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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 : multipl miyelom, minimal rezidüel hastalık,otolog kök hücre nakli,
lenalidomid
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Tek Merkez Deneyimi: Multiple myelom olgularında, Otolog Kök Hücre Nakil İndüksiyo n Tedavisi
Olarak VAD kemoterapisi ile Bortezomib içeren Kemoterapilerin karşılaştırılması
Aysun Şentürk Yıkılmaz, Sema Akıncı, Şule Mine Bakanay, İmdat Dilek
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Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Giriş: Otolog kök hücre nakli (OKHN) için aday olan multipl miyelom (MM) olgularında, indüksiyon
rejimleriyle OKHN öncesi tam yanıt (TY) ve çok iyi kısmi yanıt (ÇİKY) hedeflenir. Son on yılda vinkristindoksorubisin ve deksametazon (VAD) protokolü ile karşılaştırıldığında, OKHN öncesi indüksiyon
rejimlerinde yüksek anti-miyelom etkisi olan hedefe yönelik ilaçların kullanımı standart tedavi seçeneği
olmuştur. Bu çalışmada, indüksiyon rejimi olarak VAD protokolü ve bortezomib içeren rejimlerle OKHN
öncesi indüksiyon alan olguların tedavi yanıtları ve sağkalım değerlendirmelerinin karşılaştırılması
amaçlandı.
Methods: 2010-2018 yılları arasında Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniğinde takip
edilen 81 OKHN adayı MM olgusunun verileri retrospektif olarak incelendi. OKHN indüksiyon
kemoterapi sürecinde, yanıt değerlendirmesi 2. ayda ve OKHN'den hemen önce tam yanıt (TY), çok iyi
kısmi yanıt (ÇİKY) ve kısmi yanıt (KY) olarak sınıflandırıldı. OKHN sonrası dönemde, nüks varlığı,
progresyonsuz sağkalım ve toplam sağkalım süreleri kaydedildi. İstatistikler SPSS versiyon 15 te yapıldı.
Genel sağkalım analizi için Kaplan-Meier'in eğrileri kullanıldı. P değeri <0,05 istatistiksel olarak anlamlı
kabul edildi.
Sonuçlar: 66 olgu indüksiyon rejimi olarak bortezomib içeren rejimler alırken, 15 olgu VAD protokolü
aldı. 57 olguya OKHN yapıldı ancak, 24 olguda OKHN gerçekleştirilemedi. OKHN'den hemen önce KY (p
= 0.33) / TY (p = 1.0) ve ÇİKY (p = 0.57) ve indüksiyon rejiminin ikinci ayında en az KY'ye (p = 0.74),
ulaşma durumuna göre bortezomib içeren tedavi alan hastalar ile VAD protokolü alan hastalar
karşılaştırıldı. Ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Olgularımızın sağkalım
analizini yaptığımızda, toplam sağkalım OKHN olan ve OKHN olmayan olgular için sırasıyla ortalama
91.3 ± 6 ay ve 43±7.9 ay idi (p = 0.001). OKHN uygulanan 57 olgunun, OKHN sonrası hastalıksız sağ
kalım(HSK) (p = 0.717) ve toplam sağkalım (TS) (p = 0.126) süreleri, OKHN indüksiyon tedavisi olarak,
VAD ve Bortezomib içeren kemoterapi almış olma durumuna göre karşılaştırıldı. 2 farklı tedavi
protokolü arasında ne HSK ne de TS sürelerinde istatistiksel anlamlı farklılık tespit edilmedi.
Tablo 1: Bortezomib içeren rejimle ve VAD protokolü ile OKHN indüksiyonu alan MM olgularının
demografik özelliklerinin karşılaştırılması
N = 81

Cinsiyet
Kadın
Erkek
B semptomu varlığı

Bortezomibİçeren
Kemoterapi
(n 66) %

VAD (n 15) %

P değeri

28 (42.4%)
38(57.6%)
31 (47%)

9 (60%)
6 (40%)
4 (26.7%)

0.259
0.248
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B 2 –mikroglobulin (≥ 5.5
mg/L)
Serum albümin (≥ 3.5 g/dL)
LDH ≥220 g/dL
Hemoglobin (<10 gr/dL)
Serum kalsiyum (≥ 12
mg/dL)
Erken evre (ISS 1-2)/
İleri Evre (ISS 3)
ISS(Uluslararası Skorlama
Sistemi)
I
II
III
Ekstramedüller Yumuşak
Doku tutulumu
Litik Kemik Lezyonu
Patolojik Fraktür varlığı
Splenomegali
Hepatomegali
İlk 2 yılda relaps
Kreatin (>2 mg/dL)
İndüksiyon tedavisinin 2.
Ayında Parsiyel Yanıt
OKHN öncesi PY
OKHN öncesi TY
Komorbiditesi olmayan
olgular
OKHN uygulanan olgular

32 (48.5%)

6 (40%)

0.582

45 (68.2%)
44 (66.7%)
29 (43.9%)
11 (16.7%)

11 (73.3%)
11(73.3%)
9 (60%)
6 (40%)

0.768
0.764
0.391
0.074

35 (53%)
31 (47%)

9 (60%)
6 (40%)

0.776

14 (21.2%)
21 (31.8%)
31 (47%)

2 (13.3%)
7 (46.7%)
6 (40%)

18 (27.3%)

4 (26.7%)

1.000

48 (72.7%)
23 (34.8%)
7 (10.6%)
5 (7.6%)
5 (7.6%)
24 (36.4%)
48 (72.7%)

9 (60%)
5 (33.3%)
2 (13.3%)
1(6.7%)
2 (13.3%)
6 (40%)
12 (80%)

0.358
1.000
0.670
1.000
0.608
0.776
0.748

55 (83.3%)
5 (7.6%)
52 (78.8%)

15 (100%)
1 (6.7%)
10 (66.7%)

0.203
1.000
0.782

47 (71.2%)

10 (66.7%)

0.759

Şekil 1: OKHN olan ve olmayan MM olgularının toplam sağkalımları için Kaplan Maier eğrisi

Şekil 2: İndüksiyon tedavisinde kaybedilen hastalar dışlandığında, OKHN uygulanan ve uygulanmayan
MM olgularının toplam sağkalımlarının karşılaştırması
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Şekil 3: Bortezomib içeren indüksiyon rejimi alan ve VAD protokolü ile indüksiyon alan olguların
toplam sağkalımlarının karşılaştırılması.

Tartışma: VAD kemoterapisi ile bortezomib içiren kemoterapi alan olgularımızda OKHN sonrasında
hastalıksız sağkalım ve toplam sağkalım süreleri arasında bir fark görülmemiştir. Yeni nesil tedavi
ajanları ile OKHN için yeterli yanıt oranlarına ulaşılamayan olgularda VAD kemoterapisi de alternatif bir
tedavi seçeneği olarak akılda tutulmalıdır.
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HODGKİN VE NON-HODGKİN LENFOMADA ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ
SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Ayşe Uysal1, Hale Bülbül2, Nur Akad Soyer2, Mahmut Töbü2, Murat Tombuloğlu2, Güray Saydam2, Filiz Vural2
1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Amaç: Allojenik kök hücre nakli (AKHN) hogkin lenfoma (HL) ve non-hodgkin lenfomalarda (NHL)
otolog kök hücre nakli sonrası dirençli hastalığı olan ya da nüks gelişmiş genç ve fit hastalarda tercih
edilen bir tedavi seçeneğidir. Otolog kök hücre nakli sonrası nüks ya da direnç genellikle kötü prognoz
ile ilişkili olup AKHN tek küratif tedavi yöntemidir.
Metot: Bu çalışmada Ege Üniversitesi Erişkin Hematoloji, Kök Hücre Nakli Ünitesinde Kasım 2014
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ve Aralık 2018 arasında allojenik kök hücre nakli yapılan 19 HL ve NHL hastası geriye dönük olarak
değerlendirilmiştir.
Sonuç: Hastaların ve transplantasyonun karakteristik özellikleri tablo’ da sunulmuştur. NHL’lar
histolojik alt gruplarına göre değerlendirildiğinde hastaların 8’ i (%61,5) T hücreli lenfoma, 2’ si
(%15,4) mantle hücreli lenfoma, 2’ si (%15,4) diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) ve 1 tanesi
(%7,7) ise DBBHL ile klasik HL arasında özellikler gösteren B hücreli lenfoma, sınıflandırılamayan
olarak saptandı. HL histolojik alt tiplerinin tümü nodüler sklerozan tip idi. AKHN öncesi ortanca
tedavi sayısı 2 (1-4) idi. Nakil öncesi 12 (%63,2) hasta dirençli, 3 (%15,4) hasta tam remisyon ve 4
(%21,1) hasta kısmi yanıtlı durumda idi. Tanıdan AKHN’ e kadar geçen ortanca süre 24 (8-144) aydı.
Tüm hastalarda kök hücre kaynağı periferik kök hücre idi. Nonmyeloablatif hazırlama rejimi olarak en
çok tüm vücut ışınlaması, fludarabin ve siklofosfamid kombinasyonu, myeloablatif hazırlama rejimi
olarak busulfan ve siklofosfamid kombinasyonu kullanılmıştı. Nötrofil engraftmanı ortanca 17 (10-21)
günde gerçekleşmişti. Graft versus host hastalığı (GVHH) profilaksisi olarak en çok (n=16, %84,2)
siklosporin ve metotreksat kombinasyonu kullanılmıştı. GVHH %68,4 hastada (%42,1 akut GVHH,
%31,6 kronik GVHH ve %7,7 her ikisi) gelişmişti. Venooklusiv hastalık 2 (%10,5) hastada gelişmişti.
Nakil ilişkili ölüm 5 (%26,5) hastada gözlendi. Toplam sağ kalım ve hastalıksız sağ kalım sırasıyla
ortanca 9 (0-45) ve 7 (0-45) ay olarak saptandı. Toplam sağ kalım ve hastalıksız sağ kalım grafikleri
grafik 1 ve 2 de gösterilmiştir. Halen 6 hasta hastalıksız izlenmektedir.
Tartışma: Son yıllarda lenfomalarda hedefe yönelik tedavi seçenekleri ile yaşam beklentisi artmıştır.
Ancak nüks/dirençli lenfomalarda özellikle otolog kök hücre nakli sonrası nüks/dirençli hastalıkta
prognoz kötüdür ve halen bu hastalarda tek küratif seçenek AKHN’ dir. Bu hastalar nakil ilişkili
mortalite riski düşünülerek iyi seçilmelidir.
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Tablo: Hastaların ve transplantasyonun karakteristik özellikleri
Hasta
Transplantasyon
Özellikleri
Özellikleri
N=19 (100%)
N=19 (100%)
Ortanca yaş
(yıl)
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Cinsiyet
Erkek
Kadın

44 (20-63)

Dönör tipi
Akraba
Akraba dışı

14 (73,7%)
5 (26,3%)

12 (63,2%)
7 (36,8%)

Hazırlama
rejimi
Myeloablatif
Nonmyeloablatif

7 (36,8%)
12 (63,2%)

Histolojik tip
Hodgkin
Non-hodgkin

6 (31,6%)
13 (68,4%)

İleri evre (III/IV)

13 (68,4%)

Öncesinde OKHN

12 (63,3%)

OKHN: Otolog Kök Hücre Nakli
GVHH: Graft Versus Host Hastalığı

Ortanca kök
hücre dozu

Nötrofil
engraftmanı
Var
Yok

Akut GVHD
Kronik GVHD

6,39x106 (4,17-10x106)

15 (78,9%)
4 (21,1%)

8 (42,1%)
6 (31,6%)
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LENFOMA HASTALARINDA KEMİK İLİĞİ TUTULUMUNU
DEĞERLENDİRMEDE FDG-PET/BT’NİN PREDİKTİF DEĞERİ
Buğra SAĞLAM1, Abdülkerim YILDIZ1, Buğra KAYA2, Kültigin TÜRKMEN3
123-

Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğitim Araştıma Hastanesi Hematoloji Kliniği
NEÜ Meram Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp ABD,
NEÜ Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD

Amaç: Çalışmamızda yeni tanı Lenfoma hastalarında başlangıç evrelemesi sırasında
kemik iliği tutulumunu değerlendirmede PET-BT kullanımının etkinliğinin tespit edilmesi
amaçlanmıştır.
Hastalar ve Metodlar: Çalışmamızda retrospektif olarak ocak 2010 ve eylül 2016
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tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine başvuran Lenfoma
tanısı almış olan 104 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Çalışmanın analizleri için
SPSS 16.0 paket programı kullanıldı. Kategorik değişkenler frekans ve yüzde oranları şeklinde,
sayısal değer alan değişkenler ise ortalama±ss (medyan, min, maks) şeklinde tablo kullanılarak
sunuldu. Çalışmamızda hastalar HL ve HDL olarak iki ana başlık altında değerlendirildi. HDL
hastaları da klinik seyir ve takiplerine göre agresif ve yavaş seyirli olarak iki alt grup halinde
değerlendirildi. 104 hastamızın 24’ü HL 80’i HDL hastasıydı. Bu hastaların 54’ü (% 51,9)
erkek, 50’si (%48,1) kadındı. Hastaların evresine göre dağılımları ise; evre I’de 8 (%7,7), evre
II’de 21 (%20,2), evre III’de 35 (%33,7) ve evre IV’de 40 (%38.5) hasta mevcuttu.
Bulgular: Çalışmamızda hastaların 40’ında (%38,5) KİB’de tutulum saptanırken
64’ünde (%61,5) tutulum saptanmamıştır. Tüm hastaların 41’inde (%39,4) PET-BT’de kemik
iliği tutulumu saptanırken bunların 26’sı (%63,4) yaygın, 15’i (%36,6) yamalı olarak
saptanmıştır. HL hasta grubu değerlendirildiğinde 24 hastanın kemik iliği biyopsisinde 11
(%45,8) hastada tutulum gözlenmemişken 13 (%54,2) hastada tutulum saptanmıştır. Yapılan
PET-BT’de ise 10 (%41,7) hastada kemik iliği tutulumu gözlenmemişken kalan 14 (%58,3)
hastada tutulum gözlenmiştir. HDL hasta grubunda olan 80 hasta değerlendirildiğinde; kemik
iliği biyopsisinde 53 (%66,3) hastada tutulum gözlenmemişken 27 (%33,7) hastada tutulum
saptanmıştır. Yapılan PET-BT’de ise 53 (%66,3) hastada kemik iliği tutulumu gözlenmemişken
kalan 27 (%33,7) hastada tutulum gözlenmiştir. Tüm hastalar değerlendirildiğinde PET-BT’nin
duyalılığı %80, seçiciliği ise %85,9 olarak gözlenirken HL hastalarında bu oran sırasıyla %92,3
ve %81,8, HDL tanısı almış 80 hasta için sırasıyla %74,1 ve %86,8 olarak gözlenmiştir. Agresif
HDL hastaları için PET-BT’nin duyarlılığı %81.8 seçiciliği %87,75 olarak değerlendirilmiştir.
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Tartışma: Kemik iliği tutulumunu göstermede KİB altın standart bir yöntem olmasına
karşın etkin ve yeterli olabilmesinde teknik zorluklar mevcuttur [1, 2]. Bu nedenle invaziv
olmayan bir değerlendirme yöntemi arayışı mevcuttur. Tüm hastalar değerlendirildiğinde
literatür ile uyumlu olarak %80 hastada KİT göstermede PET-BT etkilidir [3, 4]. HL için PETBT, KİT göstermede etkin bir yöntem olarak değerlendirilirken HDL için etkinliği biraz daha
düşük olarak değerlendirilmiştir. HDL alt grupları değerlendirildiğinde ise; agresif HDL
hastalarında KİT değerlendirmesinde tüm HDL hastalarına ve yavaş seyirli HDL hastalarına
kıyasla PET-BT’nin daha etkin olduğu gözlenmektedir.
Sonuç: Kemik iliği tutulumunu değerlendirmede PET-BT ekili ancak mükemmel
olmayan bir yöntemdir. Non-invaziv olması, kolay uygulanabilir olması, yamalı tutulumları
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tespit etmekteki başarısı yöntemin artıları olup gelecekteki çalışmalar için umut verici
olmaktadır
Anahtar kelimeler: Hodgkin Lenfoma, Hodgkin Dışı Lenfoma, Kemik İliği Tutulumu,
Kemik İliği Biyopsisi, PET-BT
Kaynaklar:
1.
2.
3.
4.

Natkunam, F. and Y. Geaghan, Bone marrow biopsy for focal disease detection: evaluation of
optimal biopsy length and comparison of bilateral to equivalent-length unilateral biopsies.
Mod Pathol, 2004. 17: p. 248a.
Campbell, J., et al., Optimum trephine length in the assessment of bone marrow involvement
in patients with diffuse large cell lymphoma. Annals of oncology, 2003. 14(2): p. 273-276.
Carr, R., et al., Detection of lymphoma in bone marrow by whole-body positron emission
tomography. Blood, 1998. 91(9): p. 3340-3346.
Pakos, E.E., A.D. Fotopoulos, and J.P. Ioannidis, 18F-FDG PET for evaluation of bone marrow
infiltration in staging of lymphoma: a meta-analysis. Journal of Nuclear Medicine, 2005.
46(6): p. 958-963.

S5
AKUT MYELOİD LÖSEMİDE REMİSYON SONRASI SAĞKALIMIN TAHMİNİ:
POST-REMİSYON TEDAVİ SKORLAMASI
Elifcan Aladag1, Yahya Büyükaşık1, Haluk Demiroglu1, Hakan Goker1
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1
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Amaç: Akut miyeloid lösemi (AML) hastalarında tam remisyon sonrası verilecek tedavi
seçimi süregelen bir tartışma konusudur. İlk remisyondan sonraki tedaviler konsolidasyon ve
idame kemoterapileri,allojenik kök hücre nakli (AHKHN) veya otolog kök hücre nakli
(OHKHN) olabilir. Tedavi kararı verilirken hastanın sitogenetik risk grubu, yaşı,
komorbiditesi, tanı anındaki blast yüzdesi, FLT3-ITD mutasyonu gibi faktörlerin önemli
olduğu bilinmektedir. Tedavi kararı verilirken bu prognostik faktörlerin Tüm bu faktörlerin
literatüre göre logaritmik modellemesine dayalı olarak oluşturulmuş olan ve tedaviye bağlı
sağkalımı predikte ettiği gösterilmiş olan post remisyon tedavi (PRT) skorlama sistemi
kullanılabilmektedir.Bu çalışmanın amacı Hacettepe üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji
Bilim dalında izlenmiş olan AML hastalarının almış oldukları tedavilerin, PRT skorlamasına
göre sağkalıma etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde takip ve tedavisi
yapılan 231 AML hastası dahil edilmiştir. Hastalar retrospektif olarak PRT skorlaması ile
düşük, orta ve yüksek riskli olarak sınıflandırılmış, tedavi sonrası sağkalımın PRT skorlama
sistemindeki risk grubu ile predikte edilebilirliği araştırılmıştır. PRT skorlaması hastaların
yaşı, tanı anındaki blast yüzdesi, sitogenetik risk grubu, FLT3 mutant tip oranı(<0,8 />=0,8)
ve hastalık durumu (sekonder/denovo) gözönünde bulundurularak yapılmıştır.
Bulgular: PRT skoruna göre, 37 hasta düşük riskli grupta, 116 hasta orta ve 78 hasta yüksek
gruptaydı. 3 yıllık sağkalımlara bakıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
izlendi (% 79,% 66 ve % 50; p: 0.004)(figür1).

Figur1: PRT skor gruplarına göre Kaplan-Meier sağkalım eğrisi
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Düşük risk grubunda sadece kemoterapi ile izlenen ve AHKHT yapılan hastalar arasında 3
yıllık sağkalım farkı izlenmezken (%78 ve %82 p:0.2), orta riskli (%76 ve %61 p.0.007)
(figür2) ve yüksek riskli grupta AHKHN’nin sağkalım avantajı sağladığı gösterilmiştir ( %68
ve %45 p:0.001) (figur3).

Figür 2: PRT skoruna göre orta riskli grupta allojenik kök hücre transplantasyonu yapılan ve
yapılmayan hastaların Kaplan-Meier sağkalım eğrisi (n:116; p:0.007)

Figur 3: PRT skoruna göre yüksek riskli grupta allojenik kök hücre transplantasyonu yapılan ve
yapılmayan hastaların Kaplan-Meier sağkalım eğrisi (n:78; p:0.007)
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Sonuç ve Tartışma: Daha önce yapılan çalışmalarda oluşturulan tüm sınıflandırma modelleri
prognostik değere sahiptir ve tedavi seçimine bağlı sağkalımı predikte eden bir skorlama
sistemi oluşturulmamıştır. PRT skorlama sistemi hekimlere, AML hastalarında tam remisyon
sağlandıktan sonra tedavi seçiminde yardımcı olabilir. Otolog kök hücre nakli yapılan
hastaları da içeren çok merkezli çalışmalar bu skorlama sisteminin geliştirilmesine yardımcı
olacaktır.
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Amaç: Akut lösemide allojenik hematopoetik kök hücre transplantasyonu (AHKHT) sonrası
gelişen relaps oldukça yaygındır ve kötü prognoz göstergesidir. Relaps hastalarda optimal
tedavi yöntemi hakkında net bir konsensüs olmamakla beraber hastanın klinik
durumu,donörün uygunluğu ve/veya klinisyenin deneyimlerine göre palyatif izlem,
kemoterapi, ikinci allojenik hematopoetik kök hücre transplantasyonu (AHKHT2) veya donör
lenfosit infüzyonu (DLI) uygulanabilir. Bu çalışmanın amacı, akut lösemi ile izlenen ve
AHKHN yapılan hastalarda relaps sonrası AHSCT2 veya DLI'nin sağkalım üzerindeki
etkisini araştırmaktır.
Gerekçe ve Yöntem: Bu çalışmada 2003-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi
Hematoloji bölümünde izlenmiş ve AHKHN sonrası relaps olan 26 akut lösemi hastasının ret
verileri sunulmaktadır. 20 hastaya DLI ve 6 hastaya AHKHN2 uygulanmıştır. Hastaların yaş,
tedavi öncesi hastalık durumu, Graft versus host hastalığı gelişip (GVHD) gelişmediği ve
toplam sağkalım süreleri retrospektif olarak analiz edilmiştir.
Bulgular: AHSCT2 ve DLI grupları arasında relaps sonrası tedavi öncesi akut veya kronik
GVHD açısından fark yoktu (% 33,3 ve % 10; p: 0,4). Girişimden sonra, kronik GVHD
gelişimi sadece DLI grubunda gözlendi (n: 8). Tedavi sonrası AHKHN ve DLI yapılan
hastalar arasında ortalama sağkalım açısından anlamlı bir fark yoktu. 2 yıllık sağkalım
AHSCT2 grubunda % 33, DLI grubunda % 43 olarak izlendi (p:0.9)(figür)

Figür: Tedavi seçeneklerine göre Kaplan-Meier sağkalım eğrileri
Sonuç-Tartışma: Akut lösemilerde AHKHN sonrası relaps hastalık yaygın olarak
izlenmektedir. AHKHN2 etkili bir tedavi yöntemi olmakla beraber relaps, morbidite ve nonrelaps mortalite riskini de beraberinde getirmektedir. Verilerimize göre, DLI düşük yan etki
profili ve AHKHN2’yle benzer sağkalım süresi ile güvenli bir tedavi yöntemi olarak
uygulanabilir.
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Amaç: Graft Versus Host Hastalığı (GVHD), allojenik hematopoetik kök hücre nakli (AHKHN)
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yapılan hastaların yaklaşık yarısında izlenen bir komplikasyon olup, önemli bir morbidite ve
mortalite nedenidir. AHKHN sonrası akut GVHD gelişimini öngörecek bir biyobelirteç net
olarak bulunamamıştır. ST2 (supression of tumorigenicity2) , interlökin-1 reseptör ailesinin
bir üyesidir ve son dönemlerde dolaşımdaki çözünür ST2’nin, akut GVHD ve GVHD akut
alevlenmelerinin tespitinde kullanılabilecek bir biyobelirteç olabileceğine yönelik çalışmalar
yapılmaktadır.
Gerekçe ve Yöntem: Bu çalışmaya Hacettepe Üniversitesi Hematoloji Bilim dalında
izlenmekte olan 17 akut GVHD hastası ve kontrol grubu olarak 12 AHKHN sonrası izlenmekte
olan ve GVHD geliştirmeyen hasta alındı. Hastalardan çalışma hakkında bilgilendirildikten ve
Helsinki bildirgesine göre onamları alındıktan sonra, ST2 biyobelirteç analizi yapılması için
plazma örneği toplandı.
Bulgular: Çalışmaya 17 hasta ve 12 kontrol grubu alındı. Çalışma grubunun ortanca yaşı 42
(19-49). Akut GVHD hastalarında plazma ST 2 düzeyi ortalama 9794 ng/dl ve kontrol
grubunun plazma ST2 düzeyi ortalama 2646 ng/dl olarak izlendi. İki grup ST2 düzeyleri
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p:0.008)(grafik)
Sonuç: ST2 seviyesi akut GVHD gelişimini öngörmede kullanılabilecek bir biyobelirteç olabilir
ancak daha geniş hasta popülasyonları ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Grafik: Akut GVHD ve kontrol grubunun ST2 düzeylerini gösteren kutu grafiği (p:0.008)
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Amaç:
Ebstein-Barr virüs (EBV) viremisi post-transplant lenfoproliferatif hastalık (PTLH) için risk faktörü
olup hematopoietik kök hücre (HKH) alıcılarında ciddi morbidite ve mortalite sebebi olabilir [1]. EBV
viremisi riski farklı donör kaynakları ve T hücre deplesyon durumları arasında ve uzamış immün
baskılanma ile farklılık gösterebilir [2]. Genellikle asemptomatik olup tedavi gerektirmez. Yüksek
viral yükler, immünsupresyonun derecesinin azaltılması ve rituksimabın preemptif kullanımını
gerektirebilir [3]. Bu çalışmada kliniğimizde (Hacettepe Üniversitesi Kemik İliği Nakli Ünitesi)
izlenmiş HKH alıcılarındaki EBV viral yük monitorizasyon eğilimimizi ve klinik ilişkilerini
değerlendirmeyi hedefledik.
Gereç ve yöntem:
01.01.2001 ve 01.02.2018 tarihleri arasında nakil olmuş toplam 565 HKH nakli alıcısının verileri
retrospektif olarak değerlendirildi. EBV viral yükleri, tarihleri, donör ve kök hücre kaynakları kayıt
edildi. Tek değişkenli analizler, kategorik veriler için Ki-kare testi ve sayısal değişkenler için t-test ile
değerlendirildi. Çok değişkenli analizlerde Cox regresyon analizi kullanıldı.
Bulgular:
Post-transplantasyon EBV viral yükü en az bir kere bakılmış olan 96 vaka mevcuttu. Ortanca yaş 43
(16-75 arası) idi. EBV viremisi 8 vakada saptandı. Dört vakada akut lösemi, 1 vakada kronik myeloid
lösemi (KML), 2 vakada non-Hodgkin lenfoma ve 1 vakada multiple myeloma nedeni ile nakil
yapılmıştı. Nakillerin üçü otolog olup, otolog ve allojeneik kök hücre nakli arasında fark saptanmadı
(p=1.000). Viral yük pozitifliği açısından; myeloablatif, azaltılmış yoğunluklu rejim ve haploidentik
nakiller arasında da fark saptanmadı (p=0.898). EBV viral yükü 73-14234 kopya/mL arasında
değişmekte idi. Sadece 1 hastada EBV viral yükü >1000 kopya/mL saptanmış olup, bu hasta tam
uyumlu akraba dönörden nakil olmuş KML hastası idi ve ciddi trombositopeni ile seyreden kronik
graft versus host hastalığı (GVHH) mevcuttu. Rituksimab 375 mg/m2, 3 hafta aralarla 2 kez uygulandı
ve hastanın hem kontrol EBV yükü negatifleşmişti hem de trombositopenisi düzelmişti. GVHH ve
EBV viremisi olan diğer 3 hastanın 2 sinde de EBV viral yükü kendiliğinden negatifleşmiş, 1 hastada
kontrol edilmemişti. Tüm EBV viral yük testi istekleri, hastalarda PTLH şüphesi olmadan tesadüfen
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istenmişti ve hiçbir hastada yaklaşık 31 ay ortanca izlem süresinde PTLH ya da başka bir ikincil
maligniteye rastlanmadı. EBV viral yükü pozitif olan hastalarla negatif olanlar arasında toplam sağ
kalım süresi benzerdi (p=0.881).
Tartışma ve Sonuçlar:
EBV viremisi asıl olarak tam uyuşumsuz donör ya da tam uyuşumlu akraba dışı donörlerle yapılan
nakillerin ve kordon kanı nakillerinin bir problemidir [2]. Merkezimiz daha çok tam uyuşumlu akraba
kaynaklı periferik kök hücre nakli yapmakta ve T-hücre deplesyonu andiren yapılmaktadır. EBV viral
yükü istemi, viremi açısından düşük riski hastalarda klinik bulgular ön görmedikçe gereksiz ve kafa
karıştırıcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Ebstein-Barr, Post-transplant Lenfoproliferatif Hastalık
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Amaç:
İmmünmodülatuar ilaçlar (İMİDler), Multiple Myeloma (MM) hastalarında venöz tromboembolizm
(VTE) riski taşırlar. Asetil salisilik asid (ASA), düşük moleküler ağırlıklı heparin (DMAH) ya da
varfarin ile profilaksi rutin olup, hangi hastada hangi yöntemin uygulanacağı iyi tanımlanmamıştır.
Hastalık ilişkili, tedavi ilişkili ve hasta ilişkili risk faktörlerini içeren risk tanımlama modelleri karar
vermede etkili olacaktır [1-3]. Bu çalışmada rutin D-dimer monitorizasyonun, İMİD kullanan
hastalarda erken VTE tanısına yardımcı olup olamayacağını araştırmak istedik.
Gereç ve yöntem:
01.01.2001 ve 01.06.2017 tarihleri arasında tanı almış, İMİD-içeren rejim kullanan 55 MM hastasının
verisi retrospektif olarak değerlendirildi. D-dimer değerleri, radyolojik ya da patolojik olarak
kanıtlanmış tromboz hadiseleri kayıt edildi. Tek değişkenli analizler, kategorik veriler için Ki-kare testi
ve sayısal değişkenler için t-test ile değerlendirildi.
Bulgular:
Ortanca tanı yaşı 58 (33-79 yaş arası) idi ve median tanı yaşı tromboz grubunda (n=8), tromboz
olmayanlara göre (n=47) anlamlı yüksekti(p=0.040). Tromboprofilaksi 40 hastada kayıt edilmişti; 19
hastada ASA, 21 hastada DMAH verilmişti. Hastaların 50’sinde D-dimer düzeyi monitorize edilmişti.
Yirmi üç hasta (%46), D-dimer artışı (≥1 mg/L) göstermişti. Sekiz tromboz hadisesi (3 derin ven
trombozu ve 5 pulmoner embolizm) mevcuttu. Tüm tromboz hadiseleri semptomatik idi.
Asemptomatik D-dimer yüksekliği olan 11 hastanın hepsi muhtemel tromboz açısından radyolojik
olarak değerlendirilmişti ve hiç birinde tromboz saptanmadı. Diğer hastalarda ise tromboz
düşündürecek bulgu olsa bile radyoloji normaldi. Semptomatik ve asemptomatik D-dimer yüksekliği
olan iki grup arasında median D-dimer değeri benzerdi (p=0.178). Tromboz olan ve olmayan grupta da
tromboprofilaksi tercihi açısından farklılık gözlenmedi (p=0.664).
Tartışma ve Sonuçlar:
VTE olayaları İMİD kullanan hastalarda tromboprofilaksiye rağmen görülebilir. Bu çalışmada,
tromboz düşündürecek semptomların varlığı, asemptomatik D-dimer yüksekliğine göre VTE tanısında
daha önemli görünmektedir. Ancak, erken müdahale ölümcül olabilecek VTE olaylarını önleyebileceği
için, seri D-dimer ölçümlerine gerek olmadığını söylemek için yeterli veri yoktur.

S9

Anahtar Kelimeler:
Tromboembolizm

D-dimer,

İmmün

modülatuar

ilaçlar,

Multiple

Myeloma,

Venöz

Kaynaklar:

4. ULUSAL KAN VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ KONGRESİ
4-6 NİSAN 2019, MERIT CRYSTAL COVE HOTEL K.K.T.C.

1. Boyle, E.M., et al., Immunomodulator drug-based therapy in myeloma and the occurrence of
thrombosis. Expert Rev Hematol, 2012. 5(6): p. 617-26.
2. Palumbo, A., et al., Prevention of thalidomide- and lenalidomide-associated thrombosis in
myeloma. Leukemia, 2008. 22(2): p. 414-23.
3. Qiao, S.K., et al., Efficacy and Safety of Lenalidomide in the Treatment of Multiple Myeloma:
A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Chin Med J, 2015.
128(9): p. 1215-22.

S10

AKUT LÖSEMİSİ OLAN VEYA HEMATOLOJİK KANSER NEDENİYLE KÖK
HÜCRE NAKLİ YAPILMIŞ HASTALARDA İNVAZİV ASPERGİLLOZİS TEDAVİSİ
İÇİN ANTİFUNGAL KULLANIMININ ULUSLARARASI KILAVUZLARA
UYGUNLUĞU
Müfide Okay1, Hakan Göker1, Murat Akova2.
1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı,
Ankara.
2. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET

4. ULUSAL KAN VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ KONGRESİ
4-6 NİSAN 2019, MERIT CRYSTAL COVE HOTEL K.K.T.C.

Giriş-Amaç
Akut myeloid lösemi (AML), akut lenfoblastik lösemi (ALL) ve hematopoetik kök hücre
nakli (HSCT) yapılmış olan hastalarda nötropeni infeksiyonlara zemin hazırlaması
bakımından önemli bir problemdir. Uzamış nötropeni durumunda, sık görülen mantar
infeksiyonlarından invaziv pulmoner aspegillosis bu hastaların mortalite ve morbidite
nedenleri arasında önemini korumaktadır. Bu çalışmada AML,ALL ve HSCT yapılmış olan
nötropenik hastalarda invaziv aspergilloza yönelik antifungal ilaçların kullanımı araştırılmış,
bu ilaçların halen literatürde mevcut ve en yaygın olarak kabul gören iki kılavuza (IDSA ve
ECIL) uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntem
Çalışmaya Ocak 2008-Kasım 2018 tarihleri arasında yukarıda özellikleri belirtilen toplam 337
hasta (390 epizod) dahil edilmiştir. Hastane veri tabanından antifungal kullanımı olan 8959
hasta verisi incelenmiş olup, lenfoma, multiple myelom tanılı fakat HSCT yapılmayan
hastalar, immun yetmezlik veya diğer nedenlerle HSCT yapılmış olan hastalar, Candida ve
diğer küf ve maya mantarları infeksiyonları nedeniyle antifungal kullanımı olan hastalar, 18
yaş altındaki hastalar çalışmadan çıkarılmıştır. Hastaların iki antifungal kullanımı süresi
boyunca 1 haftadan fazla süre geçmesi durumunda, bu durum iki ayrı epizod olarak
tanımlanmıştır.
Bulgular
Hastaların demografik ve diğer temel özellikleri tablo 1’de belirtilmiştir. Epizodların
EORTC/MSG tanı kriterlerine göre %74.1’inin düşük, %19.5’inin yüksek olasılıklı,
%6.4’ünün ise kanıtlanmış/kesin mantar infeksiyonu olduğu saptanmıştır. Antifungal
kullanılan epizodlarda tedavinin, %57.8 oranında preemptif, %35.8 empirik, %6.4 oranında
ise hedefe yönelik amaçla verildiği görülmüştür. Tüm epizodlarda başlangıç/birincil
antifungal tedavi amacıyla %46.4 oranında vorikonazol, %32.8 kaspofungin, %12.6
lipozomal amfoterisin B, %8.2 amfoterisin B deoksikolat başlandığı saptanmıştır.
IDSA ve ECIL kılavuzlarına göre epizodlar değerlendirildiğinde, epizodların %76.7’sinde en
az bir kılavuza uygun olarak antifungal ajan kullanıldığı görülmüştür. Her iki kılavuzdan
birine uygun antifungal kullanılan grupta otuz günlük mortalite %24.2, kılavuza uymayan
grupta %30.0 olarak bulunmuş, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı
belirlenmiştir (p=0.411). Kılavuza uygun tedavi alan grupta bir yıllık sağkalım %59.7,
kılavuza uymayan grupta ise %58.3 bulunmuştur, aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı tespit edilmiştir (p=0.593) (Şekil 1.)
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Tartışma ve Sonuçlar
Sonuç olarak, merkezimizde AML, ALL ve HSCT yapılmış olan hasta grubunda invaziv
aspergilloza yönelik antifungal tedavinin iki kılavuzdan en az birinin önerilerine göre
uygulanma oranının yüksek olduğu görülmüştür. Kılavuz önerilerinin uygulanmadığı hasta
grubu ile ilk grup arasında anlamlı mortalite farkı saptanmamıştır.
Anahtar kelimeler: invaziv fungal infeksiyon, invaziv aspergillozis, antifungal ilaçlar,
kılavuz uyumu, vorikonazol.
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Tablo 1. Hastaların/Epizodların Özellikleri

Epizod
N

390
337

Yaş
Median
Min
Max

51
17
80

Cinsiyet (n=390)
Erkek
Kadın

240 (61.5%)
150 (38.5%)

Hastalık (n=390)
AML
ALL
MM
NHL
HL
MDS
KML
KLL
Aplastik anemi

209(53.6%)
76 (19.5%)
42 (10.8%)
27 (6.9%)
17 (4.4%)
11 (2.7%)
5 (1.3%)
2 (0.5%)
1 (0.3%)

HSCT (n=390)
Yok
ALLO
OTO

231 (59.2%)
88 (22.6%)
71 (18.2%)

Nötropeni (n=390)
evet
hayır

290 (74.4%)
100 (25.6%)

Nötropeni süresi (gün)
Median
Min
Max
Nötrofil grupları (n=390)

20
2
177
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0-100
100-500
>500

222 (56.9%)
69 (17.7%)
99 (25.4%)

GVHD (n=390)
15 (3.8%)
HD prednisolone (n=390)
10 (2.6%)
Proflaktik kinolon (n=390)
359 (92.1%)
Proflaktik TMP-SMX (n=390)
169 (43.3%)
Proflaktik antiviral (n=390)
148 (37.9%)
Proflaktik antifungal (n=390)
165 (42.3%)
Akciğer CT
Nodül
132 (33.8%)
Normal
99 (25.4%)
Buzlu cam dansitesi
62 (15.9%)
Nodül ve Buzlu cam dansitesi
42 (10.8%)
Nodül+MEE
15 (3.8%)
MEE
14 (3.6%)
Nodül ve Kavite
12 (3.1%)
Nodül ve halo sign
9 (2.3%)
Kavite
3 (0.8%)
Halo sign
2 (0.5%)
*epizodlara göre yüzdeler verilmiştir. ALL: Akut lenfoblastik lösemi, AML: Akut myeloid lösemi, HL:
Hodgkin’s lenfoma, NHL: Non-hodgkin’s lenfoma, MM: Multipl myeloma, KML: Kronik myeloid lösemi, KLL:
Kronik lenfositik lösemi, MDS: Myelodisplastik sendrom, HSCT:Hematopoetik kök hücre nakli, OTO: Otolog
kök hücre nakli, ALLO: Allojenik kök hücre nakli, GVHD: Graft versus host disease, HD: high dose, TMP-SMX
: Trimethoprim sulfamethoxazol,MEE: mantar enfeksiyonu ekarte edilemez.
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Şekil 1. En az bir kılavuza uygun ve uygun olmayan epizodların genel sağkalım

eğrileri.
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AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILMIŞ OLAN HASTALARDA D
VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ
Müfide Okay1, Haluk Demiroğlu1, Yahya Büyükaşık1, Salih Aksu1, Nilgün Sayınalp1, İbrahim
Haznedaroğlu1, Osman İlhami Özcebe1, Elifcan Aladağ Karakulak1, Fatma Tekin2, Hakan Göker1
1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara.
2. Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hematoloji Kemik İliği Nakil Ünitesi Birimi,
Ankara.
AMAÇ
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Vitamin D, kemik metabolizmasında ve immünolojik sistemde etkisi olan, deriden sentezlenen bir
hormondur. Hormon, böbreklerde ve karaciğerde hidroksillenme yoluyla aktif metabolitine
dönüşmektedir. Epidemiyolojik çalışmalarda, akut myeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi (ALL) ve
myelodisplastik sendrom hastalarında D vitamin eksikliği ile relaps ve sağkalım arasında ilişki
gösterilmiştir. Bu çalışma ile merkezimizde allojenik kök hücre nakli yapılmış olan ALL hastalarında nakil
öncesi değerlendirilen D vitamini düzeyinin sağkalıma etkisine bakılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Merkezimizde Ocak 2003 ile Ocak 2019 arasında ALL nedeniyle allojenik kök hücre nakli yapılmış olan
hastaların demografik özellikleri, ALL alt tipleri, risk skorlamaları, nakil öncesi D vitamini düzeyleri, nakil
hazırlık rejimleri, relaps durumu gibi verileri saptandı. Hastalar, D vitamini düşük olan grup ve D
vitamini normal olan grup olarak ikiye ayrıldı. D vitamini için sınır değer 9 µg/L olarak saptandı. İki grup
arasında hastalıksız sağkalım (DFS) ve genel sağkalım (OS) analizleri Kaplan-Meier eğrisi ile hesaplandı.
SONUÇLAR
Toplam 63 hasta çalışmada değerlendirildi. 39 hasta erkek, 24 hasta kadın cinsiyetteydi. Vitamin D
düzeyi <9 µg/L olan 23 hasta, >9 µg/L olan 40 hasta mevcuttu. Vitamin D düzeyi düşük olan grubun
ortanca yaşı 30 (19-54), normal olan grubu ortanca yaşı 28 (17-53) olarak saptandı. Bütün hastalara
tam uyumlu kardeş vericiden kök hücre nakli yapılmıştı. Nakil öncesi BFM-95, CALGB, hyperCVAD
indüksiyon kemoterapi rejimleri ile hastaların 91.2%’sinde tam yanıt elde edilmişti. Vitamin D düzeyi
düşük olan grupta hastaların %56.5’ine myeloablatif hazırlama rejimi, normal olan grupta %37.5’ine
myeloablatif hazırlama rejimi verilmişti. Allojenik kök hücre nakli hazırlama rejimi açısından iki grup
arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0.09).
Hastalıksız sağkalım oranı (DFS), D vitamini düşük olan grupta %49.6, D vitamini normal olan grupta
%71.8 olarak saptandı (Şekil 1). Genel sağkalım oranı (OS), D vitamini düşük olan grupta %45.3, D
vitamini normal olan grupta %79.2 olarak saptandı (Şekil 2). Hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım
açısından gruplar arasında istatistiksel olarak belirgin fark bulunmaktaydı (p=0.04 ve p=0.02, sırasıyla).
TARTIŞMA
Literatürde, pediatrik hastalarda allojenik kök hücre naklinden sonra graft versus host hastalığı gelişimi
ile D vitamini arasında ilişki olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Relaps ile ilişkili olduğu AML’li
hastalarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışma ile erişkin hastalarda D vitamini eksikliğinin
hastalık özellikleri ve kök hücre nakil özellikleri bakımından birbirine benzer iki grupta sağkalımı ve
hastalıksız sağkalımı olumsuz şekilde etkilediğini gösterilmiştir.
Anahtar kelimeler: akut lenfoblastik lösemi, vitamin D, relaps, sağkalım.
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Şekil 1. Vitamin D düzeyi gruplarına göre hastaların hastalıksız sağkalım eğrileri
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Şekil 2. Vitamin D düzeyi gruplamasına göre hastaların genel sağkalım eğrileri

S12

Marjinal Zon Lenfomalarda Tedavi Endikasyonları ve Prognozu Etkileyen
Faktörler; İki Merkez Deneyimi
Pınar Cömert1, Abdulkerim Yıldız1, Murat Albayrak1, Murat Yıldırım2, Mesut
Tığlıoğlu1, Buğra Sağlam1, Senem Maral1, Hacer Berna Afacan Öztürk1, Meltem Aylı2
SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

1

SBÜ Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

2

Giriş: Marjinal zon lenfoma (MZL), mukoza ilişkili lenfoid doku, lenf nodları ve dalakta
4. ULUSAL KAN VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ KONGRESİ
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bulunan postgerminal merkezlerdeki B lenfositlerin proliferasyonu ile karakterize olup
indolan klinik seyir gösterir. Non-Hodgkin lenfomaların %5-%17'sini oluşturur. Tutulum
bölgesine göre ekstranodal, nodal ve splenik olmak üzere 3 subguba ayrılır. Her hasta tedavi
edilemezken, tedavi ihtiyacı hastalığın yaygınlığına ve semptom varlığına göre belirlenir.
Tedavi ihtiyacını ve prognozu belirleyen parametreler halen net değildir.
Metaryal ve Metod: 2010-2018 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı
Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma
hastanesi hematoloji kliniklerine başvuran, MZL tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi.
Tanı anındaki demografik veriler, hemogram ve biyokimya parametreleri, ferritin, vitamin
B12 düzeyleri ve sedimentasyon düzeyleri kaydedildi. Bu parametrelerin tedavi gereksinimi
ve toplam sağkalım (TS) üzerine etkileri analiz edildi.
Results: Toplam 40 olgu çalışmaya dahil edildi. Hastalar nodal, ekstranodal ve splenik MZL
olarak 3 subguba ayrıldı. Yaş ortalaması 64.13±10.39 olup hastaların %62.5'i kadındı. Takip
süresi boyunca 25 hastanın tedavi ihtiyacı olurken, 15 hasta tedavisiz izlendi. Tedaviye
ihtiyacı olan hastalarda, tedaviye kadar geçen süre ortalama 29.9 ay olarak saptandı. Takip
süresi boyunca tedavi ihtiyacı olan hastalarda tedavi almayan hastalara göre; tanı anında
platelet düzeyi istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük saptandı (p=0.04). Logistik
regresyon analizine göre platelet sayısı için OR:0.933 olarak saptandı (%95 CI: 0.877-0.993;
p=0.029). Nodal MZL hastalarında TS, ekstranodal ve splenik MZL hastalarına göre daha
yüksek izlendi (p= 0.009). TS; tedavi alanlarda 92.9 ay, tedavisiz izlenen hastalarda 58.4 aydı
ve aralarında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
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Tartışma
MZL hastalarında prognoz ve tedavi ihtiyacını tanı anından itibaren belirlemeye yardımcı
olabilecek parametreler araştırma konusu olmuştur. Bazı çalışmalarda trombosit sayısının,
splenik MZL ve akut lenfoblastik lösemi gibi hematolojik maligniteler için prognostik değeri
olduğunu bildirmiştir. Bizim çalışmamızda, tanı anında bakılan trombosit sayısının takipte
tedavi ihtiyacı açısıdan risk faktörü olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, basit bir hemogram
parametresi olarak tanı anındaki trombosit sayısının, hastalığın seyrini öngörmede yardımcı
olabileceğini göstermesi açısından önem arz etmektedir.
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Anahtar kelimeler: marjinal zon lenfoma, platelet düzeyi ,prognoz, tedavi,

Referanslar
1. Kahl, B. and D. Yang, Marginal zone lymphomas: management of nodal, splenic, and MALT
NHL. Hematology Am Soc Hematol Educ Program, 2008: p. 359-64.
2. Zinzani, P.L., The many faces of marginal zone lymphoma. ASH Education Program Book,
2012. 2012(1): p. 426-432.
3. Mazloom, A., et al., Marginal Zone Lymphoma: Factors That Affect the Final Outcome, a
Study of 275 Patients. 2008, Am Soc Hematology.
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Multiple myelom hastalarında otolog kemik iliği nakli öncesi kök hücre mobilizasyon
başarısını etkileyen faktörler
Rafiye Çiftçiler1, Hakan Göker1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Giriş: Son on yılda, yeni tanı almış Multiple myelom hastaları için yüksek doz kemoterapiyi
takiben otolog kök hücre nakli, artan tam yanıt oranına, uzun süreli genel sağ kalım oranına ve
azalmış yan etkilere bağlı olarak standart tedavi olarak kabul edildi. Çoğu durumda, periferik
kan hematopoetik kök hücre kaynağı olarak kullanılır. Yetersiz mobilizasyon otolog kök hücre
naklini gerçekleştirmede büyük bir engel olabilir. Bu durum, MM hastalarında eksik tedaviye
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neden olur. Geçtiğimiz son 10 yılda yeterli kök hücre mobilizasyonu için farklı stratejiler
uygulanmaktadır. Bu çalışma ile Multiple myelom hastalarında kök hücre mobilizasyon
başarısızlığının olası sebeplerini araştırmayı amaçladık.
Materyal ve metod: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji bölümünde Ocak 2000
ve Aralık 2018 tarihleri arasında takip edilen, otolog kemik iliği nakli için kök hücre
mobilizasyonu yapılan toplam 234 hasta retrospektif olarak değerlendirildi.
Sonuç: Mobilizasyon öncesi parametreler; yaş, hastalık durumu, mobilize edici protokol ve
önceki tedaviler mobilizasyon girişimi sırasındaki başarısızlığı tahmin edebilecek potansiyel
belirleyiciler analiz edildi. Toplam 234 hastadan, 209 hastada (%89.3) mobilizasyon başarılı
olurken; 25 hastada (%10.7) mobilizasyon başarısızlığı gözlenmiştir. Bu 25 hastaya daha sonra
farklı rejimle tekrar mobilizasyon işlemi yapıldı. Mobilizasyon başarılı olan grupta olan
hastaların median yaşı 54 (32-76) iken mobilizasyon başarısız olan grupta median yaş 51 (3672) idi (p=0.07). Mobilizasyonun başarılı olduğu ve başarılı olmadığı grupta MM (tipleri
arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.17). Her iki grup arasında tanı anındaki (International
staging system) ISS arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.77). Her iki grup arasında
mobilizasyon öncesi radyoterapi alıp almaması arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.54).
Mobilizasyon başarılı olan grupta mobilizasyon öncesi ortalama aldıkları kemoterapi sayısı 7±3
iken, mobilizasyon başarısızlığı olan grupta ortalama aldıkları kemoterapi sayısı 12±7 idi
(p=0.001). Her iki grupta indüksiyon tedavisine göre bakıldığında (VAD, VD, VCD) anlamlı
fark saptanmadı (p=0.10). Mobilizasyon başarısız olan gruptaki daha fazla sayıda hasta
mobilizasyondan önce immunomodülatör ilaç kullanmıştı (p<0.001). Mobilizasyon başarısız
olan grupta anlamlı olarak daha fazla sayıda hastanın daha önce otolog kök hücre nakil öyküsü
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mevcuttu (p<0.001). Mobilizasyon başarısız olan grupta ilk mobilizasyonun işleminin başarısız
olması nedeni ile tekrar afarez işlemi yapıldı. Toplamda 25 hastaya 50 kez afarez işlemi yapıldı.
Tablo 1. Hastaların genel özellikleri
Mobilizasyon

Parametre

başarılı Mobilizasyon

başarısız P

hasta grubu

olan hasta grubu*

Yaş

54 (32-76)

51 (36-72)

0.07

Cinsiyet

122/87 (%58.4/%41.6)

20/5 (%80/%20)

0.03
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(erkek/kadın)
Multiple myelom tipi

0.17

Tanı anında ISS Evre

0.77

Evre I

42 (%20.1)

6 (%24)

Evre II

68 (%32.5)

9 (%36)

Evre III

99 (%47.4)

10 (%40)

İndüksiyon

0.10

kemoterapisi
VAD

68 (%32.6)

6 (%24)

VD

54 (%25.8)

3 (%12)

VCD

87 (%41.6)

16 (%64)

Daha önce otolog 2 (%1)
kök

hücre

11 (%44)

<0.001

nakli

öyküsü
Radyoterapi öyküsü

32 (%15.3)

5 (%20)

0.54

Mobilizasyondan

7±3

12±7

0.001

21 (%10)

13 (%52)

<0.001

önce aldığı kür sayısı
İmmunomodülatör
ilaç kullanım öyküsü
Mobilizasyondan

0.80

önce hastalık durumu
CR

20 (%9.6)

1 (%4)

VGPR

30 (%14.4)

4 (%16)

PR

132 (%63.2)

16 (%64)

Aktif hastalık

27 (%12.9)

4 (%16)
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CD

34+

106/kg 8±5.9

5.3±3.5

0.004

(mean±SD)
*Mobilizasyon başarısız hasta grubunda tekrar farklı rejimle mobilizasyon yapılıp, kök hücre
toplaması gerçekleştirilmiştir.
Tartışma ve sonuç: Bu çalışma ile mobilizasyon başarısını, hastanın mobilizasyon öncesi
aldığı kemoterapi sayısı, immunomodülatör ilaç kullanımı yada daha önceden otolog kök hücre
nakli öyküsünün olması etkilediği gözlenmiştir. Başarılı engraftman için minimum gereken
CD34 sayısı 2x106/kg iken, optimal doz 5x106/kg hücredir. Bununla birlikte toplama hedefleri
karşılanamadığı zaman ek aferez gerekmektedir. Mobilizasyon başarısızlığı hastanın otolog
kök hücre nakli yapılmasını engelleyebilir, bu durumda hem tedavi maliyetini artırırı hem
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tedavinin eksik kalması ile sonuçlanır.
Anahtar Kelimeler: Multiple myelom, otolog kök hücre nakli, mobilizasyon
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SADETTİN-VASFİ BAYSAL PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ’NİN

10 YILLIK NAKİL AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Seher Yıldırım , Selma Can , Sevtap Engin Özcan , Zahide Girgin , Merve Güven Gül , Fidan Dede ,
1

1

1

1

1

1

AyĢegül TaĢkın Uyar , Sevinç Sultansuyu Kılınçarslan , Ġbrahim Kartal ,
1

1

Neslihan Karakurt , Ayhan Dağdemir , Canan Albayrak
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AMAÇ
ÇalıĢmamızda, merkezimizde 10 yılda nakil olan 181 hastanın verileri sunulmuĢtur.

GEREÇ ve YÖNTEM
Kök hücre nakli yaptığımız 181 hastanın verileri geriye dönük olarak değerlendirildi.

BULGULAR

4. ULUSAL KAN VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ KONGRESİ
4-6 NİSAN 2019, MERIT CRYSTAL COVE HOTEL K.K.T.C.

ġubat 2009’dan Ocak 2019’a kadar 10 yıllık sürede181 hastaya kök hücre nakli yapıldı.
2009 yılında hizmet vermeye baĢlayan merkezimizde yıllara göre nakil olan hasta sayıları;
13 (2009), 22 (2010), 21 (2011), 21 (2012), 18 (2013), 16 (2014), 8 (2015), 12 (2016), 23 (2017),
27 (2018) dir.
Merkezimizde 2015 yılında akraba dıĢı nâkile de baĢlandı. Yıllara göre akraba dıĢı nakil
sayıları; 1 (2015), 3 (2016), 6 (2017), 13 (2018) dür. Türkök aracılığıyla gerçekleĢtirilen nakil
sayıları; 6 (2017), 8 (2018) dir.
Nakil tipleri; 144 (%80)'ü allojenik, 37 (%20)'si otolog idi.
Tanıları; talasemi (29), ALL (27), FAA (19), nöroblastom (16), immün yetmezlik (13), AML
(13), AA (11), ewing sarkomu (9), HL (6), JMML (6), KML (4), HLH (4), hurler sendromu (3), NHL
(3), ALPS (3), DBA (2), kostmann hastalığı (2), diskeratozis konjenita (2), retiküler disgenezi (1),
sideroblastik anemi (1), germ hücreli tümör (1), kronik granülomatöz hastalık (1), PNET (1), RMS
(1), osteopetrozis (1), griselli sendromu (1), hemofagositik sendrom (1) idi.
Kök hücre kaynakları; periferik kök hücre 129 (%71), kemik iliği 45 (%25), kemik iliği ve
kordon kanı 6 (%3), kemik iliği ve periferik kök hücre nakli ise 2 (%1) hastada tercih edildi.
Yamanma günleri ortalama; nötrofil 14, trombosit ise 17 günde oldu.
Erken dönem komplikasyonları; GVHH (29), CMV PCR pozitifliği (23), SOS (17), ağır ilaç
yan etkisi (15), hematüri (9), aspergillus (3), BK virüs (3), BK virüs ensefaliti (1), PRESS(1) idi.
Toplam 181 hastanın 47’ı eksitus ve relaps, 134’ü baĢarılı idi. Tüm hastalardaki ilk 100
gündeki mortalite 26, sağ kalım ise 155 idi (tablo 1).

SONUÇLAR
Sadettin-Vasfi Baysal Pediatrik Kemik Ġliği Nakil Merkezi ekibi olarak bundan sonraki
hedeflerimiz; akraba dıĢı nakil sayısını artırmak ve The European Group for Blood & Marrow
Transplantation (E B M T) tarafından akredite olmaktır.
Anahtar Kelimeler: Aktivite, Değerlendirme, Kök Hücre Nakli.
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Tablo 1. Nakil sonuçları
n=181

Hasta sayısı

Oran (% )

Eksitus ve Relaps

47

25,9

BaĢarı

134

74*

Ġlk 100 Gündeki Mortalite

26

14,4

Ġlk 100 Gündeki Sağkalım

155

85,6*
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MULTİPL MİYELOM VE HODGKİN LENFOMA HASTALARINDA
HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TOPLANMASI, SAYISI VE
CANLILIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Türkmen VG.* , Ünlüsavuran M.** , Ünal A.***
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**Erciyes Üniversitesi, Biyoistatistik AD, Kayseri
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Giriş ve Amaç: Otolog hematopoietik kök hücre nakli (OHKHN) hematolojik maligniteler
için standart ve önemli bir tedavidir. Bu tedavi yönteminde, ilk önce hastadan kök hücre
toplanır, daha sonra hasta yüksek doz kemoterapi alır ve kemik iliği fonksiyonunun yeniden
yapılandırılması için hastadan daha önce toplanan kendi kök hücreleri(KH) hastaya verilir. Bu
araştırma, OHKHN için periferik kandan aferez yöntemi ile toplanan CD34+ KH’lerin sayı ve
canlılığına etkisi olan faktörleri belirlemek için yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemik İliği Nakli ve
Hücresel Tedavi Merkezi Hematoloji Bilim Dalında yapıldı. Çalışmaya 2016-2019 yılları
arasında OHKHN yapılan 27 hasta dahil edildi. Hastane bilgi yönetim sistemi verileri ve her
hasta için tanısından itibaren hazırlanan hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi.
İstatistiksel analiz için SPSS 22.0 yazılımı kullanıldı. p<0.05 istatistiksel anlamlılık düzeyi
olarak kabul edildi. Multipl Miyelom(MM) ve Hodgkin Lenfoma(HL) hastalarında; yaş,
cinsiyet, boy, kilo, beden kitle indeksi(BKİ), G-CSF (granülosit-koloni stimüle edici faktör)
dozu ile periferik kandan toplanan CD34+ KH canlılık oranı ve sayısı, donmuş-çözünmüş
CD34+ KH canlılık oranı arasındaki ilişki araştırıldı.
Bulgular: Veri setindeki hastaların 13 (%48.15) ’ü HL ve 14 (%51.85) ’ü MM hastasıdır. 19
(%70.37) hasta erkek ve 8 (%29.63) hasta kadındır. Erkek hastaların yaş ortalaması
53.36±14.20 ve kadın hastaların yaş ortalaması 46.25±10.88 olarak hesaplanmıştır. Veri
setimizdeki hastaların beden kitle indeksi (BKİ) ortalaması erkek hastalarda 26.70±3.42 ve
kadın hastalarda 29.89±3.55 olarak bulunmuştur. Bu hastalar BKİ indeksine göre fazla kilolu
sınıfındadır.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamız kök hücre sayı ve canlılık oranının; hastanın cinsiyetinden,
yaşından ve beden-kitle indeksinden bağımsız olduğunu göstermektedir. Fakat kök hücre
mobilizasyonunu arttırmak amacıyla kullanılan G-CSF miktarı arttırıldığı takdirde donmuşçözünmüş CD34+ KH canlılık oranının azaldığı bulunmuştur (p=0.027, r=-0.443). Bu sonuç,
başarılı bir aferez işlemi için hastaya verilecek G-CSF miktarının önemini göstermektedir. Bu
çalışma hasta sayısının artırılacağı araştırmalarla desteklenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hematopoietik CD34+ kök hücre, otolog nakil, mobilizayon, kök hücre
sayısı, canlılık
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HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE DONÖR LENFOSİT İNFÜZYONU ÖNCESİ VERİLEN
KEMOTERAPİ SİKLUS SAYISININ SAĞKALIMA ETKİSİ
Dr.Elifcan Aladağ1, Dr. Müfide Okay1, Dr. Rafiye Çiftçiler1, Dr. Yahya Büyükaşık1, Dr.Hakan
Göker1, Dr. Haluk Demiroğlu1
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1 Hacettepe

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Allojeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonu (AHKHT), hematolojik
malignitelerde başarılı bir tedavi seçeneğidir. Malign hematolojik hastalıkların hastalığın tipi
ve AHKHT öncesi hastalık kontrolü ile ilişkili olarak relaps riski bulunmaktadır ve relaps
hastalık genellikle kötü prognozun bir göstergesidir. Transplantasyon sonrası relaps izlenen
hastalarda uygun tedavi ile hastalık kontrol altına alındıktan sonra kimerizmini kaybetmeyen
hastalarda donör lenfosit infüzyonu (DLI) başarılı bir tedavi seçeneği olarak karşımıza
çıkmaktadır. DLI'dan önce verilen kemoterapi, hastalık yükünü azaltarak tedavinin başarısını
arttırır. Bu çalışmanın amacı, DLI öncesi verilen kemoterapi sayısının DLI sonrası GVHD
gelişimi ve sağkalıma etkisini araştırmaktır.
Gerekçe ve Yöntem: Çalışmaya, Hacettepe Üniversitesi Hematoloji Anabilim dalında Aralık
2005-Kasım 2018 tarihleri arasında AHKHN sonrası DLI uygulanan 25 hasta alınmıştır.
Hastaların retrospektif olarak DLI öncesi aldıkları kemoterapi çeşitleri ve sayısı, sağkalım
süreleri, GVHD takipleri değerlendirilmiştir(Tablo).
AML

ALL

MDS

KML

MF

Hasta Sayısı (%)

13(56.5)

3(13)

5(21.7)

1(4.3) 1(4.3)

Median Yaş

49,8(34-61) 25(19-26)

45,1(43-55)

49

54

Cinsiyet (Female/Male)

4/9

1/2

1/4

0/1

0/1

Lenfosit Infuzyon dozu

8/5

1/2

3/2

0/1

1/0

5/8

2/1

3/2

1/0

1/0

<=1x107/ >1x107 (CD3/kg)
AHKHN-DLI süresi
( <200 day / >200 day)
Tablo: Hastaların klinik özellikleri
Bulgular: DLI sonrası tüm hastaların% 52,1'inde (12/23) tam remisyon sağlandı. DLI öncesi 2
siklus kemoterapi alan hastaların 3 yıllık sağkalımı %30 iken, 2 siklus ve daha fazla
kemoterapi verilen hastalarda bu oran %40 olarak izlenmiştir (p:0,5)(figür). DLI sonrası
izlemde, 2 siklus kemoterapi alan 2 AML hastasında akut GVHD gelişimi gözlenirken, 8
hastada kronik GVHD gelişmiş ve bu hastaların %50 si 2 siklus ve fazla kemoterapi almıştır.
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Figur: Kemoterapi siklus sayısına göre Kaplan-Meier sağkalım eğrisi
Sonuç: DLI öncesi verilen çoklu kemoterapi döngüsünün DLI sonrası sağkalım üzerine etkisi
gösterilmemiştir. Literatürde DLI öncesi kemoterapi siklus sayısının etkinliğini araştıran klinik
çalışma bulunmamaktadır.
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EVOLUATION OF CLINICAL MANIFESTATIONS IN
FEBRILE NEUTROPENIC PATIENTS
Huseyin Saffet BEKOZ, Zeynep KAYA , Ali MERT

Introduction

Medipol University, Department of Hematology, Department of Internal MedicineATION OF
CLINICAL MANIFESTATIONS IN

Neutropenia is one of the most life-threatening and significant complication of intensive
chemotherapy treatments. Febrile neutropenia is the major cause of mortality and morbidity in these
patients (1).
The aim of this study, was to evaluate the epidemiology and the surveillance factors in febrile
neutropenic patients retrospectively.

4. ULUSAL KAN VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ KONGRESİ
4-6 NİSAN 2019, MERIT CRYSTAL COVE HOTEL K.K.T.C.

Keywords: Febrile neutropenia, Bloodstream infection
Methods
This study was undertaken in the Medipol Mega University Hospital Department of Clinical
Hematology from December 2014 to December 2017 (3 years).This was a longitudinal retrospective
study, which was conducted among 195 patients 400 febrile episodes.
Blood culture was studied by Bact-Alert automated blood culture system.. Antibiotic susceptibility
tests were performed according to CLSI (Clinical and LaboratoryStandards Institute) criteria by Kirby
Baver Discus Fusion Method. Resistant pathogens were identified by VITEK-2 ® (Biomerieux,
France) automated systems.
Results
A total of 195 patients, 400 febrile neutropenic attacks were assessed.
Table 1: Demographic characteristics of the febrile neutropenic episodes
Age/median (range)
Female/male
Chemotherapy/stem cell tranplantation(HSCT)
Autologous/Allogenic HSCT
Hypotension(sys.BP<100mmHg)
Absolute neutrophil count ( <100/>100 mm3)
Mucositis (grade3-4)
Catheter CVC/HD/PORT
GCSF treatment
Duration of fever (median)
Duration of antibiotics therapy (median)
Mortality

n=400 (%)
50(18-83)
7 3 / 122 (37%/63%)
220/180 (55%/45%)
65/115 (16%/29%)
38 (9%)
270/130 (68%/32%)
59 (15%)
285/85/13 (41%/18%/2%)
276 (69%)
3
10
26 (7%)

Table 2 shows the distribution of antibiotics applied in the first episodes and 72th hour following
the fever-free follow-up in new episodes(secondaryinfections).
Table 2: Distribution of antibiotics applied at FEN episodes
n=400 (%)
178 (45%)
Piperacillin-tazobactam
145(36%)
Meropeneme
17 (4%)
Cefepime
16 (4%)
Imipenem
195 (49%)
Teicoplanin
24 (6%)
Others

P2
Table 3: Categories of infections

Microbiological documented infection
Clinical documented infection
Microbiological + clinical documented infection
Responding to empirical antibiotic treatments
without documantation
Non-infectious fever
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Table 4. Positivity of blood and urinary culture and its distribution
Blood culture n=400 (%)
Culture Positivity
127 (32%)
50(39%)
E.coli
35 (27%)
Klebsiella
8 (6%)
Pseudomonas aeruginosa
1
Acinetobacter baumannii
14 (11%)
MSSA
21 (17%)
MRKNS

n=400 (%)
93 (23%)
99 (25%)
33 (8%)
171 (43%)
2 (0.5%)
Urinary culture n= 372(%)
33 (8%)
17 (51%))
10 (30%)
2(6%)
1

Tablo 5. Distribution sensitivity of blood and urinary culture microorganisms
Blood culture n=83 (%)
Urinary culture n=29 (%)
24 (29%)
8 (27%)
Sensitive gram 6 (7%)/1
Sensitive/resistant pseudo
19 (23)
7(225%)
CRE
33 (40%)
12 (41%)
ESBL
2 (7%)
VRE

Conclusion:
For the management and determining empirical antibiotic policies of each centers, it is important
to identify their pathogenic microorganisms, to determine their antimicrobial susceptibility and
to know resistance profiles for improving survival rates in FEN process.
A shift was detected from gram-positive bacteria to gram-negative in the etiology over the years.
The most frequently isolated agents in our hospital were Gram-negative microorganisms.
Infections foci, culture positivity rates, isolated microorganisms consistent with the rates reported in
the literature.
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Title
Hyperleukocytosis at initial diagnosis of acute myeloid leukemia (AML): cytogenetic and molecular feature and
prognostic implication in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation

Silvia Park1,2, Seug yun Yoon1,2, Gi June Min1,2, Sung-Soo Park1,2, Seung-Ah Yahng3, Young-Woo
Jeon1,2, Jae-Ho Yoon1,2, Seung-Hwan Shin4, Sung-Eun Lee1,2, Byung Sik Cho1,2, Ki-Seong Eom1,2, YooJin Kim1,2, Seok Lee1,2, Chang-Ki Min1,2, Seok-Goo Cho1,2, Dong-Wook Kim1,2, Jong Wook Lee1,2 and
Hee-Je Kim1,2
1

Seoul St. Mary's Hematology Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul,

Korea.
2

Leukemia Research Institute, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, Korea.
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Incheon St. Mary's Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Incheon, Korea.

4

Yeoido St. Mary's Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, Korea.

Introduction: Hyperleukocytosis (HL) in AML has traditionally regarded as clinical risk factor for poor prognosis.
Recently, increasing evidence suggests the association of HL and distinct molecular feature. However, there is
debate about the prognostic importance of HL in transplanted AML patients, with inconsistent results from
previous studies.

Methods: A total of 806 patients who were diagnosed AML at Seoul Saint Mary’s hospital between Mar 2012
and Oct 2018 were included, and were analyzed for association of HL and cytogenetic and molecular
abnormalities. To determine the prognostic relevance of HL, data from 648 patients who underwent allogeneic
hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) between Nov 2008 and Apr 2018 was used for the analysis.
In this study, HL was defined as a total white blood cell counts greater than 100 x 109/L (50,000/microL), and
patients with acute promyelocytic leukemia (APL) was not included.

Results: At initial diagnosis, 151 out of 806 (18.7%) showed HL, and 32 patients (4.0%) further experienced HL
during the treatment course or at relapse. Patients with initial HL had higher incidences of normal karyotype (NK),
intermediate risk karyotype other than NK, and more frequently allocated into ELN adverse risk group. Although
core binding factor (CBF)-AML as a whole, was less common in patients with initial HL, within CBF-AML group
only, inv(16) comprised majority cases of initial HL. In addition, patients with initial HL were more likely to be
FLT3-ITD and NPM mutated, and showed significantly lower BAALC expression level. Among 648 patients who
underwent all-HSCT, ELN risk group and disease status at allo-HSCT were significant prognostic factor for
overall survival (OS) and leukemia free survival (LFS). It was not significantly different between patients with
initial HL and without initial HL (hazard ratio [HR] of 1.003, 95% confidence interval [CI], 0.662-1.520, p=0.988
for OS, and hazard HR of 1.075, 95% CI, 0.725-1.594, p=0.718 for LFS). When the analysis was performed in
each ELN risk group only, we cannot observe significant difference of OS and LFS according to initial HL.
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Conclusion: AML with HL can be understood as having distinct cytogenetic and molecular characteristics. When
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analyzing transplanted patients only, HL per se did not show prognostic relevance for OS and LFS.
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ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GELİŞEN KALICI TROMBOSİTOPENİDE ELTROMBOPAG
ETKİNLİĞİ: İKİ OLGU
Dr. Ali Eser, Hisar İntercontinental hastanesi
GİRİŞ
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Kalıcı trombositopeni, allojenik hematopoetik hücre nakli (AKHN) sonrası sık görülen bir
komplikasyondur. Eltrombopag, AKHN'den sonra kalıcı trombositopeniye karşı etkinliği iyi
karakterize edilmemiş bir oral trombopoietin reseptörü agonistidir.
Burada AKHN sonrası kalıcı trombositopeni gelişen ve eltrombopag ile düzelen iki olguyu
sunmak istedik.
Olgu 1: Refrakter Hodgkin lenfoma tanısıyla akraba dışı AKHN yapılan hastada nötrofil
engraftmanı 22. günde oluşmasına rağmen birincil trombosit engrafman yetersizliği (BTEY)
gelişti. Hastaya immünsüpresif olarak siklosporin, metotrexat, mikofenolat ve prednizolon
uygulandı. AKHN sonrası 63. günde halen trombosit engraftmanı gerçekleşmeyen hastaya
eltrobompag tedavisi başlandı. Eltrombopag günde bir kez 50 mg olrarak başlandı ve
trombosit sayısı 50.000 / mL'yi aşıncaya kadar doz her hafta günde 25 mg artırıldı. Trombosit
sayısı eltrombopag başlandığında 24.000/ mL idi. Tedavi başlangıcından 47 gün sonra
trombosit sayısı 61.000/mL oldu. Bu sırada eltrombopag 150 mg/gün kullanıyordu. En yüksek
trombosit sayısı 123.000/mL oldu. Halen eltrombopag 100 mg/gün kullanmaya devam
etmektedir.
Olgu 2: Akut myeloid lösemi tanısıyla tam uyumlu kardeş donörden AKHN yapılan hastada
trombosit engraftmanı 14. günde, nötrofil engraftmanı 16. günde oluştu. Daha sonra ikincil
trombosit engraftman yetersizliği (İTEY) gelişen hastaya siklosporine ek olarak prednizolon ve
mikofenolat kullanılmasına rağmen yanıt alınamadı. AKHN sonrası 64. günde ikinci kez aynı
donörden toplanan kök hücre replasmanı yapıldı. İkinci kök hücre verilmesi sonrası 13. günde
trombositleri yükselmeyen hastaya eltrombopag başlandı. Doz haftada bir 50 mg artırılarak
150 mg’a çıkıldı. Tedavi başlangıcında trombosit sayısı 17.000/mL idi. Eltrombopag tedavisinin
3. haftasında trombosit sayısı 67.000/mL oldu. Tedavinin 7. haftasında trombosit sayısı
104.000/mL oldu ve doz 100 mg’a azaltıldı. Son kontrolde trombosit sayısı 150.000/mL olması
üzerine doz 50 mg/gün’e düşürüldü. Yanıt devamlılığı sağlandığında kesilmesi planlandı.
TARTIŞMA
AKHN sonrası trombositopeni, BTEY veya İTEY olarak sınıflandırılır ( 1,2). Bielinski ve ark.
AKHN uygulanan hastaların % 3'ünde BTEY gözlendiğini bildirmiştir [20]. Tanaka ve ark. AKHN
sonrası kalıcı trombositopenisi olan ardışık 12 hastada eltrombopagın güvenirliğini ve
etkinliğini değerlendirdi. Bu çalışmada başarılı trombosit iyileşmesinin kümülatif insidansı
transfüzyon desteği olmadan 50.000 / mL'ye BTEY hastalarında % 60 ve İTEY hastalarında %
71 idi. Özellikle, eltrombopag başlamadan önce kemikiliği megakaryosit sayısı normal olan
hastalarda trombosit iyileşme oranı megakaryosit sayısı düşük olanlandan daha yüksekti (%
58'e karşı% 100; P <1.40017) ve iyileşme daha hızlı (ortanca, 33 gün; 137 gün; P1,40078)(3).
Ünitemizde AKHN sonrası kalıcı trombositopeni gelişen 2 olgumuzda eltrombag tedavsinin
150 mg/gün dozda etkin ve güvenilir olabileceğini gösterdik.

O1
SONUÇ
Eltrombopag, AKHN'den sonra hem BTEY hem de İTEY için umut verici bir tedavi yöntemidir.
Eltrombopag tedavisinden önce kemik iliğindeki megakaryosit sayısı, eltrombopag cevabını
öngörebilir.
ANAHTAR KELİMELER
Allojenik kök hücre nakli, Trombositopeni, Eltrombopag
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PLAZMA HÜCRELİ LÖSEMİ
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GİRİŞ
Plazma hücreli lösemi (PHL) malign plazma hücre
diskrazilerinin nadir görülen bir formudur. Periferik kanda
plazma hücre oranı 20%’nin üzerinde, mutlak plazma hücre
sayısı ise 2000/µL’nin üzerindedir. Genellikle iki kriterden
birinin olması tanı için yeterli görülmektedir. PHL primer
olarak görülebildiği gibi multipl myelom zemininde
sonradan da gelişebilmektedir. Hastalığın prognozu kötü
olup; sağ kalım oranları relaps ya da refrakter multipl
myelom zemininde gelişen PHL’de primer gelişenlere göre
daha kötüdür. Öte yandan sağ kalım, otolog kök hücre nakli
ve yeni kemoterapi ajanlarının kullanımı ile artmıştır1.
OLGU
Hipotiroidi dışında bilinen hastalığı olmayan 60 yaşında
kadın hasta, son birkaç aydır giderek artan halsizlik, sırt
ağrısı ve yutma güçlüğü ile ilk olarak dış merkeze
başvurmuştur. Hastaya yapılan tetkiklerde lökositoz (lökosit:
11500/ml), anemi (hb: 10.4g/dl) ve hiperkalsemi
saptanmıştır. Periferik yaymada 30% oranında plazma
hücresi görülmüş olup, serum protein elektroforezinde IgG
Lambda bandında artış saptanmıştır. Kemik iliği
biyopsisinde de 60% oranında plazma hücresi görülen
hastaya, plazma hücreli lösemi (PHL) tanısı konularak VCD
(bortezomib, siklofosfamid, deksametazon) protokolü
başlanmıştır. Sonrasında hasta tedavisinin devamı için
merkezimize başvurmuştur. Başvuru sırasında
yutma
güçlüğü ve ishal tarifleyen hastaya üst ve alt gastrointestinal
sistem endoskopileri merkezimizde yapılmış olup, mide ve
kolon mukozasından alınan örneklerde amiloid birikimi
saptanmıştır. Hastanın kardiyak değerlendirmesinde ise
kardiyak amiloidoz düşünülmemiştir. Hastanın VCD
protokolünden
belirgin
şekilde
fayda
gördüğü
gözlemlenerek, VCD tedavisi 3 küre tamamlanmıştır. 3 kür
sonrasında yapılan değerlendirmede periferde plazma
hücresine rastlanmamıştır. Tanı anındaki monoklonal bant
düzeyi
bilinmemekle
beraber,
merkezimize
ilk
başvurduğunda ölçülen değer 2g/dl iken tedavi ile 0.2g/dl’ye
kadar gerilemiştir. Sonrasında otolog kök hücre nakli için
hazırlıklara başlanmıştır. Hasta, VD-PACE (bortezomib,
deksametazon, sisplatin, adriamisin, siklofosfamid, etoposid)
kemoterapisi sonrası kök hücre mobilizasyonu yapılmak
üzere servise yatırılmış olup, hastanın kemoterapi
protokolüne başlanmıştır.
TARTIŞMA
PHL nadir görülen bir malign plazma hücre
diskrazisidir. Tanı konulduğunda vakit kaybetmeden
indüksiyon tedavisine başlanılmalı ve tüm hastalar kök
hücre nakline uygunluk açısından değerlendirilmelidir.
PHL için en ideal indüksiyon tedavisinin hangisi olduğu
tartışılmakla beraber, tedavi protokolleri klinik deneyimlere

göre farklılık gösterebilmektedir. Önerilen kemoterapi
rejimleri arasında VDT-PACE (bortezomib, deksametazon,
talidomid, sisplatin, adriamisin, siklofosfamid, etoposid),
VTD (bortezomib, talidomid, deksametazon), VRD
(bortezomib, lenalidomid, deksametazon) ve VCD
(bortezomib, siklofosfamid, deksametazon) yer almaktadır2.
Uluslararası Kan ve Kemik İliği Nakli Araştırma Merkezi
1995-2006 yılları arasında yürüttüğü bir çalışmada, tanıyı
takip eden 18 ay içerisinde otolog kök hücre nakli (OKHN)
yapılan 97 ve allojenik kök hücre nakli yapılan 50 PHL
hastasının sonuçlarını karşılaştırmıştır. OKHN’yi takiben 3
yıllık tahmini progresyonsuz sağ kalım, relaps, relapssiz
mortalite ve sağ kalım oranları sırasıyla 34%, 61%, 5% ve
64% olarak saptanmıştır. Allojenik kök hücre naklini takiben
ise elde edilen sonuçlar daha kötü olup, sırasıyla 20%, 38%,
41% ve 39% olarak saptanmıştır3.
Günümüzdeki verilere göre, uygun hastaların kemoterapi
sonrası OKHN’ye alınması önerilmekte olup, allojenik kök
hücre naklinin ek bir faydasının olup olmadığı henüz
bilimsel olarak ispatlanmamıştır. Ayrıca kök hücre nakil
durumuna bakılmaksınız, tüm hastalarda idame tedavisinin
lenalidomid ya da bortezomib ile sürdürülmesi de yapılan
araştırmalarda önerilen bir diğer husustur1.
Anahtar Kelimeler— Plazma Hücreli Lösemi (PHL), Otolog
Kök Hücre Nakli (OKHN), Amiloidoz
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INTRODUCTION
Hodgkin lymphoma arise from B cell has two peaks one in young adults and other in adults of
older age. It is usually more common in younger male. Standart therapy include ABVD
(doxorubicine, bleomycin, vinblastine, dacarbazine) procotol. Autologous hematopoietic stem
cell transplantation (HSCT) is also a significant treatment option for who is relapsed after
conventional therapy. There are targeted treatment regimens such as nivolumab, brentixumab
for refractory disease or relapsed after HSCT.
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CASE REPORT
This case reports a 32- year -old female presented with supraclavicular lymph node
enlargement. Biopsy revealed Hodgkin Lymphoma Stage IIB. Patient was administered 8
courses ABVD treatment with partial response therefore second line treatment was ordered.
Remission was achieved with DHAP, Brentixumab, Nivolumab treatment. Autologous HSCT
performed with BEAM protocol in 2016.
After relapse was occured at February 2017, nivolumab treatment was started. Despite 14
courses therapy, because of incomplete response she was treated with gemcitabine vinorelbine.
She was complicated with phlebitis therefore nivolumab treatment was restarted.
10 courses nivolumab therapy was administered after relapse was occured at February 2017.
She was suffered from amenorrhea and abdominal swelling in routine follow up. It was found
that she is pregnant for 20 weeks. She was suggested for termination but she refused.
Nivolumab treatment was discontinued. She delivered a baby at 26th gestational week. No
maternal complications during and after the deliver however infant was suffered from
respiratuar distress and entubated because of prematurity. There is no congenital malformation
or abnormality related to nivolumab. Infant is still hospitalized for prematurity in newborn ICU
and patient is still in follow up.
DISCUSSION
Targeted therapy has usually lower placental transmission due to large molecular structures.
However, nivolumab seems to have higher transmission than others. Teratogenicity is
significantly seen at second and third trimester. There is no congenital malformation or
abnormality related to nivolumab, however premature deliver may be caused several factors
such as multiple chemotherapy and active disease in our case.
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Multiple Myelom’da TMP-SMX İlişkili DRESS Sendromu: Olgu Sunumu
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2. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim
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GİRİŞ
DRESS (Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms) sendromu döküntü, ateş,
lenfadenopati, hematolojik anormallikler (eozinofili, atipik lenfositoz) ve organ tutulumu
(karaciğer, böbrek, akciğer) ile seyreden, nadir, potansiyel olarak hayatı tehdit eden, ilaca aşırı
duyarlılık reaksiyonudur. İlaca maruz kalma ve hastalığın başlaması arasında uzun bir latent period
(iki-sekiz hafta) olur. Biz de burada TMP-SMX (bactrim) başlanmış olan bir multiple myelom
(MM) hastasında gelişen DRESS sendromunu sunmak istedik.
VAKA
71 yaşında kadın, hipertansiyon, hipertiroidi, osteoporoz tanıları mevcutken 07/2018’de serbest
hafif zincir lambda tipi MM tanısı aldı. Altı kür bortezomib, siklofosfamid, deksametazon verildi.
Aralık 2018’de otolog kök hücre nakli yapıldı. Taburculuktan bir hafta sonra 40 dereceyi bulan
ateş, oral alımda azalma, bulantı, kusma şikayetleri ile acile başvurdu. Öksürük, boğaz ağrısı,
dizürisi olan hastanın kreatinin: 2.6 mg/dl (bazal kreatinin:1.4mg/dl), GGT: 373U/L, ALP: 171U/L
olarak saptandı. Fizik muayenede gövdede daha belirgin olmak üzere yaygın kaşıntılı, eritemli
makulopapüler döküntüler ve yüzde ödem saptandı (şekil 1). Tam kan sayımı ve periferik yaymada
eozinofili görüldü. Eozinofili, döküntü, ateş, karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk
olması nedeniyle DRESS sendromu ön tanısı ile 32 mg/gün metilprednizolon başlandı. Etken
olarak düşünülebilecek TMP-SMX ve valasiklovir tedavileri kesildi. Deri biyopsi: eozinofillerden
zengin mikst dermal inflamasyon olarak raporlandı. Bakılan CMV virus yükü 1025 Kopya/mL
olması üzerine gansiklovir başlandı. Takibinde döküntülerde ve eozinofilide artış görüldü. Steroid
dozu 48 mg/gün yapıldı. Başlanan gansiklovirin valasiklovir ile çapraz reaksiyon yaparak
alevlenmeye sebep olmuş olabileceği düşünüldüğünden gansiklovir kesildi. Steroid dozu
arttırıldıktan sonra klinik bulgularında gerileme görüldü (Şekil 2). Hasta halen merkezimizde takip
edilmektedir.
TARTIŞMA
Etiyolojide; aromatik antikonvülsanlar ve sülfonamidler (dapsone, sulfasalazine, sulfamethoxazole) en sık ilaç nedenlerindendir. Ateş ve döküntü klinikte ilk olarak saptanır. Deri
tutulumu, ilk önce yüz, karın ve üst ekstremitede ortaya çıkar. Sonradan alt ekstremitede purpurik
hale gelen, morbilliform maküler döküntü ile karakterizedir. Eksfoliyatif bir dermatit, lezyonlar
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kaybolma eğiliminde olduğunda ortaya çıkar (şekil 2). Yüz ödemi, ayrıca konjonktivit ve faringeal
mukoza eritemi görülebilir. Tedavide ilk ve en önemli adım neden olan ilacın kesilmesidir. Viseral
tutulumu olmayan vakalarda, topikal steroidler, topikal/sistemik antihistaminik ajanlar, viseral
tutulum durumlarında sistemik steroidler endikedir. Kortikosteroid dirençli vakalarda, siklosporin,
azatiyoprin ve mikofenolat kullanılabilir. Bizim vakamızda başlangıçta ateş, fasial ödem ve
eozinofili ile birlikte organ tutulumu bulguları kendini gösterdi. Organ tutulumu olduğundan
sistemik steroid başlandı. 14 gün tedavi sonrası lezyonlarda ve BFT de gerileme saptandı. Bu olgu
bize TMP-SMX profilaksisi ile izlenen myelom hastalarında eozinofilinin dikkate alınması ve
DRESS sendromunun akılda tutulması gerektiğini gösterdi.
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Anahtar kelimeler: trimethoprim sulfametoksazol, eozinofili, DRESS sendromu.

Şekil 1. Hastanın gövdesinde gelişen döküntüler
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Şekil 2. Tedavi sonrası 1. hafta, lezyonlarda gerileme ve eksfolyatif dermatit
Kaynaklar
1. Bocquet H, Bagot M, Roujeau JC. Drug-induced pseudolymphoma and drug
hypersensitivity syndrome (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms:
DRESS). Semin Cutan Med Surg. 1996; 15 (4): 250.
2. Husain Z, Reddy BY, Schwartz RA. DRESS syndrome: Part II. Management and
therapeutics. J Am Acad Dermatol. 2013;68(5):709.

O5
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GİRİŞ
MBBHL hastalığı genellikle, 30-35 yaş arası genç kadınlarda görülmektedir. Hastalık
semptomları arasında öksürük, göğüs ağrısı, dispne, venöz obstruksiyon vardır. Vena Kava
Superior sendromu olguların % 30’nda görülür. Disfaji, ses kısıklığı, frenik sinir paralizisine de
neden olabilir. Gebelik sırasında da ortaya çıkabilir. Bu çalışma, gebelik sırasında MBBHL tanısı
almış gebe bir olgunun hemşirelik bakımının önemine dikkat çekmek, daha etkin bir hemşirelik
bakımına ilişkin farkındalık oluşturmak amacı ile hazırlanmıştır.
OLGU:
D.M. 26 yaşında kadın, Suriye göçmeni, 4. Gebeliği olup, 2 canlı doğumu ve 1 abortusu
mevcuttur. Gebeliğinin 34. haftasında (SAT 15 Şubat) iken Eylül 2018 de bir süredir nefes
darlığı, öksürük ve balgam şikâyeti olması nedeniyle dış merkeze başvuru ve antibiyotik
kullanımı, yanıtı olmaması nedeniyle de 20.09.2018 de UÜTF Acil Polikliniğine kabul edildi.
Fizik muayenede genel durumu iyi, oryante, koopere, gks:15, orofarenks hiperemik, mukozal
lezyon mevcut. Nörolojik muayene doğal, lap yok. Türkçe anlama ve konuşma olmadığından
tercüman desteği alındı. Göğüs Hastalıkları AD ve Hematoloji BD tarafından konsülte edildi.
Dispne gelişti ve semptomatik olarak tedavi edilmek üzere hasta yatırılıp 100mg/gün steroid
başlanması ve lenfoma ön tanısı ile tetkik ve tedavi yapılmak üzere yatırılmasına karar verildi.
Gebelik ve bebek açısından Kadın Doğum AD tarafından değerlendirildi. Doğumun erken
gelişme olasılığı düşünülerek bebeğin akciğerde surfaktan gelişimini desteklemek amaçlı
Celestone ® (28.09-29.09/2018) yapıldı. Boyun ve abdomen BT ile değerlendirme yapıldı ve
histopatolojik değerlendirme ile MBBHL tanısı aldı. Aynı zamanda, vena kava süperior
sendromunu düşünüldü. Hematoloji tarafından R-CHOP (Rituximab, siklofosfamid 750 mg/m2,
doksorubisin 50 mg/m2, vinkristin 2 mg, prednol 100 mg) hepatit serolojisi çalıştırılarak,
kemoterapi kararı verildi (10.10.2018). Göçmen olguya tercüman eşliğinde bilgilendirme
yapılarak yazılı ve sözlü onamı alınıp tedavisi başlatıldı (11.10.2018). Kemoterapinin 3. günü
ruhsal durumunda değişiklikler saptandı v e psikiyatri konsültasyonu istendi. Kemoterapinin
12. günü gebeliğin 35+5. günü doğum yaptırıldı. Ertesi gün kemoterapinin yarılanma ömrünün
bittiği düşüncesiyle bebek anneye verildi. Kemoterapinin 14. günü taburcu edildi.
Sonuç ve Öneriler: Non-Hodgkin Lenfoma gebe olgularda tedavi ve bakım, anne ve fetüs
sağlığı açısından önemlidir. Gebelik sırasında lenfoma tanısı konulan ve kemoterapi tedavisi
altında gebeliğini sürdüren hastalarda, kadın doğum, hematoloji, pediatri, psikiyatri
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alanlarında çalışan hekim ve hemşirelerin yer aldığı multidispliner bir ekip çalışması ile başarılı
sonuçlar alınabilir.

O6
ERİŞKİN BAŞLANGIÇLI LANGERGANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZ OLGUSU
Müfide Okay1, Ayşe Avşar1, Rafiye Çiftçiler1, Salih Aksu1, İbrahim Haznedaroğlu1, Nilgün Sayınalp1,
Yahya Büyükaşık1, Haluk Demiroğlu1, Hakan Göker1, Osman İlhami Özcebe1.
1. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı,
ANKARA.
Giriş
Langerhans hücreli histiyositoz (LHH), tek veya multipl litik kemik lezyonları ile giden, nadir,
histiyositik malign proliferasyondur. Patolojik Langerhans hücresi BRAF V600E mutasyonunu taşır.
Tek sistem (kemik,deri,lenf nodu, karaciğer, dalak...) olabileceği gibi, multisistem tutulum da
görülebilir. Burada erişkin yaşta kemik ağrısı ile tanı alan bir LHH olgusunu sunmaya çalıştık.
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Vaka Sunumu
32 yaşında erkek, iki yıl önce kafa arkasında ağrı nedeniyle doktora başvurmuş. Kranial MR
görüntülemesinde; sağ posterior parietal bölgede nöral parankim ile cilt arasında uzanım gösteren
16*12mm’lik lezyon saptanmış. Lezyon eksizyonu patolojisi Langerhans hücreli histiyositoz ile uyumlu
olarak gelmiş. İki ay sonra sol kalçada ağrısı olması nedeniyle tekrar doktora başvurmuş. PET-BT
görüntülemesinde; sol sakroilyak eklem komşuluğunda iliyak kanatta 63×29 mm destruktif ve
hipermetabolik lezyon saptanmış, iğne biyopsi ile yapılan değerlendirmede tanı aynı gelmiş. Sol
kalçaya 1500 cGy, 13 gün radyoterapi verilmiş. İzlemde altı ay ağrısı olmayan hastanın kontrolünde
kalça ağrısı tekrar başladığı görülmüş. PET-BT tekrarlanmış; sol iliak kemik korpusunda 6 cm
boyutunda segmentte litik lezyon ve sağda symphizis pubiste 2cm’lik litik lezyonda artmış aktivite,
oksipital kemikte 4*8mm‘lik yeni lezyon saptanmış. Hasta kendi isteğiyle merkezimize başvurdu.
Başvuruda sol kalçada ağrısı devam etmekteydi. Bakılan hemoglobin: 13,9gr/dL, lökosit 5,9×103/µL,
trombosit: 245×103/µL olarak geldi. Sol iliak kemik ve oksipital bölge biyopsileri yeniden
değerlendirilmesinde; derin nükleer yarıklara sahip olan geniş eozinofilik sitoplazmalı neoplastik
hücrelere yoğun eozinofil infiltrasyonun eşlik ettiği neoplazmda, immunohistokimyasal boyamada
CD1a ile yaygın, S100 ile fokal pozitif boyanma görüldü. Tanı LHH olarak teyit edildi. Akciğer,
abdomen tomografilerde akciğer parankiminde tutulum saptanmadı. Karaciğer boyutu 19 cm olarak
saptandı. Kalça MR’da sol sakroilyak eklem komşuluğunda iliak tarafta 7,3 cm’lik lezyon saptandı. Bu
lezyondan biyopsi yapıldı ve lezyona radyofrekans ablasyon uygulandı. Kemik iliği biyopsi örneği
tutulum ile uyumlu değildi. BRAF V600E mutasyonu negatif geldi. Hastaya vinblastin 6 mg/m2 ve
prednizolon 40 mg/m2 tedavisi başlandı.
Tartışma ve Sonuçlar
LHH’da tedavi tutulan sistemlere göre değişir. Tedavide riskli organ tutulumları (santral sinir sistemi,
kemik iliği, karaciğer ve dalak tutulumu) durumuna göre karar verilmektedir. Sitopenisi olan
hastalarda kemik iliği değerlendirmesi mutlaka yapılmalıdır. Tek sistem tutulumu olan hastada, tek
başına prednizon veya vinblastin ile prednizon kombinasyonu, kemik lezyonlarının küretajı ve cilt
lezyonları için topikal tedavi önerilir. Bu hastada sitopeni görülmemiştir, karaciğer biyopsi
değerlendirmesi yapılmamasına rağmen, tek sistem tutulumu olduğu düşünülen hastada, daha
önceden radyoterapi ve küretaj tedavisi uygulandıktan sonra dirençli bir vaka olması, aynı zamanda
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görüntülemede hepatomegali tespit edilmesi nedeniyle vinblastin ve prednizon tedavisi tercih
edilmiştir.
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Sonuç olarak, nadir bir malignensi olmasına rağmen, kemik ağrısı ve litik lezyonların ayırıcı tanısında
LHH akla getirmek, buna yönelik değerlendirme yapmak önem arz etmektedir.

O7
EŞ ZAMANLI CSF3R GENİNDE MUTASYONU SAPTANAN KRONİK MYELOİD LÖSEMİ OLGUSU
Nevin Alayvaz Aslan¹, İdris İnce¹
¹ Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Gaziantep
GİRİŞ:
Kronik myeloid lösemi olgun ve olgunlaşmakta olan myeloid hücrelerin farklılaşmasında bozulma
olmadan, anormal üretim ve kontrolsüz çoğalması ile giden patogenezinde BCR-ABL1 füzyon geninin
rol aldığı myeloproliferatif bir hastalıktır. Tüm lösemilerin %15-20’sini oluşturmaktadır. Kronik
nötrofilik lösemi (KNL) ise nadir görülen bir myeloproliferatif hastalık olup CSF3R geninde
mutasyon %80 olarak saptanmıştır. KNL tanısı için BCR-ABL1 füzyon geninin negatif olması
gerekmektedir. Kronik myeloid lösemide BCR-ABL füzyon geni saptanması tanı için gerekli olup,
eşzamanlı olarak saptanan CSF3R geninde mutasyon literatürde bildirilmemiştir.
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OLGU SUNUMU:
34 yaşında erkek hasta yaygın kemik ağrıları olması üzerine yapılan tetkiklerinde lökositoz saptandığı
için kliniğimize yönlendirildi. Fizik muayenesinde dalak Kosta altı 2 cm ele gelen hastanın B semptomu
mevcut değildi. Laboratuar incelemesinde wbc:111000/mm3, hb:10,7 g/dl, plt:186000/mm3,
LDH:960U/L, CRP:0,4mg/dl, sedim:4 mm/h saptandı. Periferik yaymasında ise %1 blast, %1
basofil, %65 nötrofil, %8 eosinofil, %10myelosit,%5 metamyelosit, %10 lenfosit ile normoblast izlendi.
Kemik iliği aspirasyonunda myeloid öncüllerde belirgin artış ve %2 blast izlendi. Hastanın yaymasında
basofil artışı izlenmemesi ve nötrofil hakimiyetinin belirgin olması nedeniyle PCR ile BCR-ABL ve
CSF3R gen mutasyonuda çalışıldı. PCR BCR-ABL IS’e göre %58,3 olarak saptanan ve FISH ile t(9,22)
pozitif saptanan hastaya imatinib tedavisi başlandı. Tanı anında CSF3R mutasyon analizi sonucu
c.78C>T (p.C26C)(p.Cys26Cys) %50 pozitif saptandı. İmatinib tedavisinin birinci ayında tam
hematolojik yanıt elde edilen hastanın 3. ayda moleküler yanıt elde edildi, hematolojik yanıtı korundu.
TARTIŞMA:
CSF3R mutasyonu kronik nötrofilik lösemi ve atipik kronik myeloid lösemide saptanabilen bir
mutasyondur. Ancak kronik myeloid lösemi patogenezinde rolü yoktur. Olgumuzda literatürde ilk
defa CSF3R mutasyonu BCR-ABL geni ile eşzamanlı olarak saptanmış ve İmatinib tedavisine yanıt
alınmıştır.
REFERANSLAR:
1.

Maxson, J.E., et al., Oncogenic CSF3R Mutations in Chronic Neutrophilic Leukemia and
Atypical CML. New England Journal of Medicine, 2013. 368(19): p. 1781-1790.
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Allojenik Kök Hücre Nakli Sonrası Nadir Bir Hiperbilirubinemi Nedeni: CMV
Hepatiti
Nur OĞUZ DAVUTOĞLU1, Emre Kaan ÇADIR2, Eren GÜNDÜZ1, Hava
ÜSKÜDAR TEKE1, Neslihan ANDIÇ1, Tuba BULDUK1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
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Giriş: Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) birçok malign ve malign olmayan hastalıkta
potansiyel kür etkisi olan tedavi modalitesidir. Allojenik HKHN sonrasında hepatik
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komplikasyonlar alıcıların yaklaşık %80'ini etkiler ve transplantasyonla ilişkili mortalitenin
%15'ini oluşturur. Ayırıcı tanı ilaç toksisitesi, enfeksiyonlar, greft versus host hastalığı
(GVHH), sinüzoidal obstriksiyon sendromu (SOS) ve neoplastik durumların gelişimini içerir.
Hepatik GVHH, cilt ve bağırsak tutulumunu izler ve tüm karaciğer fonksiyon testlerinin
aşamalı yükselmesi ile karakterize edilir. Konjuge bilirubin ve alkalen fosfatazdaki artış en
yaygın ve en erken bulgulardır. SOS, hepatik sinüzoidal ve venüler endotel hasarı ile meydana
gelir. HKHN sonrası sitomegalovirüs (CMV) hepatitinin klinik bulguları, asemptomatik
viremiden invaziv doku hastalığına bağlı semptomlara kadar değişkendir.
Vaka Sunumu: 02/12/2017 tarihinde orta risk Akut myeloid lösemi (AML) tanısı konulan 20
yaşında CMV seropozitif kadın hastaya remisyon indüksiyon ve konsolidasyon kemoterapisi
sonrası, CMV seropozitif donördön, allojenik HKHN planlandı. Nakil hazırlıkları sırasında
karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik olan hastaya karaciğer biyopsisi yapıldı. Patolojisi
minimal kronik hepatit olarak sonuçlandı. Takiplerinde karaciğer fonksiyon testleri düzelen
hastaya 19/09/2018’de allojenik HKHN yapıldı. Sağ üst kadran ağrısı ve karaciğer fonksiyon
testlerinde artış olan hastaya +24. günde batın ultrasonografisi çekildi. Akut kolesistit ile
uyumlu saptandı. Takiplerinde CMV dna düzeyi ve bilirubin düzeyleri artan hastaya akut
GVHH, SOS, sepsis ilişkili kolestaz, CMV hepatiti ön tanılarıyla +35.günde karaciğer
biyopsisi yapıldı. +43. günde çalışılan CMV dna düzeyi 5,26 x105 olması üzerine tedaviye
gansiklovir 2x5 mg/kg/gün eklendi. Takiplerinde hastanın karaciğer biyopsisi CMV hepatiti
ile ilişkili safra duktus zedelenmesi ve duktopeni ile karakterize aktif kolestaz bulguları içeren
karaciğer dokusu saptandı, GVHH lehine aşikâr bulgu izlenmemiştir olarak raporlandı.
Hastanın immunsupresif tedavisi azaltıldı, gansiklovir tedavisine devam edildi.
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Tartışma: Altta yatan karaciğer hastalığı, HKHN yapılan hasta popülasyonunda yaygındır ve
karaciğer ilişkili morbidite ve mortalite, HKHN sonrası sonuçları büyük ölçüde etkiler.
Kemoterapiyi takiben HKHN öncesi karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar, HKHN
sonrası kötü sonuçlar için risk altındadır. Bizim hastamızda da nakil öncesi dönemde
karaciğer biyopsi yapılmasını gerektirecek şekilde karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
izlenmiştir. HKHN sonrası dönemde karaciğer fonksiyon bozukluğunun ayırıcı tanısı geniştir
ve enfeksiyon, ilaç toksisitesi, sepsis ile ilişkili kolestaz, SOS ve GVHH’nı içerir. GVHH ve
CMV replikasyonu patojenik olarak ilişkilidir. Öte yandan CMV, GVHH'nın gelişiminde rol
oynayabilir. Olgumuz akut kolesistit, GVHH, ilaç toksisitesi ve SOS açılarından
değerlendirilmiş olup CMV titresinde belirgin artış olmaması nedeniyle CMV hepatiti ön
planda düşünülmemiştir. Ancak karaciğer biyopsisi ile tanı kesinleştirilmiş ve CMV
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titresinden bağımsız olarak CMV hepatitinin de kolestatik enzim yüksekliği ve
hiperbilirubinemi ayırıcı tanısında ön planda düşünülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
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Nadir bir olgu sunumu; ATRA Sendromu
Ömer Topdağı*
*

Atatürk Üniversitesi Tip Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Turkey.

Giriş:Akut lösemiler olgunlaşma ve farklılaşma özelliğini yitirmiş hematopoetik öncü hücrelerin
kontrolsüz çoğalması ile karakterize bir hastalık grubudur.Akut promiyelositik lösemi(APL) FAB
sınıflamasında akut myeloblastik löseminin(AML M3) bir alt tipidir.Akut promiyelositik lösemi başvuru
esnasında lökopeni veya pansitopeni,yaygın damar içi pıhtılaşması veya primer fibrinoliz ile karşımıza
çıkabilir.All transretinoikasidin(ATRA) nın APL tedavisinde kullanılmaya başlanması lösemi tedavisinde
önemli bir fark yaratmıştır.ATRA A vitamini metabolitidir ve APL li hastaların %90 ında ATRA kullanımı
ile klinik remisyon sağlanır.ATRA tedavisi diğer kemoterapi tedavilerinin aksine kemik iliği hipoplazisi
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ve ölümle sonuçlanan ciddi kanama tablolarını önler ,promiyelositik lösemi hücrelerinin normal
granülositlere terminal diferansiasyonunu sağlar.
Olgu:24 yaşında evli bayan hasta 3 yıldır AML M3 tanısı ile tedavi almaktadır.Remisyon indüksiyon
tedavisi için hematoloji kliniğine yatırılan hastaya doxorubucin ve cytarabine tedavisi
başlandı.Takibinde ATRA tedavisi eklendi.Tam kan sayımında hemoglobin seviyesi 10.1 g/dL,trombosit
sayısı 87x109/L,lökosit sayısı 4.9x109 idi.Periferik yaymada promiyelositler gözlenmekteydi.Koagülapati
bulguları olmayan hastanın bakılan D Dimer seviyesi 245(normal 250 pg/L)olarak tespit edildi.Takibi
devam

ederken

yüksek

ateş

ve

nefes

darlığı

gelişen

hastaya

ampirik

antibiyoterapi

başlanıyor.Enfeksiyon odağı saptanamayan hastada ateş kontrol altına alınamaması üzerine anti fungal
tedavide ekleniyor ve hasta yoğun bakıma devir ediliyor.Yoğun bakımda ATRA tedavisi kesilen hastaya
dexametazon 2*10 mg parenteral başlanıyor ve hastanın klinik semptomları 1 hafta içinde geriliyor.
Sonuç ve yorum:APL de en önemli tedavi protokolleri ATRA içeren protokollerdir.ATRA tedavisi
genellikle iyi tolere edilebilmekle beraber en sık görülen yan etkileri kaşıntı,ağız kuruluğu ve yaygın
kemik ağrılarıdır.Ancak ATRA sendromu bu yan etkilere göre daha ciddi bir tablo ile karşımıza
çıkabilir.Yüksek ateş,nefes darlığı,akciğer grafisinde yaygın infiltrasyon ,plevral efüzyon,kilo artışı
,perikardiyal efüzyon,hipotansiyon,akut böbrek yetmezliği ,lökositoz genellikle gördüğümüz klinik
belirtilerdir.ATRA tedavisi görmekte iken durumu kötüleşen hastalarda ATRA sendromu akılda
bulundurulmalı ve yoğun bakım ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Atra sendromu, akut myeloblastik lösemi
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Klinefelter Sendromu ve Myelofibrozis Birlikteliği Gösteren Olgumuz
Özgür Meletli1, Engin Kelkitli1, M.Hilmi Atay1, Mehmet Turgut1
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Samsun

Giriş
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Klinefelter sendromu (KS), erkeklerde en sık görülen seks kromozom bozukluğudur.
Prevalansı yaklaşık 500-600 erkek doğumda birdir ve erkek infertilitesinin en sık genetik
nedenlerindendir. Hastalar sıklıkla infertilite nedeni ile yapılan incelemeler sırasında tanı
almaktadırlar. Hastaların büyük kısmında Klinefelter sendromu tanısı puberte döneminde
konmaktadır. Literatürde KS hastalarda çeşitli özellikle ekstragonadal germ hücre tümörleri
ve erkek meme kanseri olmak üzere malign hastalıkların görülme riski artmıştır. Nadir
görülmesi nedeni ile ileri yaşta KS ile birlikte myelofibrozis tanısı konulan olgumuzu sunduk

Olgu
Daha önce bilinen herhangi bir sistemik hastalık öyküsü olmayan 40 yaşında erkek hasta
halsizlik yorgunluk çabuk doyma ve ateş basması şikayetleri ile başvurdu. Yapılan
tetkiklerinde wbc:8200/ul neu:5.800/ul lenf:1700/ul hgb:10.7 g/dl mcv:80 fl %fe sat : 31%
ferritin :62 ng/ml b12:662pg/ml folik asit :7.74 ng/ml retikülosit :160.000/ul plt:392.000/ul
ldh:673 esr:8 mm/h olarak bulundu. Fizik muayenesinde her iki memede grade ½ jinekomasti
, batın distandü , dalak kot altı yaklaşık 10 cm olarak palpe edildi. Radyolojik incelemesinde
boyun ve toraks tomografisi normal; batın tomografisinde karaciğer 203 , dalak 230 mm idi.
Hastada jinekomasti açısından istenilen endokrinoloji konsültasyonu sonucu değerlendirilen
ön hipofiz hormonlarında hipergonadotropik hipogonadizm tespit edildi ve scrotal usg de : her
iki testis volümünde azalma görüldü. Anemi ve splenomegali nedeniyle yapılan kemik iliği
aspirasyonu dry tap biyopsi ise osteoskleroz ve grade 3 retiküler fibrozis izlenmiş olup
hemotopoetik elemanlar belirgin şekilde azalmış , megakaryositlerde belirgin displazi ,
gruplar halinde eritroid adacıkları izlenmiş , paratrabeküler ve perisinüzoidal öncül
granülositler izlenmiş olup bulgular myelofibrozis ile uyumludur şeklinde raporlandı.
Hastaya yapılan kromozomal analiz sonucu 47 xyy klinefelter sendromu tanısı konulup
endokrinoloji ve üroloji takibine alındı. JAK2 V617F mutasyonu pozitif geldi. Myelofibrozis
açısından hastaya ruxolitinib 2X20 mg başlandı. Takiplerinde semptomları azalan ve dalak
boyutu 190 mm’ye gerileyen hasta halen takip ve tedavisi devam etmektedir.
Tartışma
Literatürde KS ve hematolojik malignitelerin birlikte görüldüğüne dair bilgiler mevcuttur. KS
ile malign hastalık arasındaki ilişki ilk olarak 1961 yılında KS ve akut lösemili bir olgunun
birlikteliği ile bildirilmiştir. Yine başka bir raporda 10 KS ‘lu hastanın 5’inde germ hücreli
tümör, akut lösemi ve kronik myeloid lösemi ve küçük hücreli akciğer kanseri gibi
maligniteler bildirilmiştir. Bununla birlikte bazı çalışmalarda böyle bir ilişki gösterilemedi.
Retrospektif bir analizde 51 hastanın incelemesinde 5 hastada KS tespit edilmiştir. Yine diğer
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yayınlarda myelodisplastik sendrom kronik lenfosittik lösemi, kronik myeloid lösemi ve
malign histiyositozislerle ilişkili olduğunu gösteren yayınlar mevcuttur. Kumar ve arkadaşları
28 yaşında infertilite nedeni ile KS tanısı konmuş ve takiplerinde trombositopeni nedeni ile
araştırılıp myelofibrozis tanısı konulmuş bir vakayı yayınlamışlerdır. Bizim vakamızda KS ve
myelofibrosiz tanısı birlikte konulmuş olup ilginç ve nadir bir vaka olması nedeni ile
paylaştık.
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GİRİŞ
Diffüz büyük b hücreli lenfoma (DLBCL) non-Hodgkin lenfoma (NHL) vaklarının
yaklaşık %25’ini oluşturan en sık görülen histolojik alt tipidir. 1 DLBCL oldukça değişken
klinik sonuçları olan farklı morfoloji, histoloji, klinik özellik, tedavi yanıtı ve prognozu içeren
heterojen bir tümör grubunu temsil etmektedir.2 CD5 pozitif DLBCL tüm DLBCL hastalarının
%5-10’unu içeren alt grubu olup ileri yaş, kadın cinsiyet, ekstranodal alanların sık tutulumu
ve düşük sağ kalımla ilişkili olduğu raporlanmıştır.3 Yapılan birçok çalışmada CD5
pozitifliğinin DLBCL vakalarında rituximab içeren protokollerde bile kötü prognozla ilişkili
olduğu gösterilmiştir.4 Nadir görülmesi ve kötü prognozla ilişkili olması nedeni ile DLBCL
vakalarında tanı aşamasında ve tedavi yanıtı değerlendirilmesinde CD5 pozitifliğine dikkat
çekmek amacıyla olgumuzu sunduk.
OLGU
Daha önce bilinen kronik böbrek hastalığı dışında herhangi bir sistemik hastalık
öyküsü olmayan 78 yaşında erkek hasta 2 ay önce yapılan prostatektomi sonrası biyopside B
hücreli lenfoma tanısı alması nedeniyle yönlendirildi. Dış merkez preparatlarının tekrar
merkezimizde yapılan değerlendirmesinde ‘’infiltre lenfoid hücreler CD20, pax-5, bcl-2
pozitif; CD10, siklinD1, CD23, Sox-11, bcl-6 negatif sonuçlanmıştır. B hücreli lenfoma
infiltrasyonu’’ şeklinde raporlandı.
Yapılan tetkiklerinde wbc:11650/ul neu:5.470/ul lenf:5140/ul hgb:12,5 g/dl mcv:78 fl
%fe sat : 10% ferritin :21 ng/ml b12:300pg/ml folik asit :6,6 ng/ml retikülosit :91.300/ul
plt:205.000/ul ldh:287 esr:12mm/h olarak bulundu. Fizik muayenesinde hepatosplenomegali
saptanmadı, sağ ingüinalde 2x2 cm boyutunda lenfadenopati saptandı. Radyolojik
incelemesinde batın tomografisinde karaciğer hilusunda portokaval, aortokaval, mezenterik,
paraaortik alanda, her iki ana iliak, eksternal internal iliak grupta ve inguinal gruplarda en
büyüğü sağ eksternal iliak grupta 40x19 mm boyutunda olmak üzere patolojik boyut ve
görünümde lenf nodları saptandı. Çekilen PET-CT’de her iki akciğerde patolojik FDG alım
odakları, sağ hiler ve subkarinal lenf nodlarında patolojik FDG alımı saptandı. Yapılan kemik
iliği biyopsisi hücreler CD20, CD79a, CD5, bcl2 ile pozitif boyanmıştır. Eşlik eden az sayıda
T hücresi CD3 pozitiftir. bcl-6, siklinD1 negatif, sox-11, tdt, CD10 negatif, morfolojik ve
immunhistokimya bulguları CD5 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma ile uyumlu olarak
raporlandı. Hastaya rituximab bendamustin protokolü başlandı. Hasta remisyonda takip
edilmektedir.

O11

TARTIŞMA
Literatürde, CD55 pozitif DBBHL toplam

DBBHL olgularının % 5-10'unu

oluşturduğu ve CD5 pozitifliği bağımsız kötü prognostik faktörlerden biri olduğu
bildirilmiştir. Bu hastalığın patogenezi hala bilinmemektedir ve CD5-pozitif DBBHL için
standart tedavi tam olarak şekillenmiş değildir . Rituximab ile kombine bir kemoterapi rejimi,
bu tür hastalara faydalı olabilir . CD5 için hedefe yönelik tedavi gelecekte geliştirilebilir.
DBBHL’lı hastalarda CD5 pozitifliğinin kötü prognozla ve santral sinir sistemi tutulumu ile
ilişkili olması nedeni ile olgumuzu paylaştık.
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AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ BİR OLGUDA TEDAVİLER SONRASI KAN GRUBU’NDA DEĞİŞİM

Tahmaz Haziyev¹, İbrahim C. Haznedaroğlu¹, Yahya Büyükaşık¹
¹ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Hematoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Giriş: Akut myeloid lösemi (AML), malign hematopoietik kök hücrelerin klonal neoplastik genişlemesinden
kaynaklanan, erişkin yaş grubunda en sık görülen lösemidir. Yoğun kemoterapi ve takiben kemik iliği
transplantasyonu ile tedavi edilmediği sürece yüksek mortalite riski taşımaktadır. Tanıda ve tüm tedavi süreci
boyunca bu hastalar kan transfüzyonlarına sıkça ihtiyaç duymaktadır. Kan ürünleri transfüzyonu ve aynı zamanda
doku/organ naklinde klinik uyumluluk açısından rutin olarak kan grubu antijenleri uyumu bakılmaktadır. Kan
grubu antijenleri eritrosit membranına bağlanmış glukoproteinlerdir. Özellikle ABO antijenleri en sık olarak
bakılmaktadır. Bu antijenler genellikle kalıtsaldır ve yaşam boyu değişmezler. Literatürde kan grubunun değiştiği
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gösterilen nadir vakalar mevcut. Bu durum eritrosit yüzeyindeki A, B ve H antijenlerin kaybı sonucu ortaya
çıkmakta ve hematolojik malignensilerle, özellikle myeloid lösemilerle birlikte izlenmiştir. Bizim vakada; AML
tanılı bir hastada tanı anında (lösemik fazda) A grup antigen kaybı ve kemoterapi sonrası (remisyon döneminde)
yeniden kazanılan A grup antijeni varlığı anlatılacaktır.
Olgu: 58 yaşında erkek hasta, bilinen hipertansiyon, diabetes mellitus, koroner arter hastalığı tanıları mevcut.
Hasta, Nisan 2018’de burun kanama şikayetiyle başvurduğu Hacettepe Üniversite hastanesi acil ünitesinde tespit
edilen tam kan sayımında Hb: 6.9 lökosit: 62,300 trombosit: 4 bin olarak saptanmış. Periferik yayma’da
sitoplazmasında auer rodlar olan AML ile uyumlu neoplastik blastlar izlendi. Kemik iliği biyopsisi>%20 oranında
blast, zemindeki eritroid ve myeloid prekürsörlerde megaloblastik/displastik değişiklikler şeklinde AML-M2 ile
uyumluydu. Hasta indüksiyon kemoterapisi olarak 3+7 Idarubicin ve ARA-C tedavisi almak üzere hastaneye
yatırıldı. Hb düşüklüğü olan hastaya eritrosit süspansiyonu (ES) yapılması kararlaştırılarak öncesinde çalışılan kan
grubu O Rh (+) olarak saptandı. Fakat daha önce koroner stent uygulanmış (kan transfüzyon öyküsü net bilinmiyor)
olan hastanın kendi beyanına göre kan grubu eskiden A Rh (+) idi. Bunun üzerine kan bankası ile iletişime
geçilerek tekrar kan grubu çalışılması rica edildi. Tekrar çalışılan kan grubu da O Rh (+) olarak bildirildi.
İnduksiyon kemoterapisi sonrası kontrol kemik iliğinden blast oranı %8 olan hastaya re-induksiyon mitoxantrone
ve ara-c uygulandı. Sonrasında yapılan kontrol kemik iliği aspirasyon biyopsi sonucu <%5 blast saptanması
üzerine hasta remisyonda kabul edilerek konsolidasyon kemoterapisine geçilmesi kararlaştırıldı. Konsolidasyon
kemoterapisi aldığı dönemde de kan ihtiyacı olan hastaya ES replasmanı planlandı. Fakat öncesinde çalışılan kan
grubu sonucu şaşırtıcı bir şekilde A Rh (+) olarak raporlandı. Birkaç kez daha tekrardan çalışılmasına rağmen tüm
sonuçlarda kan grubu A Rh (+) olarak bildirildi. Hastaya 2 ünite ES sorunsuz bir şekilde replase edildi. Hasta şu
anda allojenik kök hücre nakli (AKIT) sonrası 100. Günde remisyonda takip edilmekte ve kan grubu halen A Rh
(+)’dir.
Tartışma ve sonuç: Eritrosit antigenlerinde kayıp, azalmış ekspresyon veya yeniden ortaya çıkma özellikle
hematolojik malignensilerde bildirilmiştir [1-5]. Literatürde aynı zamanda solid tümörlerde ABO kan grubu
antijen kaybının izlendiği vakalar da bildirilmiştir [6, 7]. En sık değişen eritrosit antigenleri, ABO kan grubu
antijenleridir. Bunun sebebi net olarak bilinmemekle birlikte birkaç hipotez geliştirilmiştir. Bunlardan ilki,
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hematolojik malignensilerde kök hücre düzeyindeki mutasyon antigen üretiminde bozulma ile bağlantılı
olabileceği bildirilmiştir [1]. Antigen ekspresyonunda komplet veya parsiyel kayıp bu klonal kök hücreden gelişen
eritrosit progenitörlerinde izlenirken, mutasyondan etkilenmemiş kök hücreden gelişen eritrositlerde normal
antigen ekspresyonu izlenir.
Bir diğer hipotez, ABO antigenleri üretiminden sorumlu enzimlerin düşük düzeyi ile ilişkili olabilir [8-10]. ABO
antijenlerin üretimi iki glukozil transferaz ile kontrol edilir. İlki, H transferaz, prekürsör madde terminal
galaktozuna L-fukoz ekler. Eklenen karbohidrat antigenin spesifitesini değiştirir. Bu H substansına A veya B
transferaz etkisiyle sırasıyla N-asetil galaktozamin veya galaktoz eklenir. ABO antigen üretiminde bozulmaya
sebep olacak iki mekanizma vardır. Birincisi, A/B transferazların inaktivasyonu, diğer ise H transferaz
inaktivasyonudur. A ve B transferaz genleri 9. Kromozomda kodlanır, bu sebeple 9;22 kromozomal
translokasyonda inaktive olabilir. Bu durum KML (kronik myeloid lösemi) hastalarındaki ABO grubu değişimini
açıklayacak makul bir sebeptir. 9;22 kromozomal translokasyon AML hastalarında sık görülmemekle birlikte
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ABO antigen değişimi özellikle AML hastalarında izlenmiştir.
ABO antigenlerde kayıp veya azalmış ekspresyon AML dışında altta yatan myelodisplastik sendrom (MDS) gibi
hematolojik malignensi sonucu oluşan diseritropoez ile de ilişkilendirilebilir [3]. MDS tanısı ile uzun dönem takip
edilmiş, izleminde AML’ye transforme olmuş hastalarda ABO kan grubu antigen değişimi izlenmiştir. Bizim
hastamızda da kemik iliği biyopsisinde eritroid seri elemanlarındaki displastik değişiklikler olması MDS
zemininde gelişmiş AML olasılığını akla getirmektedir. Bu sebeple kan grubunda değişiklik izlenen hastalar altta
yatan hematolojik malignensi açısından araştırılmalıdır. ABO antigenlerde varyasyonlar özellikle malignensi
durumunu da yansıtıyor olabilir. Şöyle ki, remisyondaki hastalarda orijinal kan grubuna dönüş izlenirken, rekürren
hastalık olanlarda ABO antigenlerde kayıp veya azalmış ekspresyon vardır [1, 2, 5, 10]. Bizim hastamızda da aktif
hastalık döneminde A grup antijende kayıp izlenmişken, remisyon döneminde A grubu antijeni tekrar kazandığı
görüldü. Bu açıdan kan grubu değişiminin görüldüğü vakalarda hematologlarla birlikte özellikle kan bankası
çalışanlarının dikkatli olmasında fayda vardır.
Anahtar kelimeler: ABO kan grubu, AML, kemoterapi
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