodisplastik
sendrom+PNH) idi. Hastaların temel demografik özellikleri, hematolojik parametreleri,
semptom ve bulguları Tablo1’de özetlenmiştir. Halsizlik ve karın ağrısı en sık başvuru
yakınmaları olup, organomegali sadece 7 hastada saptanmıştı. Akım sitometrik analizde
ortanca granülosit ve monosit klonları klasik PNH olgularında sırasıyla %75 (23.1-99.5) ve
%77 (14.2-99) ve sekonder PNH olgularında %70.5 (13.8-95) ve %61 (14-95.5) olarak

izlendi. Tromboembolik olaylar 60 hastanın 18 inde (%30) gözlenmişti. Klasik ve sekonder
PNH olguları arasında tromboembolik olay gelişimi açısından istatistiksel bir fark
gözlenmemişti (sırasıyla %17.3 ve %14.2, p:0.57). Hastaların, 2009 yılında eculizumab
ülkemizde ulaşılabilir olana dek immünsupresif ilaçlarla tedavi gördükleri, bu tarihten sonra
ise olguların %67.4’ünde (31/46) eculizumab tedavisine geçildiği izlendi. Ortalama yaşam
süresi 42 ay (7-183) olarak belirlendi. 60 hastadan 4’ü (%6.6) infeksiyon, 2’si fungal
pnömoni, 1’i sepsis ve diğer 1 hasta ise CMV enfeksiyonu nedenli kaybedildi.
Tartışma: Çalışmamızda, nadir bir hematopoietik kök hücre hastalığı olan PNH’nin görülme
yaşının literatürle benzerlik gösterdiğini görülmüştür. Trombotik komplikasyon sıklığı %30
olarak belirlenmiş olup, sıklıkla ve beklendiği üzere venöz tromboz şeklinde geliştiği
görülmüştür. Literatürden farklı olarak tromboz nedenli ölen hasta görülmemiş, en sık ölüm
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sebebi enfeksiyon olarak belirlenmiştir.
Çalışmamız, PNH hastalarının değerlendirildiği ve ülkemizde bugüne kadar yapılmış
en kapsamlı çalışmadır. Bu ve benzer çalışmaların, nadir görülen PNH gibi hastalıklarda,
ileriye yönelik olarak hastalık yönetimini de etkileyebilecek çok değerli bilgiler verebileceğini
düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: Eculizumab, Paroksismal nokturnal hemoglobinüri, Tromboz

Referanslar
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Tablo1. Hastaların demografik özellikleri, hematolojik ve akım sitometri parametreleri ile
semptom ve bulguları

Klasik PNH

PNH+AA/PNH+MDS

P değeri

Hasta sayısı (n)

46

14

-

Ortanca yaş, yıl

36 (17-77)

32 (17-33)

0.252

24/22

4/10

-

8.2 ±2.17

6.6 ±2.65

0.42

MCV (fentolitre)

101.5 ±10.1

97.9 ±14.3

0.23

Beyaz küre sayısı
x103/μL

4.5 (1.0-12.8)

2.9 (0.7-8.2)

0.07

Trombosit sayısı
x103/μL

89.5 (10-727)

26 (7-252)

0.002

1018 (205-5568)

444 (151-1567)

0.003

Düzeltilmiş retikülosit %

4.4 ±2.7

1.8 ±1.4

0.158

Haptoglobin
mg/dL

2.4 ±2.6

36.8 ±44.1

0.00

Eritrosit CD59%

57.9 ±26

59.5 ±41.4

0.065

Eritrosit CD55%

50.8 ±33.3

30.7 ±36

0.872

75 (23.1-99.5)

77 (14.2-99)

0.215

70.5 (13-95)

61 (14-95.5)

0.188

Halsizlik (n)

38

12

Kanama bulguları (n)

7

3

Karın ağrısı (n)

9

1

Hematüri (n)

4

0

7 (3/4)

0

Parametreler

Cinsiyet (erkek/kadın)
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Hemoglobin (gr/dL)

Laktat dehidrogenaz
IU/L

FLAER ile granülosit klonu %
FLAER ile monosit klonu %

Organomegali (n) (HM/SM)

P3

TÜRKÖK DONÖRLERİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AKRABA DIŞI NAKİLLER:2016
VERİLERİ
Medine Hasçuhadar1, Esin Güngör1, Emine Bulut1, Meliha Kaya1, Meliha Atılgan1, Pelin
Altınsoy1, Murat Öztürk1, Arif Kapuağası1
1

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK)
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GİRİŞ: Allogeneik hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) endikasyonu almış ve aile içi
taramalarda uygun verici bulunamayan hastalarda gecikmeden akraba dışı verici taraması
yapılarak nakil planlamaları yapılmalıdır. Ülkemizde akraba dışı verici taraması yapan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (TRAN), İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
(TRİS) ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK)
olmak üzere üç doku bilgi bankası mevcuttur. 2016 yılında TÜRKÖK aracılığı ile
gerçekleştirilen nakil verilerinin paylaşılması hedeflenmiştir.
GEREÇ ve YÖNTEM: 2016 yılında 37 nakil merkezinden 292 hasta için yapılan nakil
hazırlığı (work-up) istemleri değerlendirildi.
BULGULAR: Nakil hazırlığı istemi yapılan 292 hasta dosyası incelendiğinde, 192/292
(%66) hastanın HKHN, 20-40 günde (ortanca 25 gün) gerçekleştirildi. 26/292 (%9) hastanın
nakil planlama süreci devam etmektedir. 35/292 (% 12) hastanın donör kaynaklı ve 33/292
(%11) hastanın ise hasta kaynaklı planlamaları tamamlanamamıştır. 6/292 (%2) hasta ise
nakil planlama sürecinde vefat etmiştir.
HKHN gerçekleştirilen 192 hastanın kök hücre kaynaklarına göre dağılımı ise 186/192 (%97)
periferik kan, 6/192 (%3) kemik iliğidir. Yaş ve cinsiyet dağılımları ise %50’i pediatrik ,
%50’i erişkin yaş grubu ve %57’i erkek, %43’ü kadındır.
Hastaların tanıları grafik 1’de, HLA uyumları ise grafik 2 görüldüğü gibidir.
Grafik1: HKHN yapılan hastaların tanıları
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Grafik2: HKHN yapılan hastaların HLA uyumları
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145/192 hastanın 100.günü tamamlamış olup 25 hasta vefat etmiştir, 100 günlük sağ kalım
oranı %82.7 dur.
SONUÇ: 2016 yılında ülkemizde gerçekleştirilen toplam allogeneik akraba dışı nakil sayısı
509 olup, bunun 192(%37.7)’si TÜRKÖK vericileri ile gerçekleştirilmiştir.

P4

HİPERLÖKOSİTOZU BULUNAN AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA LÖKOFEREZ
DENEYİMLERİMİZ
Mine MİSKİOĞLU, İlknur YILMAZ, H. Özlem ŞEN, İsmet AYDOĞDU
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
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Amaç: Akut lösemi tanılı hastaların bir kısmı artmış blast oranı ve buna bağlı lökostaz
nedenli erken dönemde kemoterapi alma şansı bulamadan kaybedilmekte olup, yapılan
lökoferez işlemlerinin klinik gidiş üzerindeki etkisini değerlendiren retrospektif bir çalışma
yapılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Mayıs 2016-Aralık 2016 tarihlerinde kliniğimizde lökoferez yapılan
4’ü (%40) kadın, 6’sı (%60) erkek, toplam 10 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 58,4 (2280) yıldı ve 7’si (%70) AML (1 M0, 1 M3, 3 M5 ve 2 alt tip belirlenemeyen), 2’si (%20)
ALL (1 B-ALL ve 1 T-ALL) ve 1’i blastik fazda KML idi (Tablo 1). Lökoferez, 6
hastada (6 AML) lökostaz nedeniyle, 4 hastada (1 AML, 2 ALL, 1 KML) profilaksi
amacıyla uygulandı. Tedavi süresince tüm hastalar hidrasyon ve allopurinol, AML hastaları
hidroksiüre ve ALL hastaları steroid aldı.

Bulgular:
Toplam Hasta
Erkek
Kadın

4
6

Yaş
Ortalama
9
Bazal Lökosit Sayısı (10 /l)
Ortalama
Tanı (n=10)
AML
ALL
Blastik Faz KML

58 (22-80)
136 (32-236)
7
2
1

Lökoferez Endikasyonu
Lökostaz 6
Profilaktik 4
9
İşlem Sonrası Lökosit Sayısı (10 /l)
Ortalama 97 (39-154)
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10 hastaya toplam 23 lökoferez işlemi uygulandı. Hasta başına uygulanan lökoferez işlemi
ortalama 2,3 (1-5) idi. Lökoferez öncesi lökosit sayısı ortalama 136x109/l (29-236x109/l),
işlem sonrası ortalama 97x109/l (39-154x109/l) bulundu. Tek işlem sonrası lökosit sayısında
ortalama %29’lük (%-33-%60) azalma sağlandı. İşleme bağlı hiçbir komplikasyon görülmedi.
Lökostaz gelişen 6 AML hastasının 4’ü bir hafta içinde, 1’i 5 ay sonra kaybedildi. 1’i
tedaviden vazgeçerek takipten çıktı. Ölüm nedenleri 2 hastada lökostaza bağlı solunum
yetmezliği diğer 3 hastada ise enfeksiyonlardı. Profilaktik lökoferez uygulanan 4 hastadan 2’si
bir hafta içinde, 1’i 5 ay sonra kaybedildi. Ölüm nedeni tüm hastalarda enfeksiyonlardı. 1 hasta
ise kemoterapisi verildikten sonra taburcu edildi. Lökostaz nedeniyle lökoferez işlemi
uygulanan ancak lökosit sayısında azalma gözlenmeyip artış gözlenen 2 hastada sepsis tablosu
mevcuttu

Tartışma: Hiperlökositoz periferik kanda lökosit sayısının 100,000/mm3 üzerinde
olmasıdır. Lökostaz bazı lösemi tiplerinde 50,000/mm3 sayı ile bile gelişebilen, artmış kan
viskozitesi ve damarlarda staz ile seyreden ölümcül bir tablodur. Lökostaz daha çok
pulmoner, kardiyak ve intrakraniyal etkilenimlere yol açmaktadır. Bizim araştırmamızda
lökostaz izlenen hastalardan 2’si pulmoner nedenlerden kaybedilmiştir. Yapılan
çalışmalarda hiperlökositoz izlenen hastalarda 1 aylık mortalite oranları %4,8-47,6
saptanmıştır. Bu oran bizim çalışmamızda %50’dir. Lökoferez işlemi ile amaçlanan lökosit
sayısını 100,000/mm3 altına indirmek ve klinik semptomları düzeltmektir. Tek aferez
işlemi ile %20-50 oranında bir düşüş beklenmektedir. Bu oran çalışmamızda %29
saptanmıştır. Amerikan Aferez Topluluğu (ASFA) lökostaz izlenen hastalarda terapötik
aferez işlemini gold standart Kategori I (1b) kabul etmekteyken, klinik bulgu izlenmeyen
durumlarda profilaktik aferezi Kategori III (2c) kabul etmektedir. Lökoferez lökosit
sayısını azaltmakta etkili bir yöntemdir ancak erken ve geç mortalite üzerine etkisi
tartışmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Lökositoz, Lökoferez, Akut Lösemi

P5
ALLOJENİK VE OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİNDE BK VİRÜS: TURGUT ÖZAL
TIP MERKEZİ TEK MERKEZ DENEYİMİ
Mehmet Ali Erkurt1, Emin Kaya1, İrfan Kuku1, İlhami Berber2
1

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik İliği Nakli Ünitesi

2

Malatya Devlet Hastanesi Hematoloji Kliniği

Giriş: BK virus polyomavirus ailesinin bir üyesidir. Hematopoetik kök hücre nakli için
kemoterapi alanlarda ve solid organ nakli olanlarda olduğu gibi immün sistemin olumsuz
etkilendiği durumlarda virus reaktive olup hemorajik sistite neden olabilir. BK virus allojenik
kök hücre nakli yapılan hastalarda en sık morbidite ve mortalite nedenlerinden biriyken,
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otolog kök hücre naklinden sonra da görülebilir. Bu çalışmada kemik iliği nakli ünitemizdeki
BK virus oranları araştırıldı.
Yöntem ve Gereç: Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik İliği Nakli Ünitesi’nde 2011-2016 yılları
arasında hematopoetik kök hücre nakli yapılan toplam 291 hastadaki BK virüs surveyansı
retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Allojenik kök hücre nakli yapılan 122 hastanın ortalama yaşı 32 (18-57), otolog
kök hücre nakli yapılan 169 hastanın ortalama yaşı 51 (18-77) olarak tespit edildi. Toplam
291 hastanın 250’i BK virüs viremisi açısından değerlendirildi. 172 hastanın (%69) viremisi
yokken, 78 hastanın (%31) had viremisi vardı. BK virüs açısından pozitif test sonucu olan
hastalar arasında, 35 (%14) hastada hemorajik sistit mevcuttu (28 allojenik, 7 otolog).
Engraftman süresi hemorajik sistisi olan tüm hastalarda uzamıştı. Allojenik nakil yapılan bir
hasta hemorajik siste bağlı olarak kaybedildi.
Tartışma: BK virüs genellikle allojenik kök hücre nakli olan hastaları etkilemekle birlikte
otolog kök hücre nakli yapılan hemorajik sistiti olan hastalarda da BK virüs düşünülmelidir.
Viral sistitin erken teşhisi ve tedavisi, BK virüsün neden olduğu hemorajik sistite bağlı

anlamlı morbidite ve mortaliteyi engelleyebilir. BK virüsün allojenik ve otolog hematopoetik
kök hücre nakli yapılan hastalarda prognozu nasıl etkilediği tam olarak bilinememektedir.
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Anahtar Kelimeler: BK Virus, Otolog Kök Hücre Nakli, Allogenik Kök Hücre Nakli.

P6

KOLŞİSİN OTOLOG HEMATOPOETİK HÜCRE NAKLİNDE ENGRAFMANI
OLUMSUZ ETKİLER Mİ?
Alparslan Merdin, Ali Hakan Kaya, Emre Tekgündüz, Seval Akpınar, Hikmetullah Batgi,
Filiz Bekdemir, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Jale Yıldız, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar,
Bahar Uncu Ulu, Şerife Kocubaba, Fevzi Altuntaş.
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi, Hematoloji ve Kök Hücre Nakil
Kliniği, Ankara
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Giriş: Hematopoetik hücre nakli (HHN) yapılan olgularda engrafman gelişene kadar kemik
iliği üzerine baskılayıcı etkisi olan ve bu nedenle engrafman gecikmesine neden olabilecek
ajanların kullanımından kaçınılmaktadır. Ancak çoğu ajanın engrafman kinetikleri üzerine
etkisi bilinmemektedir. Burada Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) tanısıyla kolşisin kullanmakta
olan ve multipl myeloma nedeni ile otolog HHN yapılan bir olguda ilacın engrafman üzerine
etkisini paylaşacağız.
Olgu: Yirmi yılı aşkın süredir FMF tanısıyla kolşisin kullanmakta olan 57 yaşındaki erkek
hasta 4,5 yıl önce multipl myeloma tanısı aldı. 2 kurs yüksek doz dekzametazon ve 4 kurs
VCD (Bortezomib, siklofosfamid, dekzametazon) kemoterapisi sonrası tam remisyon (CR)
elde edilen hasta o dönemde otolog HHN tedavisini kabul etmedi ve takibi bıraktı. 21 ay
sonra nüks hastalık nedeni ile kliniğimize tekrar başvurması üzerine 6 kurs VTD (Bortezomib,
talidomid, dekzametazon), 2 kurs VD (Bortezomib, dekzametazon) ve pelvik bölgeye
radyoterapi uygulananan hastada CR2 sağlandı. Hastaya konsolidasyon tedavisi olarak 200
mg/m2 melfalan hazırlık rejimi ile otolog HHN yapıldı. Transplanttan 1 hafta önce kemik iliği
süpresyonuna neden olduğu bilinen kolşisin tedavisi kesilmişti. Post-transplant üçüncü günde
(D+3) karın ağrısı ve ateşin eşlik ettiği FMF atağı gelişen olguya kolşisin tablet 3x1 olarak
tekrar başlandı ve kolşisin altında FMF atağı geriledi. Kolşisin tedavisine devam edilen
olguda D+13’te nötrofil ve D+14’te ise trombosit engrafmanı gelişti.
Tartışma: Literatürde kolşisin kullanımının engrafman üzerine etkisini irdeleyen çalışma
oldukça azdır. Nakil sonrası dönemde akut gut atağı nedeni kolşisin tedavisi uygulanan 3
hastada, ilacın engrafman üzerine olumsuz etkisi olmadığı bildirilmiştir. Bizim vakamızda
kolşisin tedavisinin engrafman gecikmesine neden olmadığı gözlendi. Kanıta dayalı veri
olmamakla birlikte, HHN yapılması planlanan ve ek hastalığı nedeni ile kolşisin kullanması
gereken olgularda kolşisinin engrafman gelişimini geciktirmeyeceği söylenebilir.

P7

HAPLOİDENTİK DIŞI ALLOJENİK HEMATOPOETİK HÜCRE NAKLİNDE
SİKLOFOSFAMİD VE SİKLOSPORİN KOMBİNASYONUNUN AKUT GRAFT
VERSUS HOST HASTALIĞI PROFLAKSİSİNDE ETKİLİLİĞİ.
Ali Hakan Kaya, Emre Tekgündüz, Seval Akpınar, Hikmetullah Batgi, Mehmet Sinan Dal,
Filiz Bekdemir, Merih Kızıl Çakar, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Jale Yıldız, Alparslan Merdin,
Bahar Uncu Ulu, Şerife Kocubaba, Yulia Yamaç, Fevzi Altuntaş.
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Ankara Onkoloji Hastanesi, Hematoloji ve Kök Hücre Nakil Kliniği, Ankara.
Giriş: Allojenik hematopoetik hücre nakli (AHHN) başta hematolojik kanserler ve kemik iliği
yetmezliği olmak üzere birçok potansiyel ölümcül hastalığın tedavisinde kullanılan küratif bir
tedavi seçeneğidir. Günümüzde uygulanan tüm proflaksi yaklaşımlarına karşın graft versus
host hastalığı (GvHD) halen nüks dışı mortalitenin (NRM) en önde gelen nedenidir ve
transplant sonrası dönemde hastaların yaklaşık %50’sinde akut ve/veya kronik GvHD
gelişmektedir. GvHD gelişimi açısından çok yüksek riskli olan haploidentik AHHN
uygulamalarında nakil sonrası siklofosfamid uygulamasının GvHD gelişimini önlemede
etkinliği gösterilmiştir. Son yıllarda bu yaklaşımın haploidentik dışı AHHN uygulanan
olgularda da etkili olabileceği yönünde bulgular ortaya çıkmıştır. Bu çalışmamızda
haploidentik dışı AHHN olgularında nakil sonrası siklofosfamid ve siklosporin
kombinasyonunun akut GvHD (aGvHD) proflaksisinde etkililiğini değerlendirmeyi
amaçladık.
Materyal-Metod: Merkezimizde Nisan 2016 - Aralık 2016 arasında post-transplant
siklofosfamid ve siklosporin kombinasyonu ile GvHD proflaksisi yapılan haploidantik dışı
AHHN olguları geriye dönük olarak değerlendirildi. Tüm olgulara nakil sonrası +3 ve +4.
günlerde 50 mg/kg/gün siklofosfamid ve +5. günden itibaren 3 mg/kg/gün IV siklosporin
uygulandı. Siklosporin +45. gün sonrası doz azaltımı ile +90. günde kesildi. Olgularda
saptanan aGvHD standart kriterlere göre evrelendirildi.
Bulgular: Çalışmaya toplam 29 olgu dahil edildi. Olgulara ait demografik ve klinik bilgiler
Tablo-I’de verilmiştir. Nakil sonrası medyan izlem süresi 5 (1-10) aydı. İzlem süresince 3
olgu transplant ilişkili olmak üzere toplam 6 (%20,7) olgu kaybedildi. 4 (%13,8) olguda nüks
gelişti. Çalışma sürecinde toplam 5 (%17,2) olguda medyan grade 3 (1-3) olmak üzere
aGvHD gelişti. Üç olguda aGvHD steroid tedavisi ile kontrol altına alındı. Bir hasta halen
steroid ve siklosporin kombinasyonu ile immunsüpresif tedavi almakta iken, 1 olgu ise akut
GvHD nedeniyle kaybedildi. Olgularda takip süresince kronik GvHD (cGvHD) gelişmedi.
Sonuç: Siklofosfamid ve siklosporin kombinasyonu haploidentik dışı AHHN olgularında
aGvHD proflaksisinde oldukça etkin (grade 2-4 aGvHD %10.3) ve gelecek vadeden bir
strateji olarak görülmektedir. Medyan izlem süresinin kısa olması nedeniyle, bu yaklaşımın
kronik GvHD gelişimi üzerine etkisi konusunda sağlıklı yorumda bulunmak için henüz
erkendir.

Tablo-I. Olguların Klinik ve Demografik Özellikleri:
Yaş
Cinsiyet
Tanı
Pre-transplant hastalık
durumu
Hazırlama rejimi
Donör tipi
Kök hücre kaynağı
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aGvHD

Medyan 42 (17-64)
Erkek:18 (%62,1), Kadın:11 (%37,9)
AML:17 (%58,5), ALL:6 (%20,6), NHL:2 (%6,9), HL:1
(%3,5), KML:1 (%3,5), MDS:1(%3,5), MM:1 (%3,5)
CR: 27 (%93,1)
PR: 1 (Lenfoma) (%3,45)
Kronik faz: 1 (KML) (%3,45)
MA:8 (%27,6)
RIC:21 (%72,4)
MRD:21 (%72,4)
MUD:3 (%10,3)
MMUD:5 (%17,3)
Periferik Kan:28 (%96,6)
Kemik İliği:1 (%3,4)
Grade 1: 2 (%6,9)
Grade 2-4: 3 (%10,3)

AML: Akut myeloid lösemi, ALL: Akut lenfoblastik lösemi, CR: Tam remisyon, HL:
Hodgkin lenfoma, KML: Kronik myeloid lösemi, MA: Myeloablatif, MDS: Myelodisplastik
sendrom, MM: Multipl myeloma, MMUD: Tek uyumsuz akraba dışı donör. MRD: Tam
uyumlu akraba donör, MUD: Tam uyumlu akraba dışı donör, NHL: non-Hodgkin lenfoma, , ,
PR: Parsiyel remisyon, RIC: Azaltılmış doz rejimi.
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DİRENÇLİ GERM HÜCRELİ TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE TECA
HAZIRLAMA REJİMİ İLE OTOLOG HEMATOPOETİK HÜCRE NAKLİ
DENEYİMİ: ÖN SONUÇLAR
Jale Yıldız1, Emre Tekgündüz1, Mehmet Sinan Dal1, Ali Hakan Kaya1, Alparslan Merdin1, Hikmetullah Batgi1,
Tuğçe Nur Türközü1, Filiz Bekdemir1, Fatih Yıldız2, Ömür Berna Öksüzoğlu2, Seval Akpınar1, Dicle İskender1,
Merih Kızıl Çakar1, Fevzi Altuntaş1
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Ankara Onkoloji Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Erkeklerdeki malignitelerin %1-2’sini oluşturan testis tümörlerinin yaklaşık %90-95’igerm
hücreli tümörlerdir (GHT). Dirençli germ hücreli testis tümör (GHTT) yönetiminde optimal bir tedavi
stratejisi olmamakla birlikte farklı hazırlama protokolleri ile otolog periferik kök hücre destekli yüksek
doz KT (OPKHN) ile daha iyi sonuçlar alındığı görülmektedir. Bu çalışmada merkezimizde TECA (
Thiotepa 166 mg/m2 -5,-4,-3. günler, Etoposid 250 mg/m2 -6,-5,-4,-3. günler, Karboplatin 266 mg/m2 5,-4,-3. günler) hazırlama rejimi ile OPKHN yapılan 9 dirençli testis tümörü tanılı hastanın
önsonuçları sunulmuştur.
Materyal-metod: Kliniğimizde Temmuz 2013- Haziran 2016 tarihleri arasında çoklu tedavi
rejimlerine yanıtsız GHTT tanısı ile TECA hazırlık rejimi uygulanarak OPKHN yapılan 9 hasta geriye
dönük olarak değerlendirildi. Hastaların tümü, yoğun kemoterapi uygulanmış ve en az 2 basamak
tedavi almışlardı. İlk tanı sırasında tüm hastalarda metastatik hastalık mevcuttu.
Bulgular: Dirençli germ hücreli testis tümörü olan 9 hastaya OPKHN yapıldı. 6 hasta mikst GHTT, 3
hasta seminom tanısı ile takip edilmekteydi. Hastalarda tek mobilizasyon ile ortanca 7x106/kg CD34+
kök hücre toplandı. İki olguda kemoterapi ve G-CSF, 6 olguda G-CSF ile olmak üzere ilk
mobilizasyon ile yeterli hücre toplandı. Bir olguda ise plerixafor ile mobilizasyon sağlandı. Nakil
sonrasında tüm hastalarda trombosit (medyan 10. gün ) ve nötrofil ( medyan 12. gün) engrafmanı
sağlandı. Beş olguda grade 3 ishal, 1 olguda ise grade 3 kusma izlendi. Bir hasta hariç tüm hastalarda
febril nötropeni atağı izlendi. Dört hastada kateter kaynaklı kan-dolaşım yolu enfeksiyonu saptandı.
Nakil sonrası 4 hasta tam yanıtla izlenmekte iken progrese olan 5 hastadan üçü kaybedilmiştir. İlk 100
gün transplant ilişkili mortalite (TRM) %0 ve hayatta kalanlarda medyan izlem süresi 33 ay iken
medyan progresyonsuz sağkalım 12 ay olarak değerlendirildi.
Tartışma: Germ hücreli tümörlerin tedavisinde yüksek doz kemoterapi uzun zamandır kullanılmakta
ve prospektif çalışmaların sonuçları yüksek riskli tümörlü hastalarda risk grubu değerlendirilmesi
yapılarak ikinci basamak tedavide OPKHN’nin iyi bir alternatif olabileceğini göstermektedir.
Literatürde ilk kurtarma rejimi olarak OPKHN destekli YDK ile %30-70 oranında uzun dönem
remisyon bildirilirken, sonraki basamaklarda uzun dönem remisyon %10-20 oranında
sağlanabilmektedir. TRM 184 vakalık en geniş vaka serisini içeren retrospektif bir çalışmada %3
oranında saptanmış, bizim çalışmamızda 100. gün TRM %0 saptanmıştır. Ön sonuçlarımız TECA
hazırlık rejimi ile OPKHN’nin dirençli hastalar için toksisite oranı düşük, tolere edilebilir alternatif bir
tedavi seçeneği olabileceğine işaret etmektedir.
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FANKONİ ANEMİSİNDE ALLOGENİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ:
TEK MERKEZ DENEYİMİ
Tuğçe Nur Yiğenoğlu1 , Hikmetullah Batgi1 , Seval Akpınar1 , Mehmet Sinan Dal1 , Ali Hakan
Kaya1 , Filiz Yavaşoğlu1 , Dicle İskender2 , Merih Kızıl Çakar1 , Jale Yıldız1 , Alparslan Merdin1 ,
Emre Tekgündüz1 , Fevzi Altuntaş1
1-Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji ve Kök Hücre Nakil Kliniği
Giriş: Fankoni Anemisi; konjenital anomaliler, ilerleyici kemik iliği yetmezliği ile seyreden,
akut myeloid lösemi ve squamöz hücreli karsinom gibi maligniteler geliştirmeye eğilimli
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nadir görülen kalıtsal bir hastalıktır. Kemik iliği yetersizliği için tek küratif seçenek
hematopoietik kök hücre naklidir.
Yöntemler: Mayıs 2011- Aralık 2016 arasında merkezimizde Fankoni Anemisi tanısı ile
hematopoietik kök hücre nakli yapılan 4 hastanın verileri geriye dönük değerlendirildi.
Sonuçlar: Hastaların median yaşı 30, median takip süresi 6,2 aydı ( 1 ay-19ay). İki hastada
hazırlama rejimi olarak fludarabine, siklofosfomid, antitimosit globulin (ATG), tüm vücut
ışınlaması (TBI); bir hastada fludarabine, busulfan, ATG; bir hastada ise fludarabine,
siklofosfomid, ATG kullanıldı. Hastaların üçünde kök hücre kaynağı periferik kan iken
birinde kaynak olarak kemik iliği kullanıldı. Hastalara verilen median kök hücre sayısı 5,2
milyon idi. Üç hastaya tam uyumlu akraba vericiden nakil yapılırken bir hastaya 9/10 uyumlu
akraba dışı vericiden nakil yapıldı. Bir hastada grade 3 cilt ve grade 1 gastrointestinal sistem
greft versus host hastalığı gelişirken bir hasta ise nakil sonrası 54. günde vazookluziv hastalık
nedenli öldü. Diğer üç hasta ise median 6 aylık takip süresi boyunca hastalıksız olarak takip
edilmektedir.
Tartışma: Fludarabine, ATG, TBI, busulfan veya siklofosfomid kombinasyonu; güvenilir,
düşük rejeksiyon oranlı ve fankoni anemili hastalar tarafından kolay tolere edilebilen
hazırlama rejimidir.
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HAZIRLAMA REJİMİ İLE OTOLOG HEMATOPOETİK HÜCRE NAKLİ
DENEYİMİ: ÖN SONUÇLAR
Jale Yıldız1, Emre Tekgündüz1, Mehmet Sinan Dal1, Ali Hakan Kaya1, Alparslan Merdin1, Hikmetullah Batgi1,
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Merih Kızıl Çakar1, Fevzi Altuntaş1
1

2. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi
16-19 Şubat 2017 - Acapulco Hotel K.K.T.C.

2

Ankara Onkoloji Hastanesi, Hematoloji ve Kök Hücre Nakil Kliniği, Ankara
Ankara Onkoloji Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara

Giriş: Erkeklerdeki malignitelerin %1-2’sini oluşturan testis tümörlerinin yaklaşık %90-95’igerm
hücreli tümörlerdir (GHT). Dirençli germ hücreli testis tümör (GHTT) yönetiminde optimal bir tedavi
stratejisi olmamakla birlikte farklı hazırlama protokolleri ile otolog periferik kök hücre destekli yüksek
doz KT (OPKHN) ile daha iyi sonuçlar alındığı görülmektedir. Bu çalışmada merkezimizde TECA (
Thiotepa 166 mg/m2 -5,-4,-3. günler, Etoposid 250 mg/m2 -6,-5,-4,-3. günler, Karboplatin 266 mg/m2 5,-4,-3. günler) hazırlama rejimi ile OPKHN yapılan 9 dirençli testis tümörü tanılı hastanın
önsonuçları sunulmuştur.
Materyal-metod: Kliniğimizde Temmuz 2013- Haziran 2016 tarihleri arasında çoklu tedavi
rejimlerine yanıtsız GHTT tanısı ile TECA hazırlık rejimi uygulanarak OPKHN yapılan 9 hasta geriye
dönük olarak değerlendirildi. Hastaların tümü, yoğun kemoterapi uygulanmış ve en az 2 basamak
tedavi almışlardı. İlk tanı sırasında tüm hastalarda metastatik hastalık mevcuttu.
Bulgular: Dirençli germ hücreli testis tümörü olan 9 hastaya OPKHN yapıldı. 6 hasta mikst GHTT, 3
hasta seminom tanısı ile takip edilmekteydi. Hastalarda tek mobilizasyon ile ortanca 7x106/kg CD34+
kök hücre toplandı. İki olguda kemoterapi ve G-CSF, 6 olguda G-CSF ile olmak üzere ilk
mobilizasyon ile yeterli hücre toplandı. Bir olguda ise plerixafor ile mobilizasyon sağlandı. Nakil
sonrasında tüm hastalarda trombosit (medyan 10. gün ) ve nötrofil ( medyan 12. gün) engrafmanı
sağlandı. Beş olguda grade 3 ishal, 1 olguda ise grade 3 kusma izlendi. Bir hasta hariç tüm hastalarda
febril nötropeni atağı izlendi. Dört hastada kateter kaynaklı kan-dolaşım yolu enfeksiyonu saptandı.
Nakil sonrası 4 hasta tam yanıtla izlenmekte iken progrese olan 5 hastadan üçü kaybedilmiştir. İlk 100
gün transplant ilişkili mortalite (TRM) %0 ve hayatta kalanlarda medyan izlem süresi 33 ay iken
medyan progresyonsuz sağkalım 12 ay olarak değerlendirildi.
Tartışma: Germ hücreli tümörlerin tedavisinde yüksek doz kemoterapi uzun zamandır kullanılmakta
ve prospektif çalışmaların sonuçları yüksek riskli tümörlü hastalarda risk grubu değerlendirilmesi
yapılarak ikinci basamak tedavide OPKHN’nin iyi bir alternatif olabileceğini göstermektedir.
Literatürde ilk kurtarma rejimi olarak OPKHN destekli YDK ile %30-70 oranında uzun dönem
remisyon bildirilirken, sonraki basamaklarda uzun dönem remisyon %10-20 oranında
sağlanabilmektedir. TRM 184 vakalık en geniş vaka serisini içeren retrospektif bir çalışmada %3
oranında saptanmış, bizim çalışmamızda 100. gün TRM %0 saptanmıştır. Ön sonuçlarımız TECA
hazırlık rejimi ile OPKHN’nin dirençli hastalar için toksisite oranı düşük, tolere edilebilir alternatif bir
tedavi seçeneği olabileceğine işaret etmektedir.
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ALLOGENEİK HKHN SONRASI NÜKS SAPTANAN KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİ
OLGUSUNDA İBRUTİNİB’İN ETKİNLİĞİ VE TOLEREBİLİTESİ
Ali Hakan Kaya, Emre Tekgündüz, Hikmetullah Batgi, Filiz Bekdemir, Bahar Uncu Ulu, Tuğçe Nur
Yiğenoğlu, Jale Yıldız, Alparslan Merdin, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Şerife
Kocubaba, Fevzi Altuntaş.
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi, Hematoloji ve Kök Hücre Nakil
Kliniği, Ankara
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Giriş: Son yıllarda relaps/refrakter kronik lenfositer lösemi (KLL) olgularında bruton tirozin
kinaz ve interlökin-2 indüklenebilir kinazı irreversibl olarak inhibe eden ibrutinib ile başarılı
sonuçlar elde edilmiştir. Burada allogeneik hematopoietik kök hücre nakli (HKHN) sonrası nüks
eden KLL olgusunda kullandığımız ibrutinib deneyimimizi paylaşacağız.
Olgu: 5 yıl önce KLL tanısı alan ve o dönemde T-7 vertebral kitle nedeni ile tedavi endikasyonu
konulan olguda 6 kür FC tedavisi ile tam remisyon elde edilip takibe alındı. Düzenli takiblerine
devam eden olguda 23 ay sonra mediastinal kitlenin eşlik ettiği Rai evre 4 nüks hastalık
saptandı. Kurtarma tedavisi olarak 4 kür R-Bendamustin verildi. Kurtarma tedavisi sonrası
NCCN kriterlerine göre yapılan yanıt değerlendirmesinde tümöral kitlede parsiyel yanıt elde
edilmesine karşın hematolojik olarak yanıt elde edilemedi. Aktif hastalık ile fullmatch uyuma sahip
kardeş vericiden allogeneik HKHN yapıldı. Post-transplant izlemde 6. ay yanıt
değerlendirmesinde full kimerik yapıda tam remisyon elde edildi. Akut ya da kronik graft
versus host hastalığı (GVHH) gelişmeyen olgunun post-transplant 12. ayında lenfadenopatilerin
eşlik ettiği nüks hastalık saptandı. Eksizyonel LAP biyopsisi ile küçük lenfositer lenfoma
tutulumu gösterilerek richter transformasyonu dışlandı. 2 ay ara ile 2 kez donör lenfosit infüzyonu
(DLI) yapıldı. DLI sonrası grade 2 akut GVHH gelişen olguda steroid ile GVHH kontrol altında
alındı. Post-transplant 18. ayda yapılan yanıt değerlendirmesinde ana damarlara yakın mediastinal
kitlenin eşlik ettiği progrese hastalık saptanması üzerine ibrutinib tedavisine karar verildi. 3 kür
ibrutinib sonrası %85 tümöral yanıt elde edildi. İbrutinib tedavisine devam eden olguda 6. kür
sonrası tam remisyon elde edildi. İbrutinib tedavisi sırasında herhangi bir yan etki gözlenmedi.
Hasta halen post-transplant full kimerik yapıda 27. ayda olmak üzere 9. kür ibrutinib tedavisi
altında tam remisyonda izlenmektedir.
Tartışma: Relaps/refrakter KLL olgularında ibrutinib’in %75-85 oranında genel yanıt oranları ve 2
yıllık %70-75 PFS avantajı ile etkin bir ajan olduğu bilinmektedir. Post-transplant nüks olgularda
da benzer oranlarda yanıt elde edilebileceği vaka sayılarının az olduğu çalışmalarda gösterilmiştir.
İbrutinibin GVHH’da da etkinliği açısından çalışmalar devam etmektedir. Post- transplant nüks
KLL olgularında tek ajan olarak ibrutinib düşük yan etki profili, GVHH yapmadan graft
versus lösemi etkinliğini artırarak hastalık kontrolünü sağlamada uygun bir seçenek olarak
gözükmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kronik Lenfositik Lösemi, İbrutinib, Allogenik Kök Hücre Nakli.
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MEME KANSERİ TEDAVİSİ SONRASI GELİŞEN AKUT PROMYELOSİTİK LÖSEMİ
OLGUSU
Engin Kelkitli 1, Nevin Alayvaz Aslan 1, Sude Aktimur 1, Özgür Meletli, Bahiddin Yılmaz 2,
Hilmi Atay 1, Mehmet Turgut 1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
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2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Giriş: Sekonder lösemiler diğer malign hastalıkların tedavisi , radyoterapi veya sitotoksik
kemoterapi alan otoimmün hastalıklar sonrasnda ortaya çıkabilir. Sekonder akut myeloid lösemi
(AML) kemoterapi ve allojenik kök hücre nakline primer AML den daha kötü yanıt verir.
Tedaviye bağlı gelişen AML olguları AML’lerin yaklaşık %5-10 ‘unu oluşturur. Genellikle MLL
gibi tekrarlayan kromozom anomalileri ile ilişkilendirimiştir. Tedavi ile ilişkili akut promiyelositik
lösemi (t-APL) insidansı düşüktür, ancak literatürdeki olgu serileri göz önüne alındığında
artmakta gibi görünmektedir. Burada nadir olması nedeni ile meme kanseri tedavisi sonrası akut
promyelositik lösemi olgusunu sunmak istedik.
Olgu: İki yıl önce dış merkezde T2N0M0 triple negatif meme kanseri tanısı konularak 6 kür adjuvan
kemoterapi FAC (Fluorouracil-Adriamycin-Cyclophosphamide) ve radyoterapi alan 38 yaşında
kadın hasta acil servise baş dönmesi dengesizlik nedeni ile başvurmuş. Yapılan MRG incelemesinde
akut sol serebellar enfarkt tespit edilmiş. Hastanın hemogramında beyaz küre 1300 U/L, nötrofil
570 U/L, hemoglobin 11 gr/dl trombosit 113.000 U/L olması üzerine pansitopeni ön tanısı ile
hematoloji bölümüne yönlendirilmiş. Hastanın periferik yaymasında granüllü blastlar görülmesi
üzerine yapılan kemik iliği aspirasyonu incelemesinde %50 granüllü blastlar ve faggot sign izlendi.
Hastaya taze donmuş plazma ve trombosit desteği ile birlikte All trans retinoik asit tedavisi 80
mg/gün bölünmüş iki dozda başlandı. PCR ve FISH sonucu t (15;17) pozitif geldi hastaya
PATHEMA protokolü remisyon indüksiyon tedavisi başlandı. 50. günde Kemik iliği remisyonda olan
hasta 1. konsolidasyon tedavisi verildi. Hasta şu an remisyonda ve 2. konsolidasyon tedavisi
almaktadır.
Tartışma: Özellikle meme kanseri tedavisinde, mitoksantron, etoposid, doksorubisin ve epirubisin
gibi topoizomeraz II inhibitörlerinin kullanılması nedeni ile , bu ajanların meme kanseri tedavisi
sonrası akut promyelositik lösemi gelişiminde potansiyel bir suçlu olduğu öne sürülmüştür. İtalyan
GIMEMA grubunun yaptığı bir araştırmada1 51 sekonder akut promyelositik olguda 15 hastada
meme kanseri sonrası geliştiği yine Beaumont ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 106 tedavi
ilişkili akut promyelositik olgunun incelemesinde 60 hastada meme kanseri, 15 hastada non
hodgkin
lenfoma,
25
hastada

solid tümör tedavi sonrası gelişmiştir. Bu hastaların aldıkları kemoterapi rejimleri
incelendiğinde alkilleyici ajanlar, topoizomeraz inhibitörleri, antrasiklin bazlı tedaviler,
mitoksantron ve epipodophylotoxinlerden oluşmaktaydı. t APL gelişene kadar geçen
ortalama süre 25 ay bulunmuştu.2 Bu ajanların t-APL ‘ye neden olama mekanizmaları tam
olarak bilinmesede; meme kanseri tedavisinde kullanılan kemoterapotik ajanların özellikle
PML-RARA oluşumunu kolaylaştırdıkları öne sürülmektedir. Olgumuzda meme kanseri
tanısından 2 yıl sonra APL gelişmiş olup de novo APL gibi tedavisi devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Lösemi, Akut Promyelositik Lösemi.
Kaynaklar
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Giriş: Akut myeloid lösemili hastalar sıklıkla kısa bir prodromal dönemi takiben gelişen
kemik iliği yetmezliğine bağlı semptom ve bulgular ile başvururlar[1]. Leukemia kutis ise
hastaların yaklaşık %3’ünde görülmekte olup, epidermis, dermis veya subkutan dokunun
neoplastik leukositlerce infiltrasyonu olarak tanımlanmaktadır. Özellikle akut myelomonositik
ve monositik lösemide sıklığı %50’ye kadar çıkmaktadır. Genellikle sistemik lösemi ile eş
zamanlı, sonrasında veya nadiren öncesinde ortaya çıkabilir. Lezyonlar tek veya multiple
eritematöz-menekşe rengi papuller veya nodüller olarak kendini gösterir. Lezyonların
görüldüğü en sık anatomik lokalizasyonlar alt ekstremite, üst ekstremite, gövde,sırt ve yüzdür.
Olgu: Bilinen dahili bir hastalığı olmayan 57 yaşında erkek hasta yüzde ve boyunda ortaya
çıkan lezyonlar nedeniyle başvurduğu merkezden kliniğimize lökositoz saptanması nedeniyle
refere edildi. Hastanın yüzünde yaklaşık 6 gün önce ortaya çıkan, önce papüler lezyon şeklinde
olan sonrasında eritemli nodüler akıntılı lezyonlar mevcuttu. (Resim 1) Bu nedenle
doksisiklin tedavisi başlanan hastanın lezyonlarında herhangi bir gerileme olmamıştı.
Halsizlik ve çabuk yorulma şikayeti olan hastanın fizik muayenesinde skleralar soluk, yüzde
ve boyunda daha fazla olmak üzere kollarda ve gövde de mevcut olan eritemli, bir kısmı
nodüler,bir kısmı papüllo-püstüler, akıntılı lezyonlar mevcuttu. Yapılan ilk değerlendirmede
Beyaz küre: 63000/mcL , Nötrofil :30740/mcL, Monosit: 7690/mcl, Hb: 10,8 gr/dL ,
MCV:82.7 fL ve trombosit: 92.000/mcL, CRP:14.2 mg/L, sedimentasyon:84 mm/h ve LDH
681 U/L saptandı.
Lökositozu olan hastanın periferik kan yaymasında blastlar görüldü. Kemik iliği
aspirasyonunda da %25 blast saptanan hastanın flow sitometrik inceleme sonucunda %22
oranında CD34CD117 pozitif, HLA DR negatif, CD 56 negatif blast popülasyonu saptandı.
Morfolojik ve flow sitometrik inceleme ile AML M0 tanısı konulan hastanın kemik iliği
biyopsisi ise akut myeloid lösemi ile uyumlu infiltrasyon olarak raporlandı. Hastaya tedavi
başlanmadan önce cilt lezyonlarından punch biyopsi yapıldı, patoloji sonucu beklenmeden
hastaya 3+7(idarubicin-ARA-C) tedavisi başlandı. Tedavi sonrası raporlanan cilt biyopsisi
sonucu tanı için yetersiz olarak değerlendirildi. Ancak hastanın indüksiyon tedavisi sonrası
cilt lezyonları tamamen geriledi.
Tanı sırasında gönderilen sitogenetik sonucu FLT3 D835 mutasyonu pozitif, NPM1
mutasyonu pozitif olarak raporlandı. FLT3 ITD mutasyonu negatif saptandı.
Hastanın indüksiyon rejimi sonrası 28.gün kemik iliği aspirasypnu remisyonda olarak
değerlendirildi. Verici taramasında uyumlu vericisi olan hasta 1 kür yüksek doz ARA-C
konsolidasyon tedavisini aldıktan sonra allojenik nakil için yönlendirildi.
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Resim 1: Yüzde eritemli nodüler lezyonlar

Tartışma: Lösemik hücrelerin dermis, epidermis ve subkutisi infiltre etmesi olarak
tanımlanan lökemia kutis, ekstramedüller myeloid sarkomdan yalnızca kutenöz
tutulum olması ile ayrılır. Sıklıkla bir veya daha fazla eritamatöz papüler veya
nodüler lezyonlar görülür[2,3]. Alösemik lökemia cutis terimi ise sistemik lösemi
ortaya çıkmadan cilt tutulumunun olması ile karakterizedir, diffüz papülonodüler
lezyonlar ile prezente olur[2,3]. AML’de CD56 pozitif vakalarda daha sık
ekstramedüller tutulum ve daha sık lökemia kutis görülmektedir[4]. Tedavide
indüksiyon rejimi sonrası konsolidasyon rejimi ile ilk remisyonda allojenik kök
hücre nakli önerilmektedir. Takipte ise ekstramedüller nüks daha sık
gözlendiğinden ayrıntılı sistemik muayene önemlidir[5].
Akut myeloid lösemi çok farklı klinik prezentasyonlar ile gelebilmektedir.
Hastaların tam kan sayımı sonuçlarını iyi yorumlamak, ve şüpheli vakalarda
mutlaka periferik yayma ile değerlendirme yapmak gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Akut Lösemi, Lökemia Kutis, Tedavi.

Kaynaklar:

1.

Hoffman R., Benz E. J.: Hematology Basic Principles And Practice, vol. 6th

edition; 2013.
2.

Longacre TA, Smoller BR. Leukemia cutis: analysis of 50 biopsy-proven
cases with an emphasis on occurrence in myelodysplastic syndromes. Am J
Clin Pathol 1993;100(3):276-284.

3.

Cho-Vega JH, Medeiros LJ, Prieto VG, Vega F. Leukemia cutis. Am J

4.

Kuwabara H, Nagai M, Yamaoka G, Ohnishi H, Kawakami K. Specific

Clin Pathol2008;129(1):132 142.

skin manifestations in CD56 positive acute myeloid leukemia. J Cutan
Pathol 1999;26(1):1-5.

5.

Agis H, Weltermann A, Fonatsch C, et al. A comparative study on
demographic, hematological, and cytogenetic findings and prognosis in
acute myeloid leukemia with and without leukemia cutis. Ann Hematol

2. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi
16-19 Şubat 2017 - Acapulco Hotel K.K.T.C.

2002;81(2):90-95.

O4

STANDART TEDAVİYE DİRENÇLİ BCL-6 POZİTİF LENFOMA OLGUSU
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Giriş: Diffüz büyük B hücreli lenfoma non hodgkin lenfomaların arasında en sık
görülen alttiptir. Çeşitli genetik translokasyonların varlığı prognostik açıdan öneme
sahiptir. MYC ve BCL-2 rearanjmanı varlığı ‘double hit’ veya MYC, BCL-2,
BCL-6 rearanjmanı varlığı ‘triple hit’ lenfoma olarak adlandırılmaktadır (1,2). Bu
rearanjmanların olumsuz prognostik anlamı olduğu ve daha yoğun tedaviler ile RCHOP standart tedavisine göre daha iyi sonuçlar alındığı bilinmektedir. Biz de
burda merkezimizde takip edilen standart tedaviye direnç gösteren bir diffüz
büyük B hücreli lenfoma vakasını paylaşmak istedik.
Olgu: 65 yaşında erkek hasta, nisan 2016’da bulantı,kusma, halsizlik, kilo kaybı
şikayeti ile dışmerkeze başvurmuş. Başvurusunda HIV pozitif olduğu görülen
hastaya yapılan endoskopide bulbusta lümeni çepeçevre saran, geçişe izin veren
kitle olduğu görülmüş. Hastanın kendi isteği ile merkezimize başvurusunda genel
durumu orta ve kaşektik görünüme sahipti. Fizik muayenede pozitif bulgu
saptanmadı. Bakılan hemogramında hafif düzeyde anemi dışında bulgu
saptanmayan hastanın anti- retroviral tedavisi başlandı. Hastanın bulantı ve oral
alım bozukluğu devam ettiği için hastaya re- endoskopi ve mideden multipl
biyopsiler alındı. Patoloji bölümünce Diffüz büyük B hücreli lenfoma sonucu
geldi. Evreleme amaçlı PET-BT görülen hastanın kemiklerde multipl kitleleri ve
multiple lenf nodunda tutulumu olduğu görüldü. Evre 4 olarak değerlendirilen
hastaya R-CHOP kemoterapisi başlandı. Hastanın kemoterapi sonrası 1 haftada
şikayetlerinde artış oldu. Re- endoskopi yapılan hastada pilor lümenini ileri
derecede daraltan, skop geçişine izin vermeyen pilor etrafında 5cm’ye kadar
uzanan düzensiz ülsere mukoza görüldü. Re-biyopsi ile tanı teyit edildi. Yapılan
immunhistokimyasal boyamada neoplastik hücrelerin Bcl-6 i l e di ffüz, Bcl -2 ile
fokal pozitif olduğu görüldü. FISH (floresan insitu hibridizasyon) ile yapılan
genetik değerlendirmede Bcl-6 g eni ni i çeren rearanjman saptandı. Kemoterapi
protokolü R-EPOCH olarak değiştirilen hasta kusma ve oral alım bozukluğu
düzeldikten sonra taburcu edildi. Takibinde merkezimize yeniden başvuran hasta
pnomoni ve sepsis tablosu ile ex oldu.
Tartışma: Diffüz büyük B hücreli lenfoma heterojen bir lenfoma grubudur.
Genetik rearanjmanların prognoz üzerinde etkisi bilindiğinden ideal olarak tedavi
planlanan yeni tanı ve nüks hastalarda immunhistokimyasal olarak MYC, BCL-2,
BCL-6 değerlendirilmelidir. MYC boyaması %40, BCL-2 %50 düzeyinde ise FISH
ise genetik değerlendirme önerilmektedir (1,2).

Anahtar kelimeler: lenfoma, double hit lenfoma
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GRANÜLOSİTİK SARKOM HASTASININ ALLOJENEİK KÖK HÜCRE
TRANSPLANTASYONU İLE TEDAVİSİ
Sezgin Etgül1, Ümit Yavuz Malkan1, Mehmet Turgut2, Haluk Demiroğlu1, Yahya
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Giriş: Granülositik sarkom, myeloblast veya immatür myeloid hücrelerinin
ekstramedüller bölgede oluşturduğu tümörlerdir. Daha sıklıkla akut lösemi ile birlikte
ortaya çıkmakla birlikte, nadiren primer olarak ortaya çıkabilirler[1]. Bu vaka ile
literatürde çok nadir olarak görülen kemoterapiye dirençli primer mediastinal
granülositik sarkom hastasının allojeneik kök hücre transplantasonu (AKHT) ile
tedavisini sunmayı amaçladık.
Olgu: Aralık 2015’te nefes darlığı ile başvurduğu merkezde akciğer grafisinde
mediastende genişleme ve kitle görüntüsü saptanan hastanın toraks bilgisayarlı
tomografi (BT) görüntülemesinde mediastende 86x54 mm boyutunda lobüle kontürlü
yumumuşak doku kitlesi saptanmış. Hastanın kitlesinden yapılan örneklemesinin
biyopsi sonucu granülositik sarkom olarak rapor edilmiş. Kemik iliği biyopisinde
patolojik bulgu saptanmamış. Hastaya 2 kür fludarabin, sitozin arabinozid (FLAG)
bazlı kemoterapi protokolü uygulanmış. Kemoterapi sonrasında merkezimizde yanıt
değerlendirme için yapılan toraks BT görüntelemesinde kitlenin 37x18 mm
boyutunda olduğu saptandı. Hastanın PET BT’sinde kitlenin suvmax değeri 6.3 olarak
saptanarak aktif hastalık olarak değerlendirilerek Haziran 2016’da siklofosfamid ve
total vücut ışınlamasını içeren hazırlık rejimi ile allojeneik kök hücre
transplantasyonu yapıldı. AKHT sonrası 56. günde PET-BT’sinde mediastendeki
kitlenin boyutu 17.5x8.3 mm ve suvmax değeri 6.1 olarak saptandı. Aktif hastalık
şüphesiyle mediastendeki kitlesinden yapılan biyopsi sonucu yabancı cisim dev hücre
reaksiyonu ve kronik inflamasyon olarak olarak rapor edildi. Hastanın aynı
dönemdeki cilt döküntü şikayetiyle alınan cilt biyopsisi kronik graft versus host
hastalığı (GVHD) erken kronik evre olarak değerlendirildi. Hastanın kitlesindeki
inflamatuar reaksiyon GVHD olarak kabul edilerek immünsüpresif tedavi ile takip
edildi. AKHT sonrası hastada ciddi infeksiyon veya ağır GVHD gelişmedi. Hasta
ayaktan takip edilmektedir.
Tartışma: Primer mediasten kökenli granülositik sarkom literatürde sadece birkaç
vaka ile bildirilmiştir. Primer granülositik sarkom hastalarının sağkalımı tutulum
yerine göre total rezeksiyon yapılabilmesi, hastalığın yaygınlığına bağlı olarak
radyoterapi uygulanabilmesi ve sistemik kemoterapi alabilmelerine göre farklılık
göstermektedir[2]. Bu hasta grubunda kemoterapi sonrası AKHT ile konsolidasyonun
sağkalım üzerine etkisi net olarak bilinmemektedir. Buna rağmen hastaların 5 yıllık

sağkalımları %21 civarında olduğundan[3], AKHT ile konsolidasyonun hastaların
sağkalımını artırabileceğini ümit etmekteyiz.
Bu vaka ile çok nadir görülen ve mortalitesi yüksek olan primer mediastinal
granülositik sarkom vakasının kemoterapi ve total vücut ışınlamasını içeren hazırlık
rejiminin kullanıldığı AKHT ile tedavisini tartışmak istedik.
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METASTATİK PROSTAT KANSERİ VE GÖĞÜS ÖN DUVARINDA
KİTLE İLE PREZENTE MULTİPLE MYELOMA OLGUSU
Ahmet Kürşad Güneş, Ali İhsan Gemici, Murat Çınarsoy
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Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

Giriş: Multipl Myeloma, erişkin dönemde görülen kemik iliği kaynaklı atipik
plazma hücre artışı ile karakterize bir hastalıktır. Plazma hücre dikrazileri tüm
hematolojik malignitelerin yaklaşık %10’unu oluşturur. Plazma hücreli
neoplazilerin sınıflandırılmasında, kemik iliği tutulumu olan olgular Multiple
myeloma olarak adlandırılır. Kemik iliği tutulumu olmayan olgular ise
plazmasitomun yerleşimine göre; soliter plazmasitom ve ekstramedüller
plazmasitom olarak isimlendirilir. Prostat Kanseri ise yaş ile görülme sıklığı artan
ve sıklıkla kemiklere metastaz yapan bir kanserdir. Biz bu vakada metastatik
prostat kanseri nedeni ile izlenirken sternumda kitle ile prezente olan multiple
myeloma olgusu sunmayı amaçladık.
Olgu: 76 yaşında erkek hasta, 2,5 yıldır prostat kanseri ve vertebralarda yaygın
metastaz nedeni ile takipteymiş. Vertebralara radyoterapi yapılan hastanın,
tedaviyi takip eden üç ay içinde göğüs ön duvarında yaklaşık 8-9 cm boyutunda,
düzensiz sınırlı, hiperemik görünümlü, vaskülarize yapıda, sert kıvamlı kitle ile
birlikte anemisi olması üzerine kliniğimize yonlendirildi. Yapılan tetkiklerinde
Hb:7,9 g/dL, t.prot:10,7 g/dL albumin: 3,2 g/dL, kreatinin 1,89 mg/dL tespit
edildi. Çekilen toraks tomografis inde sternum ön yüzünden başlayan ve retro
sternal alana yayılan yaklaşık 10 cm lik kitle lezyonu saptandı. Ayrıca vertebra
korpuslarında litik kemik lezyonları izlendi. Periferik yaymasında rulo
formasyonu izlenen hastanın, protein elektroforezinde gama bölgesinde M spike
izlendi. Serum İmmünfiksasyon elektroforezinde ise IgG kappa tipi monoklonal
gamopati saptandı. Yapılan kemik iliği aspirasyon ve biyopside kappa monotipik
%60 oranında atipik plazma hücre infiltrasyonu tespit edildi. Göğüs ön
duvarındaki lezyonda yapılan tru-cut biyopsi sonucu ile kappa monotipik
plazma hücre infiltrasyonu ile uyumlu olarak sonuçlandı. Hasta medikal onkoloji
kliniğinden devir alınarak Bortezomib, Siklofosfamid Deksametazon tedavisi
başlandı.
Tartşma: Plazmasitomlar, kemik iliğinde de aktif hastalığın görüldüğü multiple
myelomaya eşlik edebileceği gibi, tek başına da izlenebilir. Soliter Plazmositom
olguları, kemik ya da ekstramedüller alanlarda ortaya çıkabilir ve takibinde
multiple myelomaya progrese olabilir. Prostat kanseri, ileri yaş erkeklerde ortaya
çıkan ve sıklıkla kemik metastazı da izlenebilen bir malignitedir. Kemik
metastazlarının da olduğu bilinen bir olguda göğüs ön duvarında çıkan bu

lezyonun ilk etapta primer malignitesi ile ilişkilendirilebilir. Ancak primer
malignitesi ile uyumsuz klinik ve laboratuvar bulgularının ışığında özellikle de
litik kemik lezyonları gözlendiğinde alternatif tanılar da gündeme gelmelidir. Biz
bu olguda kemik metastazları olan prostat kanseri olgusunda ortaya çıkan ikinci
primer bir maligniteyi sunmayı ve bu bulguların varlığında ayırıcı tanıda mutalaka
plazma hücreli neoplazilerin düşünülmesini gerektiğini vurgulamayı amaçladık.
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LENALİDOMİD TEDAVİSİ ALTINDA PROGRESE OLAN DEV SOLİTER
PLAZMOSİTOM VAKASI
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Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği
Giriş: Multipl miyelom (MM) malign atipik plazma hücrelerinin klonal
proliferasyonu ile karakterize, hiperkalsemi, böbrek fonksiyonlarında bozukluk ve
anemi ile giden, litik kemik lezyonları medüller ya da ekstramedüller tutulum da
yapabilen hematolojik bir malignitedir. Plazmositomlar ise atipik plazma hücrelerinin
lokalize osseöz veya ekstraosseöz büyüme paterni gösteren klonal proliferasyonudur.
Ekstramedüller tutulum Myeloma tanısı esnasında bulunabileceği gibi hastalığın daha
ileri aşamalarıda ortaya çıkabilir. Kemoterapi ya da Otolog kemik iliği nakli
sonrasında kemik iliği remisyonda iken soliter kemik plazmositomu ya da
ekstamedüller plazmositom şeklinde relapslar gözlenebilir. Biz bu olgumuzda
Lenalidomide tedavisi altında kemik iliği remisyonda izlenirken progrese olmuş
soliter plazmositom vakasını sunmayı amaçladık.
Olgu: 45 yaşında kadın hasta halsizlik bel ağrısı nedeniyle başvurduğu merkezde
lomber bölgede kitlesel lezyon saptanması nedeniyle kliniğimize yönlendirildi.
Yapılan ileri inceleme sonucu plazmositom saptanan ve torakal bölgede de lezyon
tespit edilen hastanın kemik iliği incelemesi sonrası IgG lambda tanısı konuldu.
İndüksiyon kemoterapisi sonrası remisyon elde edilemeyen hastaya bortezomibsiklofosfamid-deksametazon tedavisi başlandı. 4 kür kematerapi sonrası yanıt elde
edilemeyen ve lomber bölgede yeni gelişen kitlesel lezyon tespit edilen hastaya o
dönem Suriye vatandaşı olması ve geri ödeme konusunda yaşanan sorun nedeniyle
otolog kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi verilemedi. Hasta refrakter kabul
edilerek Lenalidomid-deksametazon kemoterapisi başlandı. 3 kür LenalidomidDeksametazon kemoterapisi sonrası yapılan değerlendirmede torakal ve lomber
bölgedeki lezyonlarda anlamlı gerileme elde edildi. 6. Kür sonrası lezyonları
tamamen gerileyen hastaya tedaviye devam edildi. Tedavinin birinci yılında hastanın
hematolojik parametreleri normal sınırda iken yoğun sırt ağrısı nedeniyle yapılan
görüntüleme sonrası hastanın omuz bölgesinde 10x4 boyutlarında yeni gelişen
plazmositom ile uyumlu görünüm saptandı (Resim 1). Alınan biyopsi örneği ile
plazmositom tanısı doğrulanan hasta otolog kök hücre nakli yapılabilecek başka bir
merkeze sevk edildi.
Tartışma: Multiple Myeloma relaps ve remisyonlar ile seyreden plazma hücreli bir
neoplazidir. Allojenik kemik iliği nakli dışında küratif bir tedavisi yoktur. Anemi,
böbrek yetmezliği, hiperkalsemi ve kemik tutulumu sıklıkla rastlanabilen klinik
tablolardır. Multiple myeloma tedavisinin cevabını belirlemede IMWG kriterleri en

çok kullanılan yöntemdir. Kemik iliği bulguları remsiyonda olan hastalarda ise
medüller/ekstramedüller relapslar gözlenebilir.
Anahtar Kelimeler: Multipl Myelom, Lenalidomid, Plazmositom.
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RESİM 1
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NAZAL TİP EKSTRANODAL NK/T HÜCRELİ LENFOMA:OLGU SUNUMU
Emre Odabaş¹, Hale Bülbül², Nur Akad Soyer², Fulya Odabaş¹, Hüsnü Pullukçu3,
Mine Hekimgil4,
Filiz Vural2
¹Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
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² Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, İzmir
3

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

4

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

Giriş: Nazal tip ekstranodal NK/T hücreli lenfoma nazal kavite ve paranazal
sinüslerden kaynaklanan, nadir görülen bir ekstranodal non-hodgkin lenfoma (NHL)
türüdür. Sıklıkla nazal kavitede başlayıp orta yüz, palatal ve orbital duvarlarda
destrüksiyonlarla karakterizedir. Özellikle orta-ileri yaşlarda (50 yaş üstü) görülmekle
birlikte görülme yaşı toplumlara göre farklılık göstermektedir ve erkek/kadın oranı 23.6/1’dir. Etyopatogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte Epstein Barr virüs (EBV)
enfeksiyonu ile ilişkili olabileceği öne sürülmektedir. Bu posterde nazal tip ektranodal
NK/T hücreli lenfoma olgusunu sunmayı amaçladık.
Olgu: 64 yaşında kadın , üç aydır burunda tıkanıklık, burun cildinde kızarıklık
şikayetlerine ateş eklenmesi üzerine mukor ön tanısıyla enfeksiyon hastalıklarına
yatırıldı. Burun deliklerinde nekroze görünüm nedeniyle alınan doku kültüründe
Candida albicans ve Aspergillus flavus üremesi oldu. Çoklu antibioterapi ve
antifungal başlandı. Maxillofasiyal bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. Sağda
perinazal alanda boyutu yaklaşık 3,5x1,3 cm olarak ölçülen apse formasyonu ile
uyumlu görünüm saptanıp biopsi alındı. Biopsi sonucu CD56(+), CD8(+), CD4(-),
CD30(-), CD3(+), CD20(-), CD2(+), CD7(+), TİA-1(+), Granzim(+), CD16(-),
CD57(-), Perforin(-) ve EBER: Neoplastik lenfoid hücreler EBV(+) ekstranodal NK/T
hücreli lenfoma, nazal tip olarak geldi. Hematoloji kliniğine devir alındı. Hastalık
yaygınlığı açısından çekilen tüm vücut BT’de sağ akciğer alt lob posterior bazal
segment düzeyinde kalsifik granülom ile uyumlu yüksek dansiteli nodül dışında
özellik saptanmadı. Kemik iliği tutulumu açısından kemik iliği aspirasyon biopsisi
yapıldı. Normosellüler kemik iliği olarak değerlendirildi. Steroid, metotreksat,
ifosfamide, L-asparaginase ve Etoposide’den (SMILE) oluşan kemoterapi (KT)
protokolü planlandı. Aktif nazal fungal enfeksiyonu nedeniyle tutulu alan
radyoterapisi verilemedi. İlk kür KT sorunsuzca verildi. Kemoterapi sonrasında
lezyonlarında anlamlı derecede gerileme oldu. Remisyon sonrası HLA tam uyumlu
kardeşten allojenik kök hücre nakli planlanan hastaya ikinci kür KT si verildi. İkinci
kür sonrası nötropenik dönemde sepsis nedeniyle kardiak arrest gelişmesi üzerine
kaybedildi.
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Tartışma: Nazal tip ekstranodal NK/T hücreli lenfoma agresif ve hızlı progresyon
göstermekte ve olguların %50’sinde nüks veya sistemik yayılıma bağlı ölüm
görülmektedir. Lokalize ve dissemine hastalıkta SMILE protokolü ilk basamak tedavi
olarak düşünülmektedir. Tedaviye yanıt oranı %67 iken tam remisyon oranı %50’dir.
İlk remisyondan sonra otolog veya allojenik kök hücre nakli için değerlendirilmelidir.
Sonuç olarak, ekstranodal NK/T hücreli lenfoma nadir görülen ölümcül bir hastalıktır.
Bu yüzden nazal kavitede ve orta hatta karşılaşılan destrüktif lezyonlarda ayırıcı
tanıda mutlaka düşünülmeli ve kesin tanı koyabilmek için rutin patolojik incelemelere
ek olarak immünohistokimyasal çalışmalar yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Non-Hodgkin Lenfoma, NK/T nazal tip lenfoma, tedavi
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THİOTEPA BAZLI YÜKSEK DOZ KEMOTERAPİ (MATRİX)
UYGULANAN PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMALI YAŞLI
HASTADA BAŞARILI MOBİLİZASYON VE OTOLOG KÖK HÜCRE
NAKLİ (OKHN)
Şanlı Mandacı N, Kaynar L, Çetin M, Demir K, Ünal A
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD, Erciyes Transplant Merkezi /
KAYSERİ
Giriş: Primer santral sinir sistemi lenfomaları (PSSSL) beyin, leptomeninks, göz
veya spinal kordu tutabilen hodgkin dışı lenfomaların nadir bir varyantıdır.
Prognozu kötüdür. Tedavisinde, diğer lenfomalardan farklı olarak santral sinir
sistemine geçen kemoterapatik ajanlar kullanılır. Özellikle yüksek doz metotreksat
kemoterapisi ile birlikte santral sinir sistemine geçen diğer ajanların
kombinasyonu (Ara-C, Thiotepa) tedavinin temelini oluşturmakla birlikte elde
edilen cevabın OKHN ile konsolide edilmesi ortalama sağkalımı artırmaktadır.
Olgu: 80 yaşında diyabet dışında bilinen bir hastalığı olmayan baş ağrısı, kişilik
değişikliği, hafıza kaybı, düşüncede yavaşlama şikayetleri ile acil polikliniğimize
başvuran hastanın yapılan fizik muayenesi ve kan sayımı (tam kan sayımı,
karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri) normaldi. Nörolojik defisit yoktu. Bunun
üzerine çekilen cranial MR görüntülemesinde korpus kallozum santralinden
başlayıp solda bazal gangliyonlar düzeyine kadar uzanım gösteren, 18×41 mm
ölçülerinde düzgün kontürlü yer kaplayıcı lezyon izlendi. Lenfoma şüphesi,
metastaz şüphesi olması üzerine lezyondan alınan biyopsi sonucu diffüz büyük B
hücreli lenfoma olarak geldi. Torax, boyun ve batın bölgelerinin tomoğrafik olarak
görüntülemesinde tümör odağı tespit edilmedi. BOS örneklemesi class 2 olarak
gelen hastaya PSSSL tanısı ile 2 kür thiotepa bazlı MATRİX (Mtx, Ara-C, Thiotepa,
Ritüksimab) indüksiyon kemoterapisi verildi. Kemoterapi ile birlikte yüksek doz
granülosit koloni uyarıcı faktör desteğinde bulunarak 23×106 /kg hücre toplandı.
Çekilen kontrol MR görüntülemesinde rezidü tespit edilmeyen hastaya carmustin +
thiotepa protokolü ile OKHN yapıldı. Nötropenik dönemde pnömoni ve kolit
tablosu ile antibiyotik tedavisi alan hastada, nakilin 17. gününde nötrofil ve platelet
engrafmanı gerçekleşti. Hasta halen otolog kök hücre naklinin 11. ayında
remisyonda takip edilmektedir.
Tartışma: PSSSL kötü prognoz ile seyreder. Bu nedenle yüksek doz kemoterapi
bazlı rejimler sonrasında OKHN ortalama sağkalımı artırmaktadır. Özellikle son
zamanlarda santral sinir sistemine geçen thiotepa bazlı rejimlerin etkinliği ve
güvenliğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Hastanın yaşından bağımsız olarak
tedavi, risk faktörlerine göre bireyselleştirilmelidir. Thiotepa bazlı kemoterapi
rejimi ile tedavi yanıtının iyi olması dışında; hastanın ileri yaşı ve diyabet gibi
komorbid faktörlerine rağmen çok iyi kök hücre mobilizasyonu ve OKHN

yapılabilmektedir.
Sonuç olarak, 80 yaşında PSSSL lenfoması tanısı konan hastamızı
uygulanan, thiotepa bazlı kemoterapi rejiminin etkinliğini, kök hücre
mobilizasyonuna olumlu etkisini ve otolog kök hücre naklinin yaştan bağımsız
olarak bireyselleştirilerek yapılması gerektiğini göstermek amacıyla sunduk.
Anahtar Kelimeler: Primer santral sinir sistemi lenfoma, Thiotepa, otolog kök hücre
nakli.
Kaynaklar:
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1. Kasenda B, Schorb E, Fritsch K, ve ark. Prognosis after high-dose

chemotherapy followed by autologous stem-cell transplantation as firstlinetreatment in primary CNS lymphoma—a long-term follow-up Annals of
Oncology 2012;23:2670–2675.
2. Ferreri AJ. Cwynarski K. Pulczynski E. ve ark. Chemoimmunotherapy with
methotrexate, cytarabine, thiotepa, and rituximab (MATRix regimen) in patients
with primary CNS lymphoma: results of the first randomisation of the
International Extranodal Lymphoma Study Group-32 (IELSG32) phase 2 trial.
Lancet Haematol. 2016;3(5):217-27
3. Illerhaus G, Fritsch K, Egerer G, ve ark. Sequential high dose immunochemotherapy followed by autologous peripheral blood stem cell transplantation
for patients with untreated primary central nervous system lymphoma - a
multicentre study by the colloaborative PCNSL study group Freiburg (abstract
#302). Blood 2012; 120.
4. Kasenda B. Ferreri AJ. Marturano E. ve ark. First-line treatment and outcome
of elderly patients with primary central nervous system lymphoma (PCNSL)--a
systematic review and individual patient data meta-analysis. Ann Oncol 2015;
26:1305.
5. Kurnaz F, Kaynar L. Peripheral blood stem cell mobilization failure.
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APİGENİNİN KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ KÖK HÜCRELERİ ÜZERİNE
TERAPÖTİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Yağmur Kiraz1,2, Ali Ünal3, Nihan Aktaş2, Ayşe Birekul3, Yusuf Baran1,2
1. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü, İzmir.
2. Abdullah Gül Üniversitesi, Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler
Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kayseri.
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3. Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri.
Amaç: Kronik myeloid lösemi (KML), 2010 kDa ağırlığındaki BCR-ABL (p210)
füzyon proteinini kodlayan Philadelphia (Ph) kromozomu ile karakterize edilen bir
lösemi türüdür. BCR-ABL proteinini hedefleyerek aktivitesini engelleyen tirozin
kinaz inhibitörlerinin (TKİ) geliştirilmesi ve ilaçların KML hastalarında uygulanması
ile önemli başarılar elde edilmesine karşın hastalarda bu ajanlara karşı geliştirilen
direnç, KML tedavisinde mutlak başarıyı kısıtlamaktadır. Dirençlilik probleminin
temel nedenlerinden biri de uygulanan ajanların KML kök hücreleri üzerine etkinlik
göstermemesidir. Apigenin (4’,5,7- trihidroksiflavon) farklı sebze ve meyvelerde
bulunan ve farklı kanser türlerinde hücresel büyümeyi baskılama ve apoptozu
tetikleme etkileri gösterilmiş bitkisel bir flavanoiddir. Bu çalışmamızda, apigeninin
K562 KML kök hücreleri üzerine terapötik potansiyelini belirlemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: KML kök hücreleri K562 hücre popülasyonundan seçilim
(sorting) yöntemiyle ayrıştırılarak elde edilmiştir. Ayrıştırılan hücrelerin kök hücre
olup olmadığı ilgili belirteçlere akım sitometriyle bakılarak tespit edilmiştir.
Apigeninin K562 KML kök hücrelerinin çoğalması üzerine etkileri XTT hücre
proliferasyon testi ile belirlenmiştir. Apigeninin K562 KML kök hücreleri üzerine
apoptotik etkileri mitokondri zar potansiyelinde (MZP) ve kaspaz-3 enzim
aktivitesinde meydana gelen değişimler ve akım sitometri kullanılarak Annexin-V
yöntemi ile tespit edilmiştir. Bu amaçla kaspaz-3 kolorimetrik enzim aktivitesi ölçüm
kiti, JC-1 MZP belirleme kiti ve Annexin V-FITC kiti kullanılmıştır.

Bulgular: İmmünofenotipik karakterizasyon sonucu, seçilen hücrelerin %99,58’inin
CD38 negatif ve %94,21’inin CD34 pozitif olduğunu dolayısı ile bu hücrelerin KML
kök hücresi olduğu gösterilmiştir. 48 saat boyunca artan dozlarda Apigenine (1-40
nM) maruz bırakılan K562 KML kök hücrelerinin proliferasyonu doza bağımlı olarak
azalmış ve Apigeninin IC50 değeri 3 nM olarak hesaplanmıştır. 1-, 5- ve 10 nM
Apigenin uygulanan K562 KML kök hücrelerinin çoğalma yüzdesinde kontrol
grubuna göre sırasıyla %34, %80 ve %96 azalma tespit edilmiştir. Kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında, aynı dozlarda Apigenin uygulanan kök hücrelerin kaspaz-3 enzim
aktivitesinde ise %8, %53 ve %82 artışlar hesaplanmıştır. Apigenin uygulanan KML
kök hücrelerinin mitokondri zarı potansiyelinde meydana gelen bozulmalar ve
Annexin-V analiz sonuçları da Apigeninin doza bağımlı olarak apoptozu tetiklediğini
ve apoptotik hücre popülasyonunda önemli artışlara neden olduğunu göstermiştir.
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Elde ettiğimiz sonuçlar, 5-, 10- ve 20 nM Apigenin uygulanana KML kök
hücrelerinde toplam ölü hücrelerin oranı kontrole kıyasla sırası ile 2.2; 12.6 ve 30.4
kat artış göstermiştir.
Tartışma: Apigeninin KML kök hücreleri üzerine terapötik etkilerinin olabileceği ilk
defa bu çalışma ile gösterilmiştir. Apigeninin bu etkisinin kaspaz-3 enzim aktivitesini
tetikleme ve mitokondri zarında tetiklediği bozulmalar ile sağlandığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler. Apigenin, kronik miyeloid lösemi kök hücreleri, apoptoz,
sitotoksisite.
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ALLOGENEİK HHN SONRASI NÜKS SAPTANAN KRONİK LENFOSİTER
LÖSEMİ OLGUSUNDA İBRUTİNİB’İN ETKİLİLİĞİ VE TOLERABİLİTESİ
Ali Hakan Kaya, Emre Tekgündüz, Seval Akpınar, Hikmetullah Batgi, Filiz
Bekdemir, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Jale Yıldız, Alparslan Merdin, Mehmet Sinan Dal,
Merih Kızıl Çakar, Bahar Uncu Ulu, Şerife Kocubaba, Fevzi Altuntaş.
Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi, Hematoloji ve Kök Hücre
Nakil Kliniği, Ankara
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Giriş: Son yıllarda gerek yeni tanı ve gerekse nüks/dirençli kronik lenfositer lösemi
(KLL) olgularında ibrutinib tedavisinin başarısı ile ilgili çok sayıda veri elde
edilmiştir. Burada allogeneik hematopoietik hücre nakli (AHHN) sonrası nüks eden
KLL olgusunda ibrutinib deneyimimizi paylaşacağız.
Olgu: 5 yıl önce KLL tanısı alan 64 yaşındaki erkek hastada 6 kür FC tedavisi ile tam
remisyon elde edildi. Hastada 23 ay sonra mediastinal kitlenin eşlik ettiği Rai evre 4
nüks hastalık saptandı. Dört kurs Rituksimab-Bendamustin tedavisine yanıt vermeyen
hastaya HLA tam uyumlu kardeş vericiden AHHN yapıldı. Nakil sonrası 6. ay
değerlendirmesinde tam remisyon ve tam kimerizm saptandı. Akut ya da kronik graft
versus host hastalığı (GvHD) gelişmeyen hastada post-transplant 12. ayda
lenfadenopatilerin eşlik ettiği nüks hastalık saptandı. Eksizyonel lenf nodu biyopsisi
ile KLL tutulumu gösterilerek Richter transformasyonu dışlandı. İki ay ara ile 2 kez
donör lenfosit infüzyonu (DLI) yapıldı. DLI sonrası grade 2 akut GvHD gelişen
olguda sistemik steroid tedavisi ile GvHD kontrol altında alındı. Post-transplant 18.
ayda yapılan yanıt değerlendirmesinde aorta ve trakea’ya bası yapan mediastinal
kitlenin eşlik ettiği ilerleyici hastalık saptanması üzerine ibrutinib tedavisine karar
verildi. 3 kurs ibrutinib sonrası tümöral kitlelerde %85 gerileme sağlanan hastada 6.
kür sonrası tam remisyon elde edildi. İbrutinib tedavisi sırasında herhangi bir yan etki
gözlenmedi. Hasta halen ibrutinibe bağlı herhangi bir komplikasyon gelişmeksizin
nakil sonrası 27. ayda, 9. kurs ibrutinib tedavisi altında tam kimerik yapıda ve
remisyonda izlenmektedir.
Tartışma: İbrutinib ile nüks/dirençli KLL olgularında %75-85 genel yanıt ve %70-75
2 yıllık hastalıksız sağkalım oranları bildirilmektedir. Hasta sayısı sınırlı olan az
sayıda çalışmada ibrutinibin AHHN sonrası nüks olgularda da etkili olduğu yönünde
çalışmalar bulunmaktadır. Öte yandan ibrutinib’in GvHD olgularında da etkili
olabileceği yönünde veriler mevcuttur. AHHN sonrası nüks KLL olgularında tek ajan
olarak ibrutinib düşük yan etki profili, GvHD yapmadan graft versus lösemi etkisini
artırarak hastalık kontrolünü sağlamada uygun bir seçenek olabilir.

O12

LENFADENOPATİYE BAĞLI ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ İLE GELEN
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ OLGUSU
Nurcan KIRICI BERBER1
1) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü
Amaç:Kronik lenfositik lösemi, genellikle 6O yaş ve üzerinde görülen, kemik iliği ve
kanın yavaş seyirli kanseridir. Lenfositlerin kemik iliği, kan ve lenf düğümlerinde
kontrolsüz ve anormal sayıda artmasıyla oluşur. Kontrolsüz lenf düğümü çoğalması
ve büyümesi basıya bağlı semptomlara sebep olabilmektedir. Bu semptomlar
lenfadenopatinin lokalizasyonuna göre değişmektedir. Bu vakada lenfadenopati
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basısına bağlı öksürük şikayeti ile gelen bir kronik lenfositik lösemi olgusu sunuldu.
Vaka Sunumu: 71 yaşındaki hasta dış merkezde kronik lenfositik lösemi tanısı ile
tedavisiz takip edilmekte iken göğüs hastalıkları polikliniğine son bir haftadır şiddetli
öksürük şikayeti ile başvurdu. Hastanın geliş lökösit sayısı ;79,85 10^3/uL, lenfosit
sayısı ;71.37 10^3/uL , hemoglobin ;11.6 g/dL, trombosit sayısı ;213 10^3/uL, laktat
dehidrogenaz düzeyi ;643 U/L , T. Bilubin;0.66 mg/dL, kreatinin düzeyleri ;0.75
mg/dL tesbit edildi. Direkt coombs testi negatif olan hastanın hematoloji bölümü
tarafından değerlendirilen periferik yaymasında %70 olgun lenfosit tesbit edildi.
Hastanın yapılan fizik muyanesinde sağ akciğerde ronküs tesbit edildi. Boyunda
yaklaşık 1.5 cm çapında lenfadenopatileri mevcuttu. Çekilen akciğer grafisinde hiler
lenfadenopatileri saptanan hastanın kontraslı torax CT’sinde 5.8 cm boyutunda sağ
bronşa bası yapan lenfadenopatisi saptandı (Şekil 1). Kliniğe yatırılan ve prednol
1x100 mg başlanan hastanın 3. Günde öksürük şikayeti azaldı. 17p mutasyonu negatif
olan hastaya hematoloji bölümü tarafından ritüksimab, bendamustin tedavi protokolü
başlanması planlandı.
Sonuç: Kronik lenfositik lösemi hastaları genellikle pnömoni ve bronşite bağlı
öksürük şikayetleri ile karşımıza gelselerde lenfadenopatiye bağlı oluşan semptomlar
kronik lenfositik lösemiye yönelik tedavi başlanması için her zaman akılda
tutulmalıdır.
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Şekil 1. Sağ bronşa bası yapan 5.8 cm

büyüklğündeki kitle.

O13

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ HASTALARDA PNÖMONİ TEDAVİSİ
MULTİDİSİPLİNER BİR YAKLAŞIM GEREKTİRİR
Nurcan KIRICI BERBER1
1) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü
Amaç: Kronik Lenfositik Lösemi kanda ve kemik iliğinde olgun lenfosit artışı ile
giden bir hastalıktır. Lenfositlerin sayısı çok olmasına rağmen görevlerini yapamazlar
ve vücut enfeksiyonlara karşı savunmasız kalır ve şiddetli ve tedavisi güç olan
enfeksiyonlar ortaya çıkar. Bu enfeksiyonların takip ve tedavisinde bazı zamanlar
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göğüs hastalıkları tek başına yetersiz kalmaktadır ve hematoloji, enfeksiyon
hastalıkları, radyoloji ve göğüs cerrahisi gibi kliniklerin yardımına ihtiyaç
duymaktadır. Bu vakada kronik lenfistik lösemi tanısıyla takip edilen bir hastanın
pnömoni ve diğer ek hastalıkların tedavisi sırasındaki yaşanan zorluklar
anlatılmaktadır.
Vaka Sunumu: 83 yaşındaki kronik lenfositik lösemi tanısı ile takip edilen hasta
ateş ve öksürük şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın geliş lökösit sayısı;

17.95 10^3/uL, lenfosit sayısı; 8.88 10^3/uL, hemoglobin;9.2 g/dL, trombosit
sayısı;83 10^3/uL, laktat dehidrogenaz düzeyi;546 U/L , Total Bilubin;0.62

mg/dL, kreatinin düzeyleri;1.11 mg/dL ,Crp; 11.28 tesbit edildi. Hastanın yapılan
fizik muyanesinde sağ akciğerde solunum sesleri azalmış ve bilateral ralleri

saptandı. Hastanın kontrastlı toraks tomagrafisinde sağ hemitoraksta yaygın
minimal sıvı görünümü ve her iki akciğerde alt zonlarda yer yer buzlu cam

görünümü izlendi. Ayrıca hastanın idrar yaparken yanması ve sık sık idrara

çıkma öyküsü vardı. Kliniğe yatırılan hastaya pnömoni + idrar yolu infeksiyonu
tanısı ile meronem (meropenem) 3x1 gram başlandı. Hematoloji Bölümü ile
konsülte edilen hastaya genel durumunun kötü olması ve sepsis kliniğinde

olmasından dolayı kemoterapi düşünülmedi. Immunglobülin G düzeyi istendi.
Ağızda beyaz renkli plakları olan hasta Kulak-Burun-Boğaz bölümü ve

Dermetaloji ile konsülte edilerek Orofaringeal kandidiazis tanısı konuldu.

Hastaya fungostatin ve bikarbonatlı gargara başlandı. Oral alımı olmayan hasta

dahiliye bölümü ile konsülte edilerek serum fizyolojik 100 cc/h ve parenteral

beslenme solüsyonu 50 cc/h başlandı. Hastanın takiplerinde ateşi oldu ve crp ‘si
yükseldi. Enfeksiyon hastalıkları ile konsülte edilerek meronem tedavisine,
siprofloksasin 2x400 mg/İV ve flukonazol 2x400/İV (yükleme) ,daha sonra
1x200 (idame) başlandı. Kontrol akciğer grafisinde plevral mayisinde

progresyon izlendi. Göğüs cerrahisine konsülte edildi. Hastanın genel durumum

kötü olması nedeniyle müdahale düşünülmedi. Yüzünde ülsere lezyon tarif

eden hastaya dermatoloji konsültasyonu istendi. Bazal cell karsinom düşünüldü.
Plastik cerrahi bölümünden biyopsi yapılması için konsültasyon istendi. Hasta
biyopsiyi kabul etmedi. Kaşıntı için Dermatoloji ketakonazol şampuan ve
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hidrokortizon, Feniramin maleat ampül önerdi. İlaçlarını almak istemeyen ve
intravenöz beslenmeyi reddeden hasta depresyon ön tanısı ile psikiyatriye
konsülte edildi. Hastaya mirtazapin 15 mg 1x1, haloperidol damla 3x5-6

başlandı. Hastanın genel durumu kötüleşti, solunum arrestti olan hasta tüm
müdahalelere rağmen sepsisden kaybedildi.

Sonuç: Kronik lenfositik lösemili hastalarda pnömoni tedavisi multidisipliner
yaklaşım gerektiren bir hastalıktır.

O14

KEMİK İLİĞİ NAKLİ OLAN HASTALARDA AKILDA TUTULMASI
GEREKEN BİR HASTALIK: BRONŞİOLİTİS OBLİTERANS SENDROMU
Nurcan KIRICI BERBER1
1)

Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü

Amaç: Bronşiolitis obliterans; küçük hava yollarında daralma ve tıkanmalarla giden
ilk dönemlerde obstrüktif solunum yolu hastalığı bulguları ile ilerleyen ve daha sonra
ileri evrede peribronşial fibrozis nedeniyle hem obstrüktif hem de restriktif
değişiklikler görülen bir durumdur. En sık görülen bulgular kuru öksürük, ilerleyici
nefes darlığı ve hırıltılı solunumdur. Allojenik nakil sonrası Bronşiolitis Obliterans
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Sendromunun sıklığının arttığı bilinmektedir. Burda yaklaşık 3 ay önce tam uyumlu
kardeşinden allojenik kök hücre nakli olmuş kuru öksürük şikayeti ile gelen bir hasta
sunuldu.
Vaka Sunumu: Yaklaşık 3 ay önce nüks akut myeloid lösemi tanısı ile tam uyumlu
kardeşinden allojenik kök hücre nakli olan 32 yaşında hasta polikliniğe kuru öksürük
şikayeti ile başvurdu. Başvurduğu sıradaki kan değerleri lökosit sayısı; 4.12
x10^3/uL,hemoglobin ; 11.3 g/dL, trombosit; 128 x10^3/uL idi. Hematoloji bölümü
ile konsülte edilen hastanın akut myeloid lösemi açısından remisyonda olduğu ve akut
graft-versus-host reaksiyon tanısı ile prednol, siklosporin, trimetoprim
sülfametaksazol tedavileri aldığı öğrenildi. Hastanın fizik muayenisinde ronküs
mevcuttu. Çekilen akciğer grafisinde özellik saptanmadı. Bronşiolitis obliterans ön
tanısı ile Solunum fonksiyon testi uygulanan hastanın FEV1 ,FVC ve FEF 25-75
normal gözlendi.Bu değerler ile ön planda bronşiolitis obliterans düşünülmeyen
hastaya klinik ve laboratuar olarak ön planda akut bronşit düşünüldü ve klaritromisin
2x500 mg/gün tedavisi 7 gün süre ile başlandı. Bir hafta sonra kontrole gelen hastanın
öksürük şikayetinin kaybolduğu gözlendi.
Sonuç: Özellikle kök hücre nakli sonrasında akciğeri etkileyen sebepler enfeksiyöz
ve enfeksiyöz olmayan sebepler olarak ikiye ayrılabilir.Enfeksiyöz olmayan akciğer
sorunları arasında restriktif akciğer hastalığı ile obstruktif hava yolu hastalıklarından
bronşiolitis obliterans, bronşiolitiz obliterans organize pnömoni ve idiyopatik

pnömoni sendromu yer almaktadır. Günümüz de artan allojenik nakil uygulanan
hasta sayısı ile birlikte kök hücre nakli komplikasyonları her branş tarafından akılda
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tutulmalıdır.

O15

TRANSFÜZYON SONRASI GELİŞEN RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU
(TRALI SENDROMU)
Nurcan KIRICI BERBER1
1) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü
Amaç: Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu sonrasında gelişen respiratuar distres
tablosuna "Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı" denmektedir (TRALI –
Transfusion Related Acute Lung Injury). Kan ve kan ürünü verilmesinden sonraki 2
saat içinde akciğer fonksiyonlarında akut bozulma, öksürük ve beraberinde pembe
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köpüklü balgam gibi akciğer ödeminin semptomları ve akciğer grafisi bulguları
görülerek tanı konulmaktadır. Hem mortal olması hem de nadir görülmesi sebebi ile
burada eritrosit transfüsyonu sonucu gelişen bir TRALİ vakası sunulmuştur.
Vaka Sunumu:83 yaş kronik lenfositik lösemi tanılı hasta acile nefes darlığı,
halsizlik şikayeti ile başvurdu. Hastanın öyküsü derinleştirildiğinde kronik lenfosittik
lösemi için daha önce dış merkezde önerilen kemoterapiyi kabul etmedikleri ve daha
önce birçok kez eritrosit transfüzyonu aldığı öğrenildi. Fizik muayenede sağ akciğer
bazelde ralleri vardı. Lökosit; 193.88 10^3/uL, hemoglobin;7.9 g/dL, trombosit;156
10^3/uL, laktat dehidrogenaz; 369 U/L, total bilurubin ;0.46 mg/dL, direkt coombs
testi negatif idi. Nefes darlığı, halsizlik şikayeti olan hastaya hemoglobin düzeyi 7.9
gr/dL olan hastaya 1 ünite ışınlanmış ve kan filtresinden geçirilmiş eirtrosit
transfüzyonu uygulandı. Transfuzyonu takiben hastanın 2 saat içerisinde nefes darlığı
oluşmaya ve satürasyonu düşmeye (oksijen satürasyonu oksijensiz %82 olarak
ölçüldü) başladı ve hasta yoğun bakıma alındı. Fizik muayenesinde bilateral ralleri
tesbit edildi. Çekilen portable akciğer yan grafisinde kostofrenik sinüs kapalı ve
dansite artışı izlendi. (Şekil 1). Hastaya TRALI sendromu tanısı konularak entübe
edildi ve prednol ve diüretik tedavisi uygulandı. Hasta kan transfusyonu
uygulamasından yaklaşık 10 saat sonra tedavilere yanıt vermeyerek kaybedildi.
Sonuç: Sepsis, kanser ve multiple kan transfüzyonuna maruz kalmış olmak TRALI
gelişmesi için birer risk faktörü sayılmaktadır. Bu sebeple bizim hastamızda olduğu
gibi daha önce malignite öyküsü olan ve daha önce kan tansfüzyonu alan hastalarda

TRALI akılda tutulması gereken bir kan ve kan ürünü komplikasyonudur.
Günümüzde TRALI sendromunun gelişmemesi için lökoaglütininler açısından
taranması, her kan ürününün antikorlar ve lipid mediatörleri açısından test edilmesi,
ters lenfosit cross match uygulanması halen tartışmalıdır. Gerek maddi açıdan gerek
ise donör sayısını azalttığı için bütün donörlerin antikor açısından taranması ve
yüksek titresi bulunanların tercih edilmemesi henüz netlik kazanmamıştır.
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Şekil 1. Her iki akciğerde heterojen dansite artışı.

O16

AZATİOPRİNİN YOL AÇTIĞI PSEUDOLÖSEMİ
Sevil Fişekci OKTAR1, Ali Kutlucan2, Mehmet DAĞLI2, Nazlım AKTUĞ DEMİR3,
Abdulkadir BAŞTÜRK2
1. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği
2. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği
3. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
GİRİŞ:
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Azatioprin SLE ve diğer otoimmun hastalıklarda sık kullanılan bir immunsupresan
ajandır. Pürin metabolizmasını ve DNA sentezini etkileyerek miyelosüpresyona yol
açabilir. %5-25 görülme oranıyla lökopeni, en sık gelişen hematolojik yan etkidir.
İlacın yol açtığı nötropeni ve kemik iliğinde myeloid maturasyon arresti lösemiyle
karışır. Buna pseudolösemi denir. Biz bu posterde Imuranın neden olduğı
pseudolösemi vakası sunuyoruz.
OLGU:
55 yaşında erkek hasta özgeçmişinde hipertansiyon öyküsü mevcut. 40 gün önce
pemfigus vulgaris tanısı konulmuş. Hastaya azatioprin başlanmış. Hasta yaklaşık 40
gün ilacı günde bir kez kullanmış. Hastanemiz acil servisine ateş, üşüme, titreme
şikayetiyle başvurmuş. Fizik muayenesinde 38.5 °C ateşi mevcuttu ve diğer sistem
muayeneleri doğaldı. Yapılan tahlillerde nötropenisi mevcuttu. Beyaz küresi 2.98
K/µL Hb: 12.3 g/dl, Plt: 275 K/µL nötrofil değeri: 0.1 K/µL idi. Febril nötropeni ön
tanısıyla hasta yatırıldı. Hastaya meropenem 3x1 gr tedavi başlandı. Kemik iliği
aspirasyon ve biyopsisi yapıldı. Aspirasyonda akut pseudolösemi (apl) ile
karışabilecek ölçüde promyelosit ve myelosit evresinde duraklaması vardı.
(Resim1,2)

Myelosit evresinde daha olgun hücrelerin çok olması nedeniyle apl

düşünülmedi. Ayrıca trombositlerinin normal olması da tanımızı lösemiden
uzaklaştırdı. Pseudolösemi tanısı konuldu. Tek doz filgastim ile nötrofilleri yükseldi.

SONUÇ:
Myeloid maturasyon defektleri lösemi ile karışabilir. Pseudolösemi tanısında öykü,
morfolojik bulgular, eşlik eden trombositopeni olmaması önemlidir.
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Resim 1

Resim 2
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ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ OLAN HASTALARDA BK VİRÜS İLE
İLİŞKİLİ HEMORAJİK SİSTİT DENEYİMİ
Hikmetullah Batgi1 , Seval Akpınar1 , Mehmet Sinan Dal1 , Ali Hakan Kaya1 , Filiz
Yavaşoğlu1 , Tuğçe Nur Yiğenoğlu1 , Dicle İskender2 , Merih Kızıl Çakar1 , Jale Yıldız1 ,
Alparslan Merdin1 , Duygu Mert2 , Emre Tekgündüz1 , Fevzi Altuntaş1
1-Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji ve Kök Hücre Nakil
Kliniği
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2- Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
Giriş: İnsan polyomavirusları olan BK virus, toplumlarda yaygın olarak bulunan ve
latent enfeksiyon oluşturan küçük DNA virusudur. Hayatın erken dönemlerinde
kazanılan primer BKV enfeksiyonları genellikle asemptomatik seyretmektedir. Ancak
kemik iliği nakli yapılan hastalarda bu virusların reaktivasyonu ciddi klinik tablolara
yol açabilmektedir. BK virüsü allogenik kök hücre nakli olan hastalarda primer olarak
hemorajik sistite neden olur. Bu yazıda, allogenik kök hücre nakli olan 4 hastada BK
virus ile ilişkili hemorajik sistit olgularını sunuyoruz.
Olgu 1:
Kırküç

yaşındaki

kadın

hasta

Akut

Miyeloid

Lösemi(AML)

tanısıyla

3+7

kemoterapisi sonrasında tam remisyon elde edilerek 1 kür HİDAC konsolidasyon
kemoterapi verilip tam uyumlu akraba vericisinden Cy-Bu hazırlık rejimi sonrasında
allogeneik kök hücre nakli(AKHN) yapıldı. Nakilden 3 ay sonra hastada makroskopik
hematüri gelişti. Hemorajik sistit etyolojisine yönelik yapılan tetkiklerde BK virüs
DNA 20.763.373 kopya/ml saptandı. İmmunsüpresif tedavinin azaltılması ve mesane
irrigasyonu ile hematüri kontrol altına alındı. Kontrol için alınan BK virüs DNA
3.760.719.465

kopya/ml

saptandı.

Hematürisi

devam

eden

hastanın

üriner

ultrasonografide sol böbrekte grade 1 hidronefroz saptandı. Kreatinin düzeyi 3,34
mg/dl olup BK virüsüne bağlı nefrit düşünüldü. Ancak trombosit düşüklüğü nedeniyle
biyopsi yapılamadı. Hasta hemodiyalize alındı. BK virüsüne bağlı hemorajik sistit
nedeniyle leflunomid 3x100 mg tb 3 gün ardından 2x20 mg tb, levofloksasin 1x500

mg IV ve 0,5 gr/kg intravenöz immunglobulin G (IVIG) kombine tedavisine başlandı.
Genel durumu bozulan hasta yoğun bakım servisine yatırıldı. Tedavisinin 4. günü
hasta kaybedildi.

Olgu 2:
Altmış dört yaşında erkek hasta Myelofibrozise sekonder AML hematolojik tam
remisyon ile HLA tam uyumlu kardeşten AKHN yapıldı. Nakilden 33 gün sonra
hastada makroskopik hematüri gelişti. Üç yollu idrar sondası takılıp, 400 cc/saat
izotonik sıvı ile

mesane irrigasyonuna başlandı. BK virüs DNA 163.000.000

kopya/ml olarak saptandı. Hemorajik sistit nedeniyle hastaya IVIG 0,5 gr/kg ve
levofloksasin 1x750 mg

başlandı. Üriner USG’de mesane içinde pıhtı saptandı.
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Hastaya sistoskopi yapıldı ve pıhtılar boşaltıldı. Kontrol amaçlı istenen BK virüs
DNA 580.800.000 kopya/ml tespit edildi.. Sidofovir tedavisi 5mg/kg haftada bir
olmak üzere iki hafta boyunca, sonrasında iki haftada bir olacak şekilde başlandı. 1 ay
sonra istenen BK virüs DNA 46.120 kopya/ml olup tedaviye devam edildi. Hematüri
azaldı. 1 ay sonra tekrar istenen BK virüs DNA 17.080 kopya/ml olarak saptandı.
Hastanın tedavisine devam edilmektedir.
Olgu 3:
Yirmi yaşında erkek hasta

AML tanısı ile tam uyumlu annesinden AKHN yapıldı.

Nakilden sonra 25.gün Akut Gvhd gelişti. Cilt:1 karaciğer:2
eklendi.Takibinde
mikofenolat

böbrek

yetmezliği

mofetil tedavisi başlandı.

gelişmesi
Nakilden

nedeni
30

gis:2

ile

metil prednisolon

siklosporin

gün sonra

kesildi,

remisyon

ile

uyumlu.42.gün hastada hematüri gelişti.Üç yollu sonda takılıp 400cc/saat izotonik ile
mesane irrigasyon başlandı. BK virüs DNA 905.080.070 kopya/ml olarak saptanması
nedeniyle sidofovir tedavisi için başvuru yapıldı.Onay ve ilaç temin etme süresinde
hastamız 60.günde fungal akciğer enfeksiyonu nedeni ile kaybedildi.
Olgu 4:
Kırküç yaşında erkek Ph+ALL moleküler tam remisyon ile 9/10 uyumlu akrabadışı
vericiden Akhn yapıldı.Nakilden sonra +85.gün sekonder engrafman yetersizliği ve
kimerizm kaybı nedeni ile aynı vericiden hazırlık rejimi değiştirilerek ikinci AKHN
yapıldı.+3 gün makroskobik hematüri gelişmesi nedeni ile

üç yollu sonda takılıp

400cc/saat izotonik ile mesane irrigasyon başlandı. BK virüs DNA 4.618.000.000
kopya/ml saptandı. Sidofovir başvuru yapıldı. Onay ve ilaç temin sürecinde hastamız
+24.gün fungal akciğer enfeksiyonu nedeni ile kaybedildi.

Tartışma
Transplant

alıcılarında

spesifik

immunsüpresif

ajanların

kullanılması

ve

immusüpresyonun yoğunluğu BK virüs replikasyonunu ve klinik hastalığın ilerleme
riskini artırmaktadır. BK virus allojenik kök hücre nakil alıcılarında primer olarak
hemorajik

sistite neden olmaktadır. Hemorajik sistit, hematopoetik kök hücre

transplantasyonunun ciddi bir komplikasyondur. Morbidite ve hastanede uzun süreli
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yatışa neden olmaktadır. Anti BK virüs aktivitesine sahip birkaç ajan gösterilmiştir.
Sidofovir sitosin nükleotid anaoloğudur ve polyoma virüsleri dahil çeşitli DNA
virüslerine karşı aktif bir ajandır. Sidofovir tedavisi başlanan olguda tedaviden 1 ay
sonra BK virüs yükü 1 log’dan fazla azaldı ve hematüri geriledi. 3 hastamızı fungal
akciğer enfeksiyonu nedeni ile kaybettik. AKHN yapılan ve takiplerinde hematüri
görülen hastalardan idrar sitolojisi ve idrar kültürü incelemelerinin yanı sıra idrarda
BK virus PCR analizi yapılmasına ve pozitif sonuç alınan (klinikte bu durumu
açıklayacak başka bir patolojik bulgu saptanmayan) hastalara tedavi başlanarak viral
yükün kantitatif olarak izlenmesi gerekmektedir.
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