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SÖZEL

SUNUMLARI

S1
ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ
HASTALARDA MYELOABLATİF HAZIRLAMA REJİMİ İLE İNDİRGENMİŞ
YOĞUNLUKTA HAZIRLAMA REJİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Rafiye Çiftçiler1, Müfide Okay1, Elifcan Aladağ1, Seda Aydın1, Salih Aksu1, Nilgün
Sayınalp1, İbrahim Haznedaroğlu1, Osman Özcebe1, Haluk Demiroğlu1,Yahya Büyükaşık1,
Hakan Göker1
1

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı
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Amaç: Allojenik hematopoetik kök hücre nakli hazırlık rejimlerinin farklı olması tedavi
sonuçlarını etkileyebilir. Bizim bu çalışmada amacımız, akut myeloid lösemi hastalarında
allojenik hematopoetik kök hücre nakli öncesi kullanılan hazırlık rejimlerinden myeloablatif
hazırlama rejimi veya indirgenmiş yoğunlukta hazırlama rejimi ile nakile alınan hastaların
sonuçlarını karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: 2001-2017 yılları arasında akut myeloid lösemi tanısı konulmuş ve
AHKHN yapılmış hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Toplam 107 hasta çalışmaya
dahil edildi.
Bulgular: Retrospektif olarak değerlendirildiğinde toplam 107 hastadan; 44’üne myeloablatif
hazırlama rejimi, 63’üne ise indirgenmiş yoğunlukta hazırlama rejimi verilmiştir.
Myeloablatif hazırlama rejimi alan hastaların 6 aylık ortalama sağkalım %82 iken,
indirgenmiş yoğunlukta hazırlama rejimi alan hastalarda 6 aylık ortalama sağkalım %93
saptanmıştır. Karşılaştırdığımızda RIC alan hastalarda 6 aylık ortalama sağkalım daha iyi gibi
görünsede iki grup arasında 6 aylık ortalama sağ kalım açısından anlamlı fark saptanmamıştır
(p: 0.5). Üç yıllık ortalama sağ kalım myeloablatif hazırlama rejimi alan hastalarda %60 iken,
indirgenmiş yoğunlukta hazırlama rejimi alanlarda %67 olup ortalama sağ kalım açısından
anlamlı fark saptanmamıştır. Myeloablatif hazırlama rejimi alan hastalarda 3 yıllık
progresyonsuz sağkalım %88, indirgenmiş yoğunlukta hazırlama rejimi alan hastalarda %77
saptanmış olup; 3 yıllık progresyonsuz sağkalım açısından her iki grupta anlamlı fark
saptanmamıştır (p: 0.24). Myeloablatif hazırlama rejimi alan 44 hastanın toplam 21’inde (5
hastada akut, 16 hastada kronik) graft versus host hastalığı (GvHH) gelişmiştir. İndirgenmiş
yoğunlukta hazırlama rejimi alan hastaların toplam 15’inde (9 hastada akut,6 hastada kronik)
GvHH görülmüştür. GvHH gelişimi açısından iki hasta grubu arasında anlamlı bir fark
izlenmemiştir (p:0.089).
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Şekil 1: Toplam Sağkalım

Şekil 2: Progresyonsuz Sağkalım

Tartışma ve Sonuç: Günümüzde 50-55 yaşın altında, remisyonda olan, orta yada kötü
sitogenetik riski olan AML hastalarında allojenik hematopoetik kök hücre naklinde
myeloablatif hazırlama rejimi standarttır. İndirgenmiş hazırlama rejimi daha çok ileri yaş
AML hastaları ve ko-morbiditesi olan hastalarda kullanılmaktadır. Biz bu çalışmada allojenik
hematopoetik kök hücre nakli yapılan AML hastarında myeloablatif hazırlama rejimi ve
indirgenmiş yoğunlukta hazırlama rejimi alan hastalar arasında ortalama sağkalım ve GvHH
gelişimi açısından anlamlı fark olmadığını gösterdik. İlerleyen günlerde yapılacak geniş
prospektif çalışmalar ile maliyet ve hastaların yaşam kalitesine yönelik sorulara da cevap
bulanacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Allojenik hematopoetik kök hücre nakli, akut myeloid lösemi

S2
CD19 SPESİFİK TRANSGENİK CAR-T HÜCRE ÜRETİMİ LABCELL/TÜRKİYE
VERİLERİ
Derya Dilek Kançağı, Cihan Taştan, Merve Kongur, Muhammet Yılancı, Fatma Eyüboğlu
Ünüvar, Bulut Yurtsever, Utku Seyis, Ercüment Ovalı
Acıbadem Sağlık Grubu, LabCell, İstanbul
Amaç,
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Kansere karşı hücresel immünoterapide mevcut ürünler tam remisyon oluşturmada etkili
değildir. Bunun da temel nedeni, mevcut immün hücrelerin kanser dokusuna karşı uyarılmış
olsalar dahi, düşük aktivite ve sensitiviteli reseptör taşımalarından ötürüdür. Bu çalışmada,
modern tıpta kullanılmaya başlanan transgenik kimerik antijen reseptör (CAR)-T hücre (13) üretmeyi hedefledik. Genetiği değiştirilerek hazırlanacak otolog T lenfositlerin yüksek
afiniteli CD19 spesifik CAR reseptörleri taşıması sağlanarak pre- klinik/klinik anlamda
daha etkin sonuçlar elde edilebilecek bir ürün geliştirmeye çalıştık.
Gereç ve yöntem,
Sentetik CAR Geni ve Lentivirüsünün Hazırlanışı
CD19 spesifik CAR sentetik geni, anti-CD19 scFv h(CD28-CD3ζ)-EGFRt, Creative
Biolabs’a sentezlettirilerek lentivirüs vektörüne klonlandı. CAR konstraktı, Sanger
dizilemesi ile teyit edildi. CAR kodlayan plazmid ile lentivirüs paketleme proteinleri
üretecek zarf ve paketleme vektörleri, E. coli DH5α suşu içine transforme edilerek Miniprep
plazmid izolasyon kiti kullanılarak çoğaltılmıştır. CAR kodlayan lentivirusler FuGene
tranfeksiyon metodu ile HEK293T hücrelerinde üretimi sağlanmıştır [Komplet besiyeri:
%10 FBS ve %1 pen/strep, Texmacs medyum]. Lentivirüs miktar tayini ve kalite
kontrol testlerinin ardından virüsler -80oC’de saklanmıştır.
Transfeksiyon ve CAR-T Üretimi
Fikol ile izole edilen periferik mononükleer hücreler, anti-CD3/28 mikro-bilyalar
kullanılarak T hücre aktivasyonu sağlanmış ve CAR kodlayan virüslerle transdüksiyon
başlatılmıştır. Ayrıca lenti-X-site integrasyon analizi ile CAR-T hücrelerinde viral CAR
geni yerleşiminin lokalizasyonuna bakılmıştır. CAR-T hücrelerinin 11 günlük kültür
süreçleri tamamlandığında, %1 HSA içeren serum fizyolojik içinde süspande edilerek,
ürün kalite kontrol testleri yapılmıştır [Komplet besiyeri: 100 IU IL-2/ml, %3 Human AB
Serum ve %1 pen/strep, Texmacs medyum]. CAR ekspresyon düzeyi, akım sitometri
analizleri ile anti-EGFRt ve/veya anti-mouse Fab antikorları kullanılarak tespit edilmiştir.
CAR-T hücrelerinin in vitro çalışmalardaki sito-toksisitesi etkinliği, CD19 eksprese eden
Raji hücreleri (CCL-86, ATCC) ile ko-kültürü yapılarak, üretici firmanın talimatlarına göre,
Europium testi ile (elisa okuyucuda) değerlendirilmiştir. Ayrıca, CAR-T hücre aktivasyonu
CD107a ekspresyon düzeyindeki artış (akım sitometri) ile belirlenmiştir.

Bulgular,
İlk yapılan analizlerde, CAR kodlayan sentetik gen dizisinin insan genomunda beklenilen
lokalizasyonda entegre olduğu gösterildi. Üretilen CAR-T hücrelerinde akım sitometri
analizleri ile CAR ekspresyonu >%20 oranında elde edilmiştir. Farklı dozlardaki
(Efektör:Hedef; 1:1, 5:1, 10:1) CAR-T ve RAJI ko-kültür testlerinde, 4 saat sonra kanser
RAJI hücrelerinin >%70’inin öldürülebildiği tespit edilmiş ve 24.saatte kontrol T
hücrelerine kıyasla aktive olan CAR-T hücrelerinde 6 kat daha fazla CD107a ekspresyonu ile
belirlenmiştir. Akan hücre ölçer ile yapılan farklı dozlardaki CAR-T:RAJI ko-kültür
testlerinde de, biyolojik ve teknik üçlü replikatlarda, 24.saatte %81, 48.saatte
%95’e varan oranda CD19+ RAJI hücre ölümü başarabildiğimiz gözlemlendi.
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Tartışma ve Sonuçlar
Optimize edilen protokolümüz ile in vitro koşullarda CAR-T hücrelerinin CD19 kodlayan
RAJI hücrelerine karşı sito-toksik etkinliği gösterdik. Farklı dozlardaki CAR-T hücrelerinin
RAJI hücreleri ile ko-kültür testlerinde, yüksek CAR-T dozlarında en iyi sito-toksik etkinlik
elde edebildiğimizi tespit ettik. Bu durum, gelecek RAJI tümör modeli büyütülecek SCID
farelerdeki testlerimizde farklı dozlardaki CAR-T hücre uygulanması gerektiği sonucu
öngörmektedir. Pre-klinik çalışmalarının tamamlanması ve elde edilen sonuçları takiben
ALL, NHL ve CD19 pozitif myeloma hastalarında (1,3) klinik çalışmanın başlatılması
düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Kimerik Antijen Reseptörü, CAR-T, Immunoterapi
Kaynaklar:
1. Zhang T et al. Oncotarget. 2015;6(32):33961-33971.

2. Kochenderfer JN et al. Journal of Clinical Oncology. 2015;33(6):540-549.

3. Park JH et al. Blood. 2016;127(26):3312-3320.
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P2
OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI REZİDÜ HASTALIĞI OLAN MULTİPL
MİYELOM HASTALARINDA LENALİDOMİDİN SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ
Ali ÜNAL1,Zeynep Tuğba GÜVEN1,Leylagül KAYNAR1,Esra YILDIZHAN2,Nermin
KENİ1,Neslihan MANDACI1,Olgun KONTAŞ3,Özlem CANÖZ3,Yavuz KÖKER4,Bülent
ESER1,Mustafa ÇETİN1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Ünitesi
3
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Bilim Dalı
4
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji Bilim Dalı
1
2
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Amaç: Otolog kök hücre nakli (OKHN) yapılan ve minimal rezidüel hastalık saptanan multiple
miyelom tanılı hastalarda lenalidomid verilen ve ilaçsız takip edilen hastaların hastalıksız ve
toplam sağkalım sürelerini karşılaştırmak
Materyal-Metod: Erciyes Üniversitesi Kemik İliği Nakli Merkezinde, 2012 - 2017 yılları
arasında OKHN yapılmış ve sonrasında minimal rezidüel hastalık saptanan multipl miyelom
hastalarının bir kısmına lenalidomid verildi. Lenalidomid verilen ve verilmeyen hastaların
takipleri karşılaştırıldı. Hastaların tıbbi kayıtlarından tanı anındaki yaşları,cinsiyetleri,nüks ve
ölüm tarihleri kaydedildi. Hastalıksız ve toplam sağkalım süreleri yönünden iki grup arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı araştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 62 hastanın 37‘si erkek, 25‘i kadın idi. Hastaların tanı anındaki
ortanca yaşı 55 idi. OKHN sonrası minimal rezidü hastalık saptanan hastaların 23’ü ilaçsız
takip edilmiş, 39‘una lenalidomid başlanmıştı.
Lenalidomid alan grupta ortanca hastalıksız sağkalım 910 gün (%95 GA:505.6-1314) ,ilaçsız
takip edilen grupta 497 gün (%95 GA: 153.5-840.4) olarak bulunmuştur. İki grup
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. (p=0.01)
Toplam sağkalıma bakıldığında, lenalidomid alan grupta ortanca toplam sağkalım 1531 gün
(%95 GA:1324.8- 1738.2) iken ; ilaçsız takip edilen grupta 1602 gün (%95 GA:1313-1892)
olarak bulunmuştur. Toplam sağkalım açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmamıştır
(p=0.98)
Sonuç: Otolog kök hücre nakli yapılan ve takipte minimal rezidüel hastalık saptanan multipl
myelom hastalarında lenalidomid verilen grupta hastalıksız sağkalım anlamlı olarak daha uzun
bulunmuş,toplam sağkalım açısından fark saptanmamıştır.
OKHN yapılan ve minimal rezidüel hastalık saptanan multipl miyelom hastalarında lenalidomid
tedavisi verilmesinin özellikle hastalıksız yaşamı artırdığı gösterilmiştir .
Anahtar kelimeler: otolog kök hücre nakli, multipl miyelom, minimal rezidüel hastalık,
lenalidomid

P3
KRONİK MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA EDİNİLMİŞ VON
WİLLEBRAND HASTALIĞI
Ömer Ekinci1, Muhammed Aslanboğa2, Cengiz Demir1
1

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Van Türkiye

2

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van Türkiye

Amaç: Kronik miyeloproliferatif hastalıklar (KMH) hematoloji pratiğinde sıklıkla karşılaşılan
bir hastalık grubudur. Miyeloproliferatif hasta gruplarında edinilmiş von Willebrand hastalığı
(EVWH) oranı azımsanmayacak kadar yüksektir ve meydana gelen kanamalarda rol aldığı
düşünülmektedir. Biz de bu çalışmada KMH tanılı hastalarda EVWH varlığını araştırmayı
amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hematoloji kliniğinden takipli 70
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hasta üzerinden prospektif olarak gerçekleştirildi. Tüm hastalarda tam kan sayımı, PT, aPTT,
vWF:Ag düzeyi, vWF:RCoF testi ve Faktör VIII düzeyleri çalışıldı. vWF:RCof /Ag <0,7 olması
EVWH yatkınlığı olarak kabul edildi.
Bulgular: Hastaların 33’ü (%47.1) erkek, 37’si (%52.8) kadın ve yaş ortalaması 50 ± 16.25 idi.
Çalışılan hasta grubundaki toplam 70 hastanın 19’unda (vWF:RCof /Ag testi < 0,7) (%28)
EVWH olduğunu tespit ettik. EVWH yatkınlığı ET hasta grubundaki 16 hastanın 7’sinde
(%43,7), PV’si olan 11 hastanın 4’ünde (%36) ve 43 KML hastasının 8’inde (%18,6) vardı. Her
üç hastalık grubu arasında EVWH varlığı açısından istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı
(p=0.079).
Sonuç: Kronik miyeloproliferatif hastalığı olan kişilerde, özellikle ET ve PV tanılı hastalarda
meydana gelen kanama durumlarında EVWH’nun etyopatogenezde rol alabileceği akılda
tutulmalıdır. Çalışmamızdaki veriler ışığında; KML’de EVWH varlığının diğer kronik
miyeloproliferatif hastalıklar ile benzer mekanizma veya

yüksek WBC sayısı ile ilişkili

olabileceğini düşündük. Ancak KML ile EVWH ilişkisinin incelendiği ve benzer bir ilişkinin
ortaya konulduğu literatür çalışmasına rastlamadık. Bu nedenle bu ilişkiyi ve diğer olası
nedenleri ortaya koyacak daha ileri çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır
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P7
İNTERLÖKİN-2 İLE UYARILMIŞ MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN TİROİD
KANSERİ HÜCRELERİ ÜZERİNE SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Bulut YURTSEVER1,2, Zehra Seda ÜNAL HALBUTOĞULLARI1, Gökhan DURUKSU1,
Gülçin GACAR1, Yusufhan YAZIR1
1.Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
(KÖGEM), KOCAELİ
2.Acıbadem Labcell, İSTANBUL
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1.Amaç
Son yıllarda insanlarda hasarlı dokuları onarmak, organların biyolojik işlevlerini yeniden
kazandırmak ve tamir etmek için kullanılan kök hücreler, hücresel tedavi stratejilerinden biri
olarak öne çıkmaktadır. Özellikle immünomodülatör ve immün süpresif etkileri sebebiyle
Mezenkimal Kök Hücreler GVHD (Graft Hersus Host Disease) gibi hastalıkların önlenmesi
veya tedavisi amacıyla kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra Mezenkimal Kök Hücrelerle yapılan
son çalışmalarda in vitro koşullarda Mezenkimal Kök Hücrelerin kanser hücreleri üzerine
sitotoksik etkilerinin olduğuna dair kanıtlar elde edilmiştir. Bu çalışmada, IL-2 sitokini ile
uyarılmış mezenkimal kök hücrelerin kanser hücreleri ile direkt ve indirekt ko-kültüre
edilmesiyle, kanser hücreleri üzerinde sitotoksik etkiler yaratılması ve böylece kanser
tedavisinde hücresel tedavilere katkı sunması amaçlanmıştır.
2.Gereç ve Yöntem
2.1.Mezenkimal Kök Hücrelerin Karakterizasyonu
3.Pasaja kadar çoğaltılmış Mezenkimal Kök Hücreler, flow sitometri, immünohistokimya,
farklılaşma ve gen ekspresyon analizleri ile karakterizasyonları yapılmıştır.
2.2. Mezenkimal Kök Hücrelerin Tiroid Kanseri Hücreleri İle Direkt ve İndirekt
Ko-Kültürü
Uyarılmış ve uyarılmamış Mezenkimal Kök Hücreler 6 kuyucuklu pleytlerde Tiroid Kanseri
hücreleri ile 1:1 oranında ko-kültüre edildi. 24., 48. ve 72.saatlerde örnekler toplandı. Deneyler
3 kez tekrar edildi.
2.3. Direkt ve İndirekt ko-kültür sonrası Mezenkimal Kök Hücrelerin Kanser Hücreleri
Üzerine Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi
Tiroid Kanseri hücrelerinin canlılıklarının ve proliferasyonlarının incelenmesi amacıyla WST-1
analizi, apoptoz analizi, hücre siklusu analizi, ELISA analizi, RT-PCR analizi, ve telomeraz
analizi yapıldı.
3.Bulgular
Yapılan analizler sonucunda, IL-2 ile uyarılmış Mezenkimal Kök Hücrelerin ürettikleri
sitokinlerin miktarlarında, örnek alınma saatlerine göre farklılıklar ve anlamlı oranlar olduğu
tespit edilmiştir. Tiroid Kanseri hücrelerinin çoğalmasını ve canlılığını da etkilediği tespit
edilmiştir.

4.Tartışma ve Sonuçlar
Uyarılmış ve uyarılmamış Mezenkimal Kök Hücrelerin, Tiroid Kanseri hücreleri üzerine
sitotoksik etkileri arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca direkt ve indirekt kokültürler arasında sitotoksik etki açısından farklılıklar tespit edilmiştir.
5.Anahtar Kelimeler
Mezenkimal Kök Hücre, İnterlökin-2, Tiroid Kanseri, Ko-Kültür, İmmünoterapi
6.Kaynaklar
1. Kang SG, Jeun SS, Lim JY (2005) Cytotoxicity of rat marrow stromal cells against
malignant glioma cells. Child’s Nerv Syst 21:528–538
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2. Kang SG, Jeun SS, Lim JY (2007) Cytotoxicity of human umbilical cord blood-derived
mesenchymal stem cells against human malignant glioma cells. Child’s Nerv Syst
24:293–302
3. Shou1 P, Chen Q, Jiang J, (2016) Type I Interferons Exert Anti-tumor Effect via
Reversing Immunosuppression Mediated by Mesenchymal Stromal Cells. Oncogene
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O1
HIV-NEGATİF PLASMABLASTİK LENFOMA
Okay Mufide1, Uner Aysegul2, Ciftciler Rafiye1, Aladag Elifcan1,
Demiroglu Haluk1 1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department
of Hematology.
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology.
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Giriş: Plasmablastik lenfoma (PBL) diffüz büyük B hücreli lenfomanın bir alt grubu olarak,
genellikle HIV pozitif hastalarda görülen nadir bir lenfomadır. Tanı koyulmasındaki zorluk
nedeniyle tanı genellikle gecikmektedir. Literatürde belirtilen vakalarda genellikle HIV
pozitif olgularda oral kavite, akciğer, gastrointestinal sistemde görüldüğü belirtilmiştir (1).
Literatürde yine olgu sunumları şeklinde HIV negatif çeşitli vakalarda da görüldüğü
belirtilmiş olup, biz de burada HIV-negatif bir, çölyak hastasında gelişen plasmablastik
lenfoma vakasını sunmaya çalıştık.
Olgu: 28 yaşında kadın hasta, karın ağrısı, kusma nedeniyle merkezimize başvurdu. Aynı
şikayetlerle beş ay önce başvurduğu başka bir merkezde hastaya çölyak hastalığı tanısı
koyulmuş. Uygun diyet verilmesine rağmen şikayetlerinde azalma olmadığı için
merkezimize başvurmuş. Hastanın fizik muayenesinde kaşektik görünümü dışında patolojik
bulgu yoktu. Bakılan tam kan sayımında hemoglobin: 9,1 gr/dL, beyaz küre: 15,6x103/µL,
nötrofil: 11x103/µL, trombosit: 1206x103/µL olarak geldi. Tanının teyiti amaçlı gönderilen
doku transglutaminaz IgA>200RU/mL (referans değeri >20), anti-endomisyum IgA
antikor ++++ pozitif olarak geldi. Hastaya dışmerkezde yapılan abdomen ultrasonda
karında kitle olduğu söylenmişti. Hastanın abdomen MRG’ında sol adnekste 71x62 mm
yoğun kontrastlanma gösteren solid kitle, mezenter kökünde,paraaortik alanda, portokaval
alanda lenfadenopatiler, ayrıca distal ileal ans duvarında 12 cm uzunluğunda duvar
kalınlaşması izlendi. Kemik iliği örneklemesinde lenfoma tutulumu yoktu. Hastaya tanısal
amaçlı laparoskopi planlandı, intra-op kitlelerin fazlalığından dolayı laparatomi ile ilerlendi
(Resim 1,2). Patolojik incelemede orta boyutta, genişçe bazofilik sitoplazmalı, blastik
kromatin paternine, yer yer belirgin nücleole sahip plasmasitoid görünümde hücrelerden
oluşan neoplasm görüldü. İmmunohistokimyasal incelemede hücrelerin CD38, MUM-1 pozitif
olduğu, CD20 ve CD138 negatif oldukları görüldü. EBER ile negatif sonuç alındı.
Anaplastik plasmasitom ile ayırabilmek için serum ve idrar örneklerinden elektroforez ve
immunfiksasyon çalışmaları yapıldı, sonuçları negatif geldi, gönderilen HIV virüs yükü de
negatif olarak geldi. HIV negatif çölyak zemininde plasmablastik lenfoma olarak kabul edilen
hastaya bortezomib-CHOP kemoterapisi başlandı. Hasta halen kemoterapisine devam
etmektedir.

Resim 1 ve 2. İntraoperatif abdomende mutiple kitleler.

3. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi
29-31 Mart 2018 - Cratos Hotel K.K.T.C.

Tartışma:

Plasmablastik lenfoma (PBL) agresif bir kliniğe sahip, HIV pozitif hastalarda görülen bir
lenfomadır. HIV negatif vakalarda da oral kavite dışında tutulumlar belirtilmiştir. Tedavi
konusundaki bilgiler sınırlı olup, konvansiyonel kemoterapilerle hastalık kontrolü
sağlanamamaktadır. Standart kemoterapi rejimi konusunda konsensus mevcut olmayıp en
çok kullanılan kemoterapatikler CHOP(cyclophosphamide, adriamycin, vincristine,
prednisone) rejiminden oluşmaktadır. Çeşitli gruplarda ve derlemelerde CHOP’tan daha
intensif, etoposide, prednisone, vincristine, cyclophosphamide, doxorubicin (EPOCH),
cyclophosphamide, doxorubicin, methotrexate, ifosfamide, etoposide and cytarabine
(CODOX-M/IVAC) rejimleri kullanılması gerektiği belirtilmiştir (2,3). Biz de burda
hastamıza standart kemoterapi rejimini başlamış bulunmaktayız.
Kaynaklar:
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4;147(9):399-404.
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O2
DAMAK TUTULUMU İLE EKSTRAMEDÜLLER NÜKS OLAN RELAPS
REFRAKTER MULTİPLE MYELOM OLGUSU
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Giriş: Multiple Myelom (MM) kemik iliğinde plazma hücrelerinin monoklonal artışı,
plazma ve idrarda paraprotein varlığı ile karakterize malign bir hastalıktır. Ekstramedüller
plasmositom, plasma hücrelerinin yumuşak dokuda neoplastik proliferasyonu ile
karakterizedir. Baş ve boyun plasmasitomları plasma hücrelerinin monoklonal proliferasyonu
ile karakterize nadir tümorlerdir. Baş boyun bölgesinin plazma hücreli tümorleri
ektramedüller plazmositom (EMP), soliter plazmositom veya multiple myelom lokal
tutulumu olarak görülebilir.
Olgu: 57 yaşında erkek hastaya 2011 yılının Mayıs ayında bel ağrısı ile başvurduğu
merkezde Multiple Myelom tanısı konuldu. Hastaya 4 kür VAD (vincristin, adriamisin ve
deksametazon) kemoterapisi verildi. Takibinde hastaya 11.04.2011 tarihinde otolog kemik
iliği transplantasyonu yapıldı. Hasta takibinde Şubat 2013’de relaps oldu. Hastaya VCD
(bortezomib, siklofosfamid ve deksametazon) kemoterapisi verildi. Hastaya 18.07.2014’de
ikinci kez otolog kemik iliği transplantasyonu yapıldı. Fakat hastanın tekrar relaps olması
nedeni ile hastaya 05.08.2015’de allojenik kemik iliği transplantasyonu yapıldı. Takibinde
mandibulada plasmasitom gelişmesi nedeni ile çene bölgesine 25 gün radyoterapi aldı.
Radyoterapi sonrası 11 kür daratumumab tedavisi verildi. 21.12.2016’da relaps olan hastaya
pomalidomid tedavisi başlandı. Poliklinik takiplerine gelen hastanın 2017 yılının Kasım
ayında ağız içinde yumuşak doku kitlesi saptandı. Ağız içinde plasmasitomu olan hastaya
VTDPACE (bortezomib, talidomid, deksametazon, sisplatin, adriamisin, siklofosfamid,
etoposid) kemoterapisi verildi. İkinci kür VDT PACE sonrası ağız içindeki yumuşak doku
kitlesi tamamen geriledi.
Şekil 1: VDT PACE Kemoterapi Öncesi ve Sonrası

Tartışma ve Sonuç: Plazma hücreli neoplazmlar baş boyun bölgesinin nadir tümörleridir.
Multiple myelomun ekstramedüller tutulumları baş boyun bölgesinde olabilmektedir.
Hastalığın klinik seyrinde, terminal agresif faz sırasında ekstramedüller tutulum daha sık
gözlenir. Hastamız ağız içinde sert damak bölgesinde plasmasitom ile prezente olan iki kez
otolog kemik iliği transplantasyonu ve bir kez allojenik kemik iliği transplantasyonu olan
relaps refrakter multiple myelom vakası idi. Ağız içi extramedüller tutulumu olan hastanın 2
kür VTDPACE sonrası sert damaktaki plasmasitomunun tamamen kaybolduğu gözlendi.
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Anahtar Kelimeler: Multipl Miyelom, ekstramedüller tutulum, plasmasitom

O3
POEMS SENDROMU İLE BİRLİKTE MULTİCENTRİKCASTLEMAN
HASTALIĞINDA OTOLOGHEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
Ömür Kayıkçı1, Ali Hakan Kaya2
1

2

Aydın Devlet Hastanesi
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: POEMS (Polinöropati, Organomegali, Endokrinopati, M proteini, Cilt değişiklikleri)
sendromu, plazma hücreli diskrazilerine ikincil gelişen nadir görülen bir paraneoplastik
sendromdur. Castleman hastalığı ise iki klinik (lokalize, multisentrik) ve dörthistomorfolojik
(hiyalenvasküler, plazma hücreli, mikst, plazmablastik) formları olan klonallenfoproliferatif bir
hastalıktır. Lokalize form iyi bir seyir gösterirken multisentrik form ise infeksiyon veya
maligniteye bağlı olarak genellikle kötü pronoza sahiptir. POEMS hastalarında

%11- 30
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arasında Castleman hastalığı veya Castleman-benzeri histoloji tespit edilir.
Olgu: 45 yaşında erkek hastaya 4,5 yıl önce halsizlik, karında şişlik ve cilt renginde koyulaşma
şikayetleri ile başvurduğu dış merkezde adrenal yetmezlik,poliglandülersendrom tip 2 tanısı ile
tedavi başlanmış. Takibinde yaygın multipl lenfadenopati ve hepatosplenomegali gelişmesi
üzerine hematolojiye yönlendirilen hastanın yapılan eksizyonel lenf bezibiyopsi sonucu
Castleman (hyalen tip varyant) hastalığı tanısı konuldu.Kemik iliği biyopsisinde reaktif
lenfoplazmositer hücre infiltrasyonu ve serum immun fiksasyondaIgA/λmonoklonal bant
saptandı.EMG’de alt extremitede belirgin ağır mikst tip polinöropati saptanan hastaya mevcut
bulgularla POEMS sendromu ile komplikemulticentrikCastleman hastalığı tanısı konuldu.
Tedavi olarak 4 siklüsRituximab,Adriamisin,Siklofosmamid ve Dexametazondan oluşan
kombinekemoterapi verildi.Yanıt değerlendirmesinde endokrin ve nörolojik değişiklikler harici
bulgularda tam gerileme elde edildi. G-CSF ile başarılı mobilizasyon sonrası hazırlık rejimi
olarak Melfalan 200mg/m² kullanılarak 5,87x106/kg ile otolog kök hücre nakli yapıldı.
Hastamız transplant sonrası +31. aydaendokrin ve nörolojik değişiklikler harici tam remisyonda
izlenmektedir.
Tartışma:

POEMS

sendromu

nadir

paraneoplastik

sendromdur.VEGFvediğer

pro-

inflamatuarsitokinlerin yükselmesiilekarakterize olan bu sendromda yüksek dozkemoterapi ile
periferikkök hücrenakliseçilenhastalar içinetkili birtedavi stratejisiolabilir.

O4
SİSTEMİK RUXOLİTİNİB İLE TEDAVİ EDİLEN KRONİK GVHH
İlhami BERBER1, Yasir Furkan CAĞIN2, Nurcan KIRICI BERBER3
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1) Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü
2) Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroentroloji Bölümü
3) Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü
Amaç: Graft-versus-Host Hastalığı (GVHH) allojenik kök hücre naklini takiben geç dönem
relaps haricinde mortalitenin en önemli nedenidir. GVHH donörden alınan kök hücrenin içinde
bulunan sağlıklı T-lenfositlerin aracılık ettiği şiddetli immünolojik reaksiyona bağlı olarak
gelişen organ fonksiyon bozukluğu ile giden kompleks bir klinik sendromdur. Kronik GVHH
genelde kök hücre naklinden yaklaşık 100 gün sonra ortaya çıkar. Tedavisinde başta steroid
olmak üzere çeşitli immunsupresifler kullanılmaktadır. Ruxolitinib Jac-1 ve Jac-2 inhibisyonu
yaparak daha çok myeloproliferatif hastalıkların tedavisinde kullanılan lokal ve sistemik
formları olan bir ilaçtır. Biz burada allojenik kök hücre nakli sonrası GVHH gelişen ve
kullanılan steroid, mikofenolat mofetil, siklosporin, imatinib tedavilerine belirli oranlarda yanıt
veren, bu ilaçların bazılarının çeşitli yan etkilerinden dolayı ilaçlarını bırakmak zorunda kalan ve
ruxolitinib tedavisi ile remisyonda takip edilen bir kronik GVHH olgusunu sunduk.
Vaka Sunumu: Akut myeloid lösemi tanısı ile ilk nüksünde kardeşten tam HLA uyumlu
allojenik kök hücre nakli yapılan otuz dört yaşında kadın hastaya nakilden sonraki 60. gününde
derideki yaygın döküntü ve karaciğer fonksiyonlarındaki yükseklik (AST, ALT, ALP, GGT)
sebebi akut GVHH ön tanısı ile cilt biopsisi uygulandı. Biopsi sonucunda akut GVHH tanısı
konulan hastaya akut GVHH tedavisi (metilprednizolon, siklosporin, mikofenolat mofetil
tedavileri basamaklı olarak tedaviye verdikleri yanıtlara göre) başlandı. Hastanın bu tedaviler
altında gerektiğinde böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, lökosit, trombosit sayılarına göre
doz ayarlaması yapıldı. Nakilden sonraki 100. gününü geçen hasta kronik GVHH olarak kabul
edildi. Hastanın tedavisinin yaklaşık 5. ayından sonra GVHH için yanıt elde edilmişken
cushingoid görünümü, tüylenme, kan şekerindeki belirgin yükseklik ve hipertansiyon şikayetleri
belirginleşti. Hastaya daha önce önerilen fotoferez tedavisini kabul etmemesi üzerine imatinib
tedavisi başlandı ve steroid dozu azaltılıp, siklosporin tedavisi kesildi. İmatinib tedavisinin 10.
gününde tedavi öncesine göre vücut ağırlığında 8 kg artış olması üzerine imatinib tedavisi
kesilerek tedaviye ruxolitinib 2x10 mg/gün eklendi. Daha sonra mikofenolat mofetil tedavisi de
kesilen hasta ruxolitinib tedavisi ile kronik GVHH açısından remisyonda takip edilmektedir.
Tartışma ve Sonuçlar: Ruxolitinib, standart tedaviye dirençli ve/veya standart tedavilerin yan
etkilerini tolere edemeyen hastalarda akut veya kronik GVHH'lı hastalar için alternatif bir tedavi
olarak düşünülebilir.
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Tablo 1. Akut GVHH tanısı sırasındaki ve ruxolitinib tedavisi sonrası kan parametreleri.
Parametreler

Tanı Sırasında

BUN (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
AST (U/L)
ALT (U/L)
Alkalen Fosfataz (U/L)
GGT (U/L)
LDH (U/L)
T.Bilurubin (mg/dL)
İ.Bilurubin (mg/dL)
Beyaz Küre (/microL)
Hemoglobin (gr/dL)
Trombosit (/microL)
Ortalama Eritrosit Hacmi (fL)
Cilt Biopsisi

32
1.6
642
530
834
1698
654
3.5
1.7
4.900
12
125.000
84
Akut GVHH

Ruxolitinib Tedavisi
Sonrası
34
0.8
36
33
86
101
234
1.1
0.4
5.800
11
328.000
86

Normal
Değerler
21-40
0.3-1.2
0-35
0-35
70-300
9-36
200-400
0.2-1.2
0-1
4600-10.200
12.2-18.1
142.000-424.000
80-100

O5
TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURAYI TAKLİT EDEN B12 EKSİKLİĞİ
ANEMİSİ
İlhami BERBER1, Nurcan KIRICI BERBER2, Yasir Furkan CAĞIN3
1) Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü
2) Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü
3) Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroentroloji Bölümü
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Amaç: Trombotik trombositopenik purpura (TTP), mikroanjiopatik hemolitik
anemi, trombositopeni ve çeşitli organ tutulumları ile karekterize mikrovasküler bir hastalıktır.
Tedavinin ana basamağını plazmaferez oluşturmaktadır. TTP tanısı konulup plazmaferez
tedavisine başlamadan önce mikroanjiopatik anemi yapan diğer sebepleri dikkatli bir şekilde
değerlendirmek gereklidir. Biz burada trombotik trombositopenik purpurayı taklit eden ve
dikkatli bir hikaye ve laboratuar değerlendirmesi ile B12 eksikliği anemisi tanısı konulan bir
hasta sunduk.
Vaka Sunumu: Altmış dört yaş bayan hasta hematoloji polikliniğe halsizlik şikayeti ile
başvurdu. Hastanın öyküsünden daha önce bir kaç kez kansızlık sebebi ile demir tedavisi
kullandığı fakat herhangi bir kronik hastalığının olmadığı ve şu anda herhangi bir ilaç
kullanmadığı öğrenildi. Laboratuar değerleri Tablo 1’de verilen hastanın öyküsünden 3 gün önce
dış merkezde başka bir klinik tarafından B12 eksikliği anemisi tanısı konulduğu ve hematoloji
polikliniğine gelmeden 2 gündür oral B12 tedavisi kullandığı öğrenildi. Değerlendirilen
periferik yaymasında %2 oranında şistozitinin ve trombositopesinin görülmesi üzerine
mikronajiopatik hemolitik anemi (TTP, Megaloblastik anemi, Yaygın damar içi pıhtılaşma
sendromu, Enfeksiyonlar, Karaciğer Hastalıkları gibi...) ayırıcı tanısı ve tedavisi için hematoloji
servisine yatırıldı. Hastanın aynı gün içinde değerlendirilen radyolojik, laboratuar
parametrelerinde diğer B12 eksikliği anemisi dışında mikroanjiopatik hemolitik anemi
yapabilecek bir sebebe rastlanılmaması ve intramuskuler B12 tedavisi ardından bir gün sonra
kan paramatrelerinde hemolizi destekleyen laboratuar parametrelerin düzelmeye başlamasından
ötürü hastaya B12 eksikliği anemisi tanısı konularak hasta intramuskuler B12 tedavisi ile
taburcu edildi. Hastanın bir hafta sonraki kan parametrelerinde hemolizi destekleyen bir bulguya
rastlanılmadı.
Tartışma ve Sonuçlar: TTP'nin tanınması ve tedavisinin öneminin bilinmesinin yanı sıra
benzer bir şekilde ortaya çıkabilecek diğer hastalıklarıda bilmek gereklidir.

Table 1. Mikroanjiopatik hemolitik anemi ayırıcı tanısında kullanılan laboratuar ve radyoloji sonuçları.
Parametreler
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BUN (mg/dL)
Kreatinin (mg/dL)
AST (U/L)
ALT (U/L)
Alkalen Fosfataz (U/L)
GGT (U/L)
LDH (U/L)
T.Bilurubin (mg/dL)
İ.Bilurubin (mg/dL)
Vitamin B12 (pg/mL)
Folik asit (ng/mL)
Ferritin (ng/mL)
Periferik yayma

Homosistein
Metil malonik asit
Beyaz Küre (/microL)
Hemoglobin (gr/dL)
Trombosit (/microL)
Ortalama Eritrosit Hacmi
(fL)
INR
APTT (/sn)
Fibrinojen (mg/ dl)
D-Dimer (mg/L)
D.coombs
HBsAg
Anti-HBsAg
Anti-HCV
HIV
D. Retiklülosit (%)
Haptoglobülin (mg/dL)
Batın USG*
Endoskopi
Kolonoskopi
Boyun/Torax/Batın CT**

B12 tedavisinin
3.günü
42
1.0
48
57
66
45
671
2.50
1.88
165
4
123
%2 şistosit
Hafif makrositoz
2-3’lü trombosit
kümeleri
Çalışılamadı
Çalışılamadı
4.600
9.1
25.000
93

B12 tedavisinin
4.günü
34
1.1
46
39
71
42
588
2.1
1.48

1.22
23.8
175
1
Negatif
Negatif
Pozitif
Negatif
Negatif
2.5
Çalışılamadı
Normal
Antral gastrit
Normal
Malignite bulgusu
yok

1.2
22
188

*USG: Ultrasonografi, **CT: Bilgisayarlı Tomografi

5.800
9.2
28.000

B12 tedavisinin
10.günü
39
0.9
74
33
86
22
202
1.1
0.8
905.7

9.600
10.3
116.000

Normal
Değerler
20-40
0.5-1.1
0-35
0-35
70-300
9-36
200-400
0.2-1.2
0-1
183-883
3-20
13-150

4600-10.200
12.2-18.1
142.000-424.000
80-100
0.8-1.3
18-37
180-400
<150

0.5-2
30-200

O6
TROMBOSİTOZLA BAŞVURAN AKUT LÖSEMİ OLGUMUZ
Özgür Meletli1, İbrahim Tiken1, Engin Kelkitli1, M.Hilmi Atay1, Mehmet
Turgut1
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Hematoloji Bilim
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Dalı, Samsun

Akut megakaryositik lösemi (AMegL), megakaryoblastlardan kaynaklanan akut
miyeloid löseminin (AML) biyolojik olarak heterojen bir alt tipidir. AMegL ilk olarak
1931 yılında Von Boros tarafından tanımlanmış ve 1985 yılında AML M7 olarak
Fransız-Amerikan-İngiliz (FAB) sınıflandırmasına eklenmiştir. AMegL, 1-3 yaş arası
çocuklarda ve 50-60 yaşları arasındaki yetişkinlerde bimodal bir yaş dağılımına sahiptir.
AMegL çocuklarda tüm AML vakalarının % 3–10'unu oluşturur. Down Sendromlu (DS)
çocuklarda en yaygın AML formudur. Buna karşılık, yetişkinlerde AMegL, klinik
çalışmalarda ve popülasyona dayalı verilerde AML vakalarının sadece % 1’ni içeren ve
genel olarak kötü bir prognoza sahip nadir bir AML alt tipidir. Burada trombositoz ve
kanama ile başvuran bir AmegL tanısı koyduğumuz bir olguyu sunduk.
Olgu
46 yaşında astım dışında bilinen sistemik hastalığı bulunmayan erkek hasta şiddetli
burun kanaması nedeniyle acil servise başvurmuş . Yapılan tetkiklerinde beyaz küre
:5380mm3 hemoglobin
:9.7 g/dL trombosit :2.438.000 mm3 olarak tespit edilmiş. idrarda kanama ,melena, peteşi,
purpura ,
kolay morarma tariflemiyor. Fizik muayenesi normal splenomegalisi olmayan hasta acil
serviste femoral katater takılarak trombofereze alınıp hematoloji servisine yatışı yapılmış.
Periferik yaymasında bol trombosit kümeleri dışında anormal bulgu izlenmedi. Hastaya
3x500 mg hidroksiüre başlandı, yeterli iv hidrasyon verildi , kemik iliği aspirasyon biyopsi
yapılarak flowsitometri, jak-2, bcr-abl, sitogenetik gönderildi. Çekilen tomografileri
normaldi. Kemik iliği aspirasyon boyama incelemesinde hafif dilüe olmakla birlikte
değerlendirilmek için yeterli sayıda hücre görüldü , myeloid/eritroid seri oranı 6:1 noneritroid hücrelerin yaklaşık %80-90’ı blastik karekterde hücrelerden oluşmakta. Kromatin
yapısı oldukça immatür sitoplazması nispeten dar, yer yer blepler içeren blastlar izlendi
(Şekil 1). Hastanın flowsitometri sonucu CD41, CD61,CD34 pozitif ve %60 blastik
infiltrasyon olarak raporlandı. Kemik iliği biyopsi lösemik infiltrasyon, CD61 pozitif akut
megakaryositik lösemi (AMegL) şeklinde raporlandı. Hasta AML M7 olarak kabul edilerek
3+7 tedavisi başlandı. Takiplerinde Jak 2 ve BCR-ABL si negatif geldi. Sitogenetikte
t(1;22) tespit edilmedi. Hasta halen remisyonda ve tedavisi devam etmektedir.

Şekil 1: Kromatin yapısı oldukça immatür sitoplazması nispeten dar, yer yer blepler içeren
blastlar
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AML M7 çok erişkinde çok nadir olarak gözlenen bir akut lösemi türüdür. Klinikte
daha çok beyaz küre düşüklüğü ve normal trombosit ve /veya trombositozla ve kanama
bulguları ile başvurur. Kemik iliğinde fibrozis görülebilir. İmmünhistokimya ve
flowsitometri ile tanı konur. Nadir bir antite olması ve trombositozla başvuran hastalarda
akılda tutulması açısından bu olguyu sunduk.
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