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¹Zonguldak Bülent Ecev�t Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� İç Hastalıkları Anab�l�m Dalı, 

Hematoloj� B�l�m Dalı, Zonguldak 

Amaç: Obez�te,  h�pertans�yon, yüksek kolesterol ve bozulmuş gl�koz toleransı g�b� b�rçok 

kard�yovasküler r�sk faktörüne zem�n hazırlar. Son yıllarda trombos�t/lenfos�t oranı (PLR) 

b�rçok hastalık �ç�n kolayca kullanılab�len b�r �nflamatuar bel�rteç olarak ortaya çıkmıştır. 

Çalışmalar kard�yovasküler ve onkoloj�k hastalıklarda PLR'de öneml� b�r yüksekl�k olduğunu 

göstermekted�r. Bu çalışmadak� amacımız obez hastalarda d�yete bağlı k�lo verme �le   

trombos�t bel�rteçler�nden olan PLR arasındak�  �l�şk�y�  değerlend�rmekt�r. 

Gereç ve yöntem: 2017- 2019 yılları arasında hastanem�z obez�te merkez�ne başvuran 300 

obez hasta çalışmaya dah�l ed�lerek   retrospekt�f olarak değerlend�r�ld�. Hastaların d�yetle 

6.ay sonundak� k�lo kayıp oranları �le PLR değerler�ndek� değ�ş�m oranları �stat�st�ksel olarak

karşılaştırıldı.   

Bulgular: D�yet önces� hastaların ortalama k�losu 117.4±15.3kg, 6. ay sonunda �se 107.6±70.0 

kg saptanmıştır(p<0,001). PLR değerler� başlangıçta 180.9±341, 6.ay sonunda �se 139.2±129 

bulunmuştur (p<0,001) (Tablo 1). Başlangıç k�losundan %10 ve daha fazlasını veren hastalar 

(89 hasta, %29,7), %10’dan daha az k�lo veren hastalar (211 hasta, %70,3) �d�. Altıncı ayın 

sonunda %10 ve üzer�nde k�lo veren grupta PLR değerler�nde anlamlı düşme saptanırken 

(p<0,001) d�ğer grupta anlamlı değ�ş�m gözlenmed�(p>0,001) (Tablo-2).  

Sözel bildiri seçilmiştir.

OBEZİTEDE DİYETLE KİLO VERMENİN TROMBOSİT/LENFOSİT ORANI ÜZERİNE ETKİSİ
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Tablo 1: Tüm olguların başlangıç ve 6. Aydak� k�lo kaybı sonrası PLR değerler�ndek� değ�ş�m 

  BASLANGIC (0. AY) KILO KAYBI SONRASI (6. AY) 6-0 AY 

THR 
PRMT n Ort±SS 

Ortanca 
n Ort±SS 

Ortanca P 
(m�n-max) (m�n-max)   

PLT  300 282,0±69,9 276,5 (139-554) 300 274,4±70,0 266,0 (120-638) 0,000* 
PLR 300 180,9±341 121,8 (7,14-3850) 300 139,2±129 118,7 (45,9-1760) 0,002* 

(THR PRMT: trombos�t parametreler�, Ort: ortalama, m�n: M�n�mum-en küçük değer, max: Maks�mum-en 
büyük değer, SS: standart sapma, PLT: platelet sayısı, PLR: platelet/lenfos�t oranı) 

Tablo2:K�lo kaybı oranı �le PLR arasındak� değ�ş�m  

  >10 kg kaybı olan grup <%10kg kaybı olan grup 
  n Ort±SS Ortanca(m�n-max) n Ort±SS Ortanca(m�n-max) p 
PLT 89 -0,051±0,13 -0,0495(-0,32-0.45) 211 -0,003±0,14 -0,127(-0,52-0,56) 0,007* 
PLR 89 0,478±2,63 -0,0839(-0,96-18,6) 211 0,5841±2,51 0,0047(-0,90-19,8) 0,008* 

(Ort: ortalama, m�n: M�n�mum-en küçük değer, max: Maks�mum-en büyük değer, SS: standart sapma, PLT: 
Platelet sayısı, PLR: platelet/lenfos�t oranı) 

 

Tartışma :PLR, trombos�t sayısının lenfos�tlere bölünmes�yle hesaplanır (1). PLR, 

�nflamasyonun b�r b�yobel�rtec� olarak tanımlanmıştır ve prognozda anlamlı olduğu 

kanıtlanmıştır (2).Çalışmalar akut koroner sendromda kötü prognoz �le düşük lenfos�t sayısı 

ve yüksek trombos�t sayısı arasında b�r �l�şk� olduğunu gösterm�şt�r(3). PLR değer� b�rçok 

mal�gn�te �ç�n de çalışılmış b�r değerd�r. Yapılan  çalışmalarda morb�d obez hastalarda 

PLR’n�n obez olmayan gruba göre �stat�st�ksel olarak anlamlı düzeyde yüksek çıktığı 

saptanmıştır (1). B�z de çalışmamızda k�lo kaybı �le PLR değer� arasında �stat�ksel olarak 

anlamlı düşme saptadık.  

Sonuç olarak hematoloj�k �nflamasyon bel�rteçler� hemogram sayımında kolaylıkla tesp�t 

ed�leb�len, bas�t ve ucuz bel�rteçlerd�r. Bu konunun daha kapsamlı çalışmalarla desteklenmes� 

gerekt�ğ�n� düşmektey�z. 

Anahtar kel�meler: Obez�te, trombos�t, d�yet, trombos�t/lenfos�t oranı,  
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ASXL1 pozi�f primer miyelofibrozlu hastalarda �yol/disülfit dengesi ve klinik önemi  
 
Uzm. Dr. Mahmut Bakır Koyuncu, Hematoloji 
Adana Şehir Eği�m ve Araş�rma Hastanesi, Hematoloji kliniği 
 
Giriş ve Amaç: Primer miyelofibrozda (PM) genel sağkalım oranları diğer miyeloprolifera�f 
neoplazilere göre daha düşük olup ölümün en sık nedeni lösemik dönüşümdür. (1). Primer 
miyelofibrozlu hastaların büyük kısmında JAK2, CALR veya MPL mutasyonlarından biri bulunur. 
Epigene�k mutasyonlar arasında en sık rastlanan mutasyon ise ASXL1 mutasyonudur. Triple 
nega�f olan olgular ve ASXL1 mutasyonu taşıyan olgularda prognozun çok daha kötü olduğu ve 
lösemik dönüşümün daha fazla olduğu bilinmektedir(2). Oksida�f stresin, DNA hasarına yol 
açmak sure�yle myeloprolifera�f neoplazilerde hem patogenezde hem de akut lösemiye 
dönüşümde rol oynayabileceği çeşitli çalışmalarda gösterilmiş�r(3-6). Bu çalışmada, oksida�f 
stres düzeyinin kötü gene�k özelliklerle ilişkilisini anlamak amaçlanmış�r.  
 
Gereç ve Yöntem: 2020-2021 yılları arasında tanı alan toplam 106 PM hastası çalışmaya dahil 
edildi. Hastalardan tanı anında alınan kan örnekleri -800C de saklanmış ve çalışma bi�minde IMA, 
Toplam �yol, Na�ve Tiyol, disülfit seviyeleri çalışıldı. Hastaların laboratuvar parametreleri, 
ultrasonografik dalak boyutları ve DIPSS plus skorları kaydedildi. 
 
Bulgular: Miyelofibrozlu hastalarda tanı anındaki IMA, Na�ve thiol (NT), Total thiol (TT), disulfit 
(SS), SS/NT ve SS/TT düzeyleri kontrol grubundan anlamlı olarak farklıdır ve artmış oksida�f stresi 
göstermektedir (p=0.001). ASXL1 mutasyonu taşıyan hastalarda ve intermediate-2 ve high risk 
olan hastalarda oksida�f stres ar�şı daha belirgindir. Gene�k kategorilerine göre tanı anındaki 
IMA ölçümleri, Disülfit/ na�ve thiol orani, Disülfit/ total thiol orani ve na�ve thiol/total thiol orani 
arasında ista�s�ksel olarak anlamlı farklılık mevcu�ur (p=0,001). Yapılan ikili karşılaş�rmalar 
sonucunda; ASXL1 pozi�f grubun tanı anındaki IMA düzeyleri, JAK2 ve CALR gruplarından daha 
yüksek�r (sırasıyla p=0,009; p=0,001).  
 
 
Tar�şma: ASXL1 in oksida�f stres üzerine etkisi ile ilgili literatürde henüz bir çalışma yoktur. Bu 
çalışmada ASXL1 mutasyonu varlığının diğer gene�k alt �plere göre daha fazla oksida�f strese 
yolac�gi sonucuna ulaş�k. ASXL1 mutant olgularda losemik transformasyonun daha belirgin 
olması, artmış oksida�f strese bağlı gelişen DNA hasarı ve genomik instabilite ile ilişkili olabilir. 
Yeni geliş�rilen myelofibroz risk skorlarinda ASXL1 mutasyonu varlığı hastaları direk olarak yüksek 
risk kategorisine sokmaktadır(37). İlerde yapılacak sagkalim çalışmaları ile beraber oksida�f stres 
parametrelerinin yeni skorlamalara entegre edilmesi ve bu sayede prognoz tahminin daha doğru 
yapılması gündeme gelebilir.  
 
 
 
 
 
 

Sözel bildiri seçilmiştir.
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Tablo 1: MF Grubuna İlişkin Özelliklerin Dağılımı 
 

 MF (n=106) 
n % 

Gene�k  Triple nega�f 6 5,7 
Jak2 45 42,6 
Mpl 10 9,4 
Calr 18 17,0 
Asxl1  27 25,5 

Dipss-Plus Low risk 19 17,9 
İntermediate 1 risk 26 24,5 
İntermediate 2 risk 39 36,8 
High risk 22 20,8 

  Ort±Ss 
162,25±33,59 

6.67±4.42 
8,06±1,55 
4.87±3.95 
1.57±1.02 
0.81±0.53 
0.81±0.87 

191,60±167,90 
367,38±170,33 

Laboratuvar 
bulguları 

Dalak (mm) 
WBC (×103 /μL) 
HB (g/dL) 
NEUT (×103 /μL) 
LENF (×103 /μL) 
EOS (×103 /μL) 
BASO (×103 /μL) 
PLT (×103 /μL) 
LDH 
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Tablo-2: Gene�k gruplara göre oksida�f stres belirteçleri 

  Triple nega�f 
(n=6) 

JAK2 (n=45) MPL (n=10) CALR 
(n=18) 

ASXL1 (n=27) 

 
Ort±Ss (Medyan) Ort±Ss 

(Medyan) 
Ort±Ss 
(Medyan) 

Ort±Ss 
(Medyan) 

Ort±Ss (Medyan) 

IMA Tan
ı 
anı 

0,98±0,16 (1) 1,04±0,18 
(1,1) 

1,06±0,16 
(1,1) 

0,97±0,11 
(1) 

1,20±0,18 (1,2) 0,001*
* 

Na�ve 
thiol 

Tan
ı 
anı 

386,35±43,27(382
,8) 

334,72±99,8
5 (356,2) 

372,18±79,
08 (362,3) 

339,07±61,
35 (360,7) 

335,43±110,61(358
,9) 

0,686 

Total 
thiol 

Tan
ı 
anı 

432,57±46,31(430
,9) 

367,12±106,
37 (386,3) 

408,35±89,
16 (403,6) 

379,66±70,
05 (396,6) 

373,09±119,64(381
,3) 

0,486 

Disülfit Tan
ı 
anı 

23,12±5,94 (23,3) 18,88±4,88 
(18,5) 

22,90±4,25 
(23,8) 

21,97±5,2 
(21,4) 

19,95±6,20 (20) 0,074 

Disülfit
/ 
na�ve 
thiol 

Tan
ı 
anı 

6,03±1,61 (6,1) 5,04±2,53 
(4,4) 

5,72±1,87 
(6) 

5,98±1,95 
(6,5) 

5,79±2,14 (5,4) 0,126 

Disülifit
/ total 
thiol 

Tan
ı 
anı 

5,37±1,27 (5,5) 4,49±1,98 
(4,1) 

5,15±1,47 
(5,4) 

5,28±1,57 
(5,7) 

5,13±1,70 (4,9) 0,111 

Na�ve 
thiol/ 
total 
thiol 

Tan
ı 
anı 

89,32±2,57 (89,2) 91,25±4,08 
(91,9) 

91,39±6,67 
(89,2) 

91,66±3,46 
(91,8) 

90,11±3,76 (90,5) 0,248 
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Kronik Transfüzyon Programındaki Talasemi Olgularında LDH Yüksekliğinin Klinik Bulgularla İlişkisi 

Aysun Şentürk Yıkılmaz, 

Denizli Devlet Hastanesi, Denizli, Türkiye 

Amaç: Talasemi tanısıyla takipli kronik transfüzyon programındaki olgularda, inefek�f eritropoez 
belirteçlerinden olan laktat dehidrogenez  (LDH) düzeyinin klinik bulgularla arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amaçlanmış�r. 

Materyal ve Metod: Denizli Devlet Hastanesi Talasemi Merkezinde takipli, Beta Talasemi tanısı ile 
kronik transfüzyon programında olan 77 olgu çalışmaya alınmış�r. Son 12 aylık LDH ortalaması 220 ve 
üzeri olan olgular, LDH düzeyi normal olan olgularla klinik ve laboratuvar bulgular açısından 
karşılaş�rıldı. İsta�s�ksel analizler SPSS 16.0 sürümünde (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) ki kare metodu 
ile yapıldı. 

Sonuçlar: Olguların median yaş ortalaması 24 ( min:10, max.51) yıl olup, K/E oranı 42/35 (%54,5/45,5) 
idi. 77 olgunun 31’inde LDH yüksekliği devam etmiş�r. LDH yüksek seyreden 31 olgunun K/E oranı 
18/13 tür. Tablo 1’de LDH yüksekliği olan olguların MR ile karaciğer demir birikimi, splenektomi 
varlığı, trombositoz varlığı ve düşük vücut kitle indeksine sahip olduğu gösterilmiş�r. 

Tablo 1: LDH düzeyi yüksek olan ve olmayan talasemi olgularının klinik ve laboratuvar bulgularının 
karşılaş�rılması 

Klinik bulgu Normal LDH (n=46) Yüksek LDH (n=31) P değeri  
Tanı Yaşı 24 ay ve az 
(n=50) 

 31 (%62) 19(%38) 0.631 

Takip Kardiyak MR’ında 
demir birikimi olanlar 
(n=19) 

11(%57,9) 8 (%42,1) 0,528 

Karaciğer MR’da demir 
birikimi olanlar (n=18) 

6 (%33,3) 12(%66,7) 0,013 

Splenektomi (n=38) 30 (%78,9) 8 (%21,1) 0,001 
Aksesuar Dalak (n=8) 5 (%62,5) 3 (%37,5) 0.591 
Son1 Yıl transfüzyon 
öncesi öncesi 
Hemoglobin ortalaması 
˂8 gr/dL (n=33) 

28( %63,9) 16 (%36,4) 0,284 

Lökositoz (n=38) 22(%57,9) 16 (%42,1) 0,463 
Nötrofili (n=29) 18 (%62,1) 11 (%37,9) 0,468 
Trombositoz (n=35) 26(%74,3) 9 (%25,7) 0,021 
Tanı sırasında ferri�n 
≥1000 mg/dL (n=55) 

33(%60) 22(%40) 1.00 

Son vizi�e ferri�n 
≥1000 mg/dL (n=35) 

22 (%62,9) 13 (%37,1) 0,647 

Osteoporoz (n=31) 23 (%65,7) 12 (%34,3) 0.360 
Odyometri ile işitme 
kusuru (n=20) 

13 (%65) 7(%35) 0,609 

Hipotroidi (n=28) 14 (%50) 14 (%50) 0,228 
Vücut Kitle İndeksi 
˂18,5 kg/m2 (n=21) 

7 (%33,3) 14 (%66,7) 0,008 

Hiperbilluribinemi 
(n=52) 

28 (%53,8) 24(%46,2) 0,145 

Sözel bildiri seçilmiştir.

8



www.hodkongre.orgwww.hod.org.tr

HEMATOLOJİK 
ONKOLOJİ kongresİ sanal kongre / 18 -19 ARALIK 2021

P3  

 

Tar�şma: 

LDH inefek�f eritropoez belirteçlerindedir. Son 1 yıl takiplerindeki transfüzyon öncesi hemoglobin 
ortalamaları benzer olup da LDH yüksekliği olan olgularda karaciğer demir birikiminin ve düşük vücut 
kitle indeksine sahip olmanın daha sık bulunması dikkat çekici bir bulgudur. Bu bulgular; transfüzyon 
bağımlı talassemi olgularında LDH yüksekliğinin  hem katabolik süreçlerle ilişkisini  hem de 
karaciğerdeki demir birikimiyle korelasyonu inceleyen daha kapsamlı çalışmalara ih�yaç olduğunu 
düşündürmektedir. 
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Langerhans hücrel� h�st�yos�tozlu hasta ver�ler�n�n retrospekt�f �ncelenmes�, tek 
merkez deney�m�  

Aydan Akden�z1, Gözde Pembe2 
1Mers�n Ün�vers�tes� Hematoloj� B�l�m Dalı 
2Mers�n Ün�vers�tes� İç Hastalıkları B�l�m Dalı 

GİRİŞ: Langerhans hücrel� h�st�yos�toz�s (LHH) dentr�t�k hürelerden köken alan, daha 
çok çocuklarda görülen, osteol�t�k kem�k lezyonları, organ hasarları ya da tüm vücutta 
görüleb�len k�tlesel lezyonlar �le karakter�ze nad�r b�r hastalıktır. Yıllık �ns�dansı tam 
olarak b�l�nmemekle beraber 1 m�lyonda 0.5-5.4 olduğu düşünülmekted�r. 
Patogenezde v�ral enfeks�yonlar (HHV-6, CMV, parvov�rüs), �mmün d�sregülasyon ve 
genet�k faktörler sorumlu tutulmaktadır. (1) K�myasal maruz�yet� ya da a�lede kanser 
öyküsü öneml�d�r. Her s�stem� etk�lemekle b�rl�kte kem�k, c�lt, tırnak, lenf nodları, ağız 
mukozası endokr�n organlar, santral s�n�r s�tem� tutulumu daha sık tutulmaktadır. 
Hematopoet�k s�stem, karac�ğer ve/veya dalak tutulumu olması r�skl� organ tutulumu 
olarak tanımlanmakta ve kötü sey�r �le �l�şk�l�end�r�lmekted�r. BRAFV600E mutasyonu 
hastaların yarısından fazlasında poz�t�ft�r. Semptom ve bulgular tutulduğu bölgeye 
göre değ�şmekted�r Tutulu alandan alınan b�yops� materyalnde, eoz�onof�ller, 
nötrof�ller ve küçük lenfos�tler �le brl�kte CD1a, S100, and CD207 (langer�n) poz�t�f 
boyanan ve b�rbeck granüller� �çeren mult�nükleer dev hücreler oluşturan h�st�os�tler 
hastalık �ç�n t�p�kt�r.  (1)  

B�z de oldukça nad�r görülen bu hastalık �le kl�n�ğ�m�zde tak�pl� olan vakalarını 
demograf�k ver�ler�, kl�n�k semptomları ve tedav� yanıtları yönünden �ncelemey� 
amaçladık.  

METOD: Hastanem�zde 2000 �le 2021 yılları arasında LHH �le tak�pl� hastaların 
dosyaları retrospekt�f �ncelend�. Demograf�k ver�ler�, kl�n�k, patoloj�k, genet�k 
özell�kler�, aldıkları tedav�ler, tedav� yanıtları değerlend�r�ld�. L�teratür eşl�ğ�nde 
değerlend�r�ld�.  

BULGULAR: Üçü kadın, 13’ü erkek toplam 16 hasta değerlend�r�ld�. Tanı yaş 
ortalaması 42 �d�. Ortalama tak�p süres� 49.9 ay �d�. Hastalardan 10’u s�stem�k tutulum 
neden�yle, 1 hasta vertebral tutulum ve kollaps r�sk� neden�yle s�stem�k tedav� aldı. 
Hastalara a�t özell�kler Tablo-1 de özetlenm�şt�r. V�nblast�n-predn�zolon tedav�s� alan 
hastaların ortalama tak�p süres� 51 ay �d�, 2’s� (%33.3) tedav�ye d�renç neden�yle 
kladr�b�n tedav�s� aldı, 1 hasta olumlu yanıt verd�. Yanıtsız olan,BRAFV600E poz�t�fl�ğ� 
olan ve LHH/Erdhe�m Chester overlap sendromu olan hastaya vemurafen�b tedav�s� 
başlandı, yanıt alındı. S�tarab�n alan hastaların ortalama tak�p süres� 47 ay �d�, 2’s� 
(%50) tedav�ye d�renç neden�yle v�nblast�n-predn�zolon tedav�s� aldı, �k�s� de yanıt 
vermed�. Allojen�k kem�k �l�ğ� nakl� olan 1 hastada nak�l sonrası karac�ğer s�rozu 
gel�şt�. Hastalardan b�r� hastalık progresyonu �le, d�ğer� COVID enfeks�yonu neden�yle 
eks oldu.  

TARTIŞMA: LHH’l� hastalar -özell�kle s�stem�k tutulumlu olanlar- semptomdan tanıya 
geçen süren�n oldukça fazla olduğu ve hematoloj� önces� b�rçok farklı bölüm 
tarafından tetk�k ed�len hasta grubunu oluşturur. Hastalığa başka mal�gn�teler�n eşl�k 

Sözel bildiri seçilmiştir.
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ett�ğ�n� gösteren çalışmaların aks�ne b�z�n hastalarımızda sadece 1 hastada c�lt 
kanser� mevcuttu.(2,3) B�yops� materyaller�nde CD1A negat�f olan LHH/ECD overlap 
sendromlu 1 hastamız har�ç CD1a, S100, and CD207 (langer�n) poz�t�fl�ğ� ve 
mult�nükleer dev hücreler oluşturan h�st�os�tler �zlend�. Bu hastamızda BRAFV600E 
mutasyonu poz�t�f �d� ve kl�n�k, patoloj�k, ve radyoloj�k özell�kler� l�teratürde LHH/ECD 
overlap sendromu vakaları �le örtüşmekteyd�. Vemurafen�b �le olumlu tedav� sonuçları 
da az sayıdak� l�teratür ver�ler�n� desteklemekteyd�. (5) L�teratürde hastaların 
yarısından fazlasında BRAFV600E mutasyon varlığı gösteren çalışmalar 
mevcuttur.Hastalarımızdak� düşük poz�t�fl�k oranı bazı çalışma sonuçlarını desteklese 
de, tekn�k ve sosyoekonom�k nedenlerden dolayı az sayıda hastada araştırılmış 
olması ve bazı hastalarda hematopoet�k tutulum olmamasına rağmen per�fer�k kan 
örneğ� �ncelenerek yanlış negat�f olarak sonuçlanması �le �l�şk�lend�r�leb�l�r. (6,7) 

Etyopatogenezde rolü olab�lecek s�gara, alkol, k�myasal maruz�yet� g�b� b�lg�ler 
yeters�z dosya kaydı neden�yle sağlıklı değerlend�r�lemem�şt�r.(8).  

Hastalarımızın %62 s�nde mult�s�stem�k tutulum mevcut olup l�teratür ver�ler�ne 
benzemekte ancak r�skl� organ tutulum oranı %40 olup daha sık saptanmıştır. (9)  

İlk basamakta v�nblast�n-predn�zolon tedav�s� alan hastalarda tak�p süres�n�n s�tarab�n 
alanlardan 4 ay daha uzun olması, bu komb�nasyonun öner�ld�ğ� çalışma sonuçlarını 
desteklemekted�r. (10) 

Sonuç: LHH tanısı; mult�s�stem tutuluma bağlı hematoloj� dışı semptomlar olması ve 
hematoloj�k bulguların maskeleneb�lmes� neden�yle geç konab�lmekted�r. Bu nedenle 
ayırıcı tanıda farkındalığı artırılması gereken b�r hastalıktır.  

 

 

Tablo 1 

Tanı b�yops�s�n�n alındığı organ 7 hastada lenf nodu 
9 hastada kem�k b�yops�s� 

Mal�gn�te eşl�k eden hasta sayısı  1 hasta c�llte bazal hücrel� kars�nom 
Mal�gn�te dışında eşl�k eden d�ğer 
hastalıklar 

3 hastada d�abetes mell�tus 
2 hastada H�pertans�yon 
1 hastada Kr bronş�t 
1 hastada Erdhe�m Chester sendromu 

S�stem�k tutulum olan hasta sayısı 10 
Dalak tutulumu olan hasta sayısı 4 
Karac�ğer tutulumu olan hasta sayısı 0 
İskelet s�stem� tutulumu olan hasta sayısı 9  (5’�nde kalvaryum tutulumu mevcut) 
C�lt mukoza tutulumu 8  
1. basamak s�stem�k tedav� alan hasta 
sayısı  

11 
(7 V�nblast�n-predn�zolon) 
(4 S�tarab�n) 

Allojen�k kem�k �l�ğ� nakl� olan hasta sayısı 1  
Eks olan hasta sayısı 2 
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2. basamak s�stem�k tedav� alan hasta 
sayısı  

 5 
(2 Kladr�b�n) 
(1 Vemurafen�b) 
(2 V�nblast�n-predn�zolon) 

BRAFV600E Mutasyonu (Poz�t�f/Toplam 
hasta sayısı) 

3/10 
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Kırılgan/�ler� yaş akut myelo�d lösem�de venetoklaks ve h�pomet�le ed�c� �laç komb�nasyon 
tedav�s� deney�m�: Tek merkez gerçek yaşam ver�s� 

Mustafa Merter, Ayşe Uysal 

Fırat Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Hematoloj� B�l�m Dalı, Elazığ 

G�r�ş: Akut myelo�d lösem� (AML), medyan tanı yaşının 68 olduğu b�r �ler� yaş hastalığıdır. 
Standart tedav� olan yoğun kemoterap� ve allojene�k transplantasyon seçenekler� maalesef �ler� 
yaş, komorb�d�teler� ve düşük performans g�b� nedenlerle pek çok hastada mümkün 
olmamaktadır. Bu hastalarda genell�kle düşük doz s�tarab�n ya da h�pomet�le ed�c� �laçlar 
kullanılmakta fakat hastaların sıklıkla eşl�k eden kötü r�sk faktörler� neden�yle rem�syon 
oranları %30’un ve sağ kalımları da 1 yılın altında olmaktadır. Son zamanlarda BCL2 �nh�b�törü 
olan venetoklaks �le h�pomet�le ed�c� �laçların komb�nasyonunun hem tedav� na�f hem de 
nüks/d�rençl� AML hastalarında umut vadeden sonuçlar gözlenm�şt�r. B�z de bu çalışmamızda 
hem tedav� na�f hem de nüks/d�rençl� AML hastalarında venetoklaks’ ın etk�nl�ğ�n� 
değerlend�rd�k. 

Metod: Bu retrospekt�f çalışmaya Şubat 2019 ve Kasım 2021 tar�hler� arasında yen� tanı veya 
relaps/refrakter akut myelo�d lösem� (AML) tanısı �le venetoklaks almış 11 �ler� yaş ve/veya 
kırılgan hasta dah�l ed�ld�. Hastaların demograf�k ver�ler�, s�togenet�k r�sk skoru, venetoklaks 
başlangıç anındak� kem�k �l�ğ�ndek� blast oranı (%), venetoklaks kür sayısı, yanıt durumları, 
yan etk�ler�, venetoklaks sonrası toplam sağ kalım ve progresyonsuz sağ kalım süreler� ve 
oranlarına hasta dosyalarından ve hastane kayıt s�stem�nden ulaşıldı. 

Bulgular: Med�an yaşları 68 (64-75) yıl olan hastaların 4’ ü kadın 7’ s� erkekt�. Beş olgu de-
novo AML �ken 6 olgu sekonder AML’ yd�. S�togenet�k r�sk grubuna göre 2 hasta kötü r�sk 
grubunda �ken 9 hasta orta r�sk grubundaydı. Tanıdan venetoklaks başlangıcına kadar geçen 
med�an süre 2 (0-8) aydı. Sek�z hastada 2. sıra, 3 hastada �lk sıra olarak ver�len venetoklaks 10 
hastaya h�pomet�le ed�c� ajanlarla (HMA) (1 hasta des�tab�n, 9 hasta azas�t�d�n) komb�ne 
ver�l�rken 1 hastaya hem HMA hem de sorafen�b komb�nasyonu �le ver�ld�. Venetoklaks kür 
sayısı med�an 1 (1-6) kürdü. Med�an 14 (5-33) aylık tak�pte yanıt �ç�n değerlend�r�leb�len 7 
hastanın 4’ünde (%57) hastada tam hematoloj�k yanıt elde ed�ld�. Dört hasta yanıt 
değerlend�r�lmes� yapılmadan enfeks�yon nedenl� kaybed�ld�. Toplam sağ kalım 4 (1-8) aydı. 
Toplam sağ kalım oranı %18,2 olarak saptandı. 2 hasta halen tam yanıtlı tak�p ed�lmekted�r. 
Yan etk� değerlend�rmes�nde 1 hastada grade 4 nötropen� ve trombos�topen�, 4 hastada pnömon� 
saptandı. 

Tartışma: B�r BCL2 �nh�b�törü olan venetoklaks’ ın h�pomet�le ed�c� �laçlar �le komb�nasyonu 
�le tedav� na�f hastalarda %70’e varan yanıt oranları ve 14 aya varan sağkalımlar elde ed�lm�şt�r. 
Bu tedav� komb�nasyonu �le nüks/d�rençl� vakalarda da %50’� geçen yanıt oranları �zlenmekle 
beraber medyan sağkalımlar 5 ay c�varıdır. B�z�m çalışmamızda da hastaların çoğunluğu 
nüks/d�rençl� ve yüksek r�skl� hastalar olup bulgularımız l�teratür �le uyumludur. 

Sonuç: Venetoklaks ve h�pomet�le ed�c� �laç komb�nasyonu yoğun tedav� rej�mler�ne uygun 
olmayan hem tedav� na�f hem de nüks/d�rençl� AML hastaları �ç�n uygun ve etk�n b�r tedav� 
seçeneğ�d�r. 

 

 

Sözel bildiri seçilmiştir.
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Tablo: Hastaların demografik ve venetoklaks öncesi/sonrası tedavi özellikleri 

Olgular  
C�ns�yet 

 
Yaş 

 
Tanı 

 
S�togenet�k 

r�sk 

 
Somat�k 

mutasyon 

 
Tedav� 
sırası 

 
Öncek� 
tedav� 

 
Yanıt durumu 

Sağ 
kalım 

durumu 
1 Erkek 64 Sekonder 

AML 
Orta Normal 2 5-Azaci�din, 

Desitabin 
 

Progrese  
Öldü  

2 Erkek 74 De-novo 
AML 

Orta Normal 1 Yok Değerlend�r�leme
d� 

Öldü 

3 Erkek 65 De-novo 
AML 

Orta Normal 1 Yok Değerlend�r�leme
d� 

Öldü 

4 Kadın 69 De-novo 
AML 

Orta Normal 2 5-Azaci�din, 
ARA-C, 

Etoposid 

 
Progrese  

Öldü 

5 Kadın 75 Sekonder 
AML 

Orta Normal  
 

2 5-Azaci�din Değerlend�r�leme
d� 

Öldü 

6 Erkek 65 De-novo 
AML 

Orta Normal 2 5-Azaci�din Tam hematoloj�k 
yanıt 

Öldü 

7 Erkek 69 Sekonder 
AML 

Kötü FLT-3, NPM1, 
Del11q 

2 5-Azaci�din, 
ARA-C 

Tam hematoloj�k 
yanıt 

Öldü 

8 Kadın 68 Sekonder 
AML 

Orta Normal 1     Yok Değerlend�r�leme
d� 

Öldü 

9 Kadın 69 Sekonder 
AML 

Kötü BCR-ABL, 
RUNX1 

2 5-Azaci�din Tam hematoloj�k 
yanıt 

Sağ  

10 Erkek 66 Sekonder 
AML 

Orta Normal 2 Yok Tam hematoloj�k 
yanıt 

Sağ  

11 Erkek 68 De-novo 
AML 

Orta Normal 2 5-Azaci�din  
Progrese  

Öldü 
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Mul�ple Myelom Hastalarında Otolog Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası İdame Tedavinin 
Relaps ve Progresyonsuz Sağkalım Üzerine Etkisi; Tek Merkez Deneyimi. 

Nevin Alayvaz Aslan¹, Özde Elver¹, Hande Şenol³ 

¹Pamukkale Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı; Denizli, Türkiye  

³Pamukkale Üniversitesi Biyoista�s�k Anabilim Dalı; Denizli, Türkiye 

Giriş: Mul�ple Myelom günümüzde indüksiyon tedavisinde yeni ajanların kullanımı ve uygun 
hastalarda yüksek doz melfalan ile otolog kemik iliği naklinin standart yaklaşım haline gelmesi sonucu 
uzun süreli hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım elde edilebilen bir hematolojik malignite haline 
dönüşmüştür. Otolog kemik iliği transplantasyonu (OKİT) sonrası önce lenalidomid idamesinin daha 
sonra ise bortezomib idamesinin progresyonsuz sağkalımı ar�rdığını gösteren çok merkezli çalışmalar 
ile de OKİT sonrası idame tedavisi standart yaklaşım haline gelmiş�r1.  Çalışmamızda mul�ple myelom 
tanısı ile OKİT yapılan hastalarda progresyonsuz sağkalıma etkili faktörleri incelemeyi amaçladık. 

Metod: Pamukkale Üniversitesi Hematoloji kliniğinde takipli ve verilerine ulaşılabilen OKİT yapılmış 
49 mul�ple myelom tanılı hastanın demografik özellikleri, evre, paraprotein �pi ve ilk sıra tedavide 
kullanılan rejimler ve tedaviye yanıt durumları, OKİT sonrası idame tedavi alıp almadıkları ve OKİT 
sonrası nüks gelişimi retrospek�f olarak incelendi. Myelom tanısı, evrelendirme, tedaviye yanıt 
değerlendirmesi ve nüks (biyokimyasal nüks) durumu uluslararası myelom çalışma grubunun 
belirlediği kriterlere2 göre yapıldı. Progresyonsuz sağkalım1 (PFS1) tanı tarihinden nüks tarihine kadar 
geçen süre olarak tanımlandı, progresyonsuz sağkalım2 (PFS2) ise OKİT tarihinden nüks tarihine kadar 
geçen süre olarak tanımlandı. Veriler SPSS paket programı ile analiz edildi. 

Bulgular:79 aylık (6,3-164) ortanca takip süresi sonunda; hastaların ortanca tanı yaşı 57 (41-74), 
kadın/erkek oranı ise 22/27 idi. 65 yaş üzeri 8 hastaya OKİT yapılmış olup bu hastaların 7’sinde nakil 
sonrası tam yanıt elde edildiği görüldü. %18,9’u ISS evre III olan hastaların ilk sırada aldıkları 
tedavilere bakıldığında 41 hastanın (%43,2) VCD/VD aldığı, 1 hastanın VRd, 7 hastanın ise VAD almış 
olduğu, yanıt durumları incelendiğinde ise VCD/VD alan hastaların %80’ninde çok iyi kısmi yanıt ve 
üzeri yanıt elde edildiği görüldü.  

Otolog transplantasyon sonrası 22 (%44,8) hasta idame tedavi almazken, 23 hastanın lenalidomid, 4 
hastanın bortezomib idamesi almış olduğu görüldü. Biyokimyasal nüks hastaların %61,2’sinde (30 
hasta) saptanırken, 19 hastada nüks saptanmadı. Lenalidomid idame tedavisi alan hastalarda OKİT 
sonrası nüks hastaların %52’sinde gözlenirken, idame tedavi verilmeyen hastaların %72’sinde 
gözlendi ve bu fark ista�s�ksel olarak anlamlı saptandı (p=0,023). Evre, yaş, ilk sıra tedavi ve ilk sıra 
tedaviye yanıt ile nüks gelişimi arasında ista�s�ksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). 
Ortanca PFS1 45,9 ay olarak hesaplandı PFS1’i etkileyen faktörlere bakıldığında tek değişkenli 
analizde yaş, cinsiyet ve ilk sıra tedaviye verilen yanıtın PFS1’i etkilemediği, ancak evre I-II hastalarda, 
ilk sıra tedavide bortezomib bazlı rejim alan hastalarda (VD-VCD) ve idame tedavi alan hastalarda 
(Lenalidomid veya bortezomib) daha uzun PFS1 elde edildiği görüldü (p<0,05) görüldü. Ancak yapılan 
çok değişkenli analizde bu parameterlerden hiçbirinin PFS1’i bağımsız olarak etkilemediği saptandı. 
Ortanca PFS2 ise 37,7 ay olarak saptandı ve tek değişkenli analizde ilk sırada bortezomib bazlı tedavi 
alanlarda, ilk sıra tedaviye PR ve üzeri yanıt verenlerde ve OKİT sonrası idame tedavi alanlarda daha 
uzun PFS2 elde edildiği görüldü (p<0,05). Çok değişkenli analizde sadece idame tedavi alanlarda diğer 
faktörlerden bağımsız olarak daha uzun PFS2 elde edildiği saptandı(p<0,05). 

Tar�şma: Çalışmamızda daha önce çok merkezli çalışmalardan elde edilen sonuçlarla benzer sonuçlar 
elde edildi. İdame lenalidomid tedavisinin otolog kemik iliği transplantasyonu sonrası progresyonsuz 
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sağkalım üzerine olumlu etkisi elde e�ğimiz sonuçlarla bir kez daha gösterilmiş oldu. Ancak verilerine 
ulaşılabilen hasta sayısının kısıtlı olması, hastaların sitogene�k risk durumlarının bilinmiyor oluşu ve 
bortezomib idamesi alan hasta sayısının yetersizliği çalışmanın kısıtları olarak değerlendirildi. 

Anahtar Sözcükler: Mul�ple Myelom, İdame tedavi, Progresyonsuz sağkalım 

 

 

Kaynaklar: 

 

1  A�al M, Lauwers-Cances V, Marit G, Caillot D, Moreau P, Facon T et al. Lenalidomide 
Maintenance a�er Stem-Cell Transplanta�on for Mul�ple Myeloma. N Engl J Med 2012; 366: 
1782–1791. 

2  Rajkumar SV, Dimopoulos MA, Palumbo A, Blade J, Merlini G, Mateos M-V et al. Interna�onal 
Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of mul�ple  myeloma. Lancet 
Oncol 2014; 15: e538-48. 
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Relaps/refrakter mult�pl myelom tedav�s�nde daratumumab: Tek merkez deney�m� 

Ayşe Uysal, Mustafa Merter 

Fırat Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Hematoloj� B�l�m Dalı 

G�r�ş: Daratumumab, mult�ple myelom tedav�s�nden kullanılan ve CD38 ant�jen�n� hedef alan 
b�r �nsan �mmünglobul�n G1 yapısında monoklonal ant�korudur. Ant�-myeloma etk�nl�ğ�n� hem 
d�rekt myeloma hücreler� üzer�ndek� toks�s�tes� �le hem de �mmünmodulatuar etk�ler� �le 
göstermekted�r.1 Daratumumab’ ın hem bortezom�b �le hem de lenal�dom�d �le 
komb�nasyonunun relaps/refrakter myelomda etk�nl�ğ� CASTOR ve POLLUX çalışmalarında 
göster�lm�şt�r.2,3 B�z de bu çalışmada kl�n�ğ�m�zde relaps/refrakter myelom tanılı hastalarda 
daratumumab’ ın etk�nl�ğ�n� değerlend�rmey� ve gerçek yaşam ver�m�z� paylaşmayı amaçladık. 

Metot: Bu retrospekt�f çalışmaya Eylül 2020 ve Kasım 2021 tar�hler� arasında daratumumab 
tedav�s� almış relaps/refrakter mult�pl myelom tanısı �le tak�pl� hastalar dah�l ed�ld�. Hastaların 
demograf�k ver�ler�, M prote�n t�pler�, ISS evreler�, s�togenet�k r�sk durumları, daratumumab 
önces� aldıkları tedav� sayısı, nak�l durumları, daratumumab yanıt durumları, hematoloj�k/non-
hematoloj�k yan etk�ler�, tedav� sonrası toplam sağ kalım ve progresyonsuz sağ kalım süreler� 
değerlend�r�ld�. 

Bulgular: Relaps/refrakter mult�pl myelom tanılı toplam 12 hasta (kadın/erkek; 4/8) 
daratumumab tedav�s� alırken bunların 2’ s� daratumumab/lenal�dom�d/deksametazon (Dara-
len-dex) komb�nasyonu, 10’ u daratumumab/bortezom�b/deksametazon (Dara-vel-dex) 
komb�nasyonu olarak aldı. Tedav� başlangıcında ortanca yaşları 67 (32-88) yıldı. Hastaların 9’ 
u IgG, 2’ s� lambda haf�f z�nc�r, 1’ � IgA myelom t�p�nde olup ISS I olan 3, II olan 3 ve III olan 
6 hasta vardı. S�togenet�k olarak 2 hasta yüksek r�skl� �ken 10 hasta standart r�skl�yd�. Tanıdan 
tedav�ye kadar geçen ortanca süre 22 (4-117) aydı. Daratumumab önces� alınan ortanca tedav� 
sayısı 3 (2-7) �ken daratumumab önces� 6 hastaya otolog kök hücre nakl� ve b�r hastaya 
allojene�k kök hücre nakl� yapılmıştı. Daratumumab komb�nasyon tedav�s� olarak ortanca 3 (1-
8) kür ver�ld�. Yanıt değerlend�rmes�nde 3 hasta çok �y� kısm� yanıtlı, 5 hasta kısm� yanıtlı ve 4 
hasta progrese hastalık olarak değerlend�r�ld�. B�r hasta yanıt değerlend�r�lmes� yapılamadan 
kaybed�ld�. Toplam yanıt %72,7 olarak gözlend�. Tedav�den sonrası 14 aylık tak�pte 
progresyonsuz sağ kalım ve toplam sağ kalım sırasıyla 3,25 (0-12) ve 5,5 (1-12) aydı. En sık 
�zlenen hematoloj�k yan etk�ler �se sırasıyla nötropen� (5 hastada grade>2), trombos�topen� (5 
hastada grade>2) ve non-hematoloj�k yan etk� olarak sırasıyla enfeks�yon, nöropat� ve d�yare 
�d�. Beş hastada �nfüzyon �l�şk�l� reaks�yon �zlend�. B�r hastada yan etk� nedenl� tedav� kes�ld�. 
Tak�pte 7 hasta kaybed�ld� bunlarda 6 hastanın ölüm neden� enfeks�yon �ken 1 hasta progrese 
hastalık neden�yle kaybed�ld�. Halen 2 hasta çok �y� kısm� yanıtlı olarak tedav�s�ne devam 
etmekted�r. 

Tartışma ve sonuç: Relaps/refrakter myelom hastalarında dara-vel-dex tedav�s�n�n 
değerlend�r�ld�ğ� CASTOR çalışmasında dara-vel-dex �le toplam yanıt %82,9 �ken 7,4 aylık 
tak�p süres�nde progresyonsuz sağkalıma ulaşılamamış.2 Y�ne relaps/refrakter myelom 
hastalarında dara-len-dex’�n değerlend�r�ld�ğ� POLLUX çalışmasında �se toplam yanıt %92,9 
�ken dara kolunda medyan progresyonsuz sağkalıma ulaşılamamış.3 Her �k� çalışmada da daha 
önce ortanca 1 sıra tedav� almış hastalar değerlend�r�lm�ş. Örneklem�m�z küçük olduğu �ç�n 
çalışmamızda alt grup anal�z� yapılamadı fakat her �k� tedav� ortak değerlend�r�ld�ğ�nde dah� 
b�z�m çalışmamızda hem toplam yanıt oranı hem de progresyonsuz sağkalımlar CASTOR ve 
POLLUX çalışmalarına göre çok daha düşük olarak gözlenm�şt�r. Bu bulgular, örneklem�n 
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küçük olmasının yanı sıra b�z�m çalışmamızda hastaların ortanca 3 sıra tedav� almış olması ve 
hastaların büyük çoğunluğunun ISS evre 3 olmasından kaynaklanıyor olab�l�r. Daratumumab’ın 
b�z�m çalışmamızda olduğu g�b� daha refrakter myelom hastalarında etk�nl�ğ�n�n 
değerlend�r�lmes� �ç�n daha gen�ş örneklem� olan çalışmalara �ht�yaç vardır. 

 

Kaynaklar: 

1. Mateos MV, Spencer A, Nooka AK, et al. Daratumumab-based reg�mens are h�ghly 
effect�ve and well tolerated �n relapsed or refractory mult�ple myeloma regardless of pat�ent 
age: subgroup analys�s of the phase 3 CASTOR and POLLUX stud�es. Haematolog�ca. 
2020;105(2):468-477. do�:10.3324/haematol.2019.217448 
2. Palumbo A, Chanan-Khan A, We�sel K, et al. Daratumumab, Bortezom�b, and 
Dexamethasone for Mult�ple Myeloma. The New England journal of med�c�ne. Aug 25 
2016;375(8):754-66. do�:10.1056/NEJMoa1606038 
3. D�mopoulos MA, Or�ol A, Nah� H, et al. Daratumumab, Lenal�dom�de, and 
Dexamethasone for Mult�ple Myeloma. The New England journal of med�c�ne. Oct 6 
2016;375(14):1319-1331. do�:10.1056/NEJMoa1607751 
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Akut Myelo�d Lösem�yle Tak�pl� Hastada İnvaz�f Pulmoner Asperg�lloz�s �le 
Karışan Akc�ğer Kanser� Olgusu 

Levent Şensoy1, Aynur At�lla1, Derya Den�z Kürekç�2, Yusuf Taha Güllü3, Eng�n 
Kelk�tl�2 
 
1Ondokuz Mayıs Ün�vers�tes�, Tıp Fakültes�, Enfeks�yon Hastalıkları ve Kl�n�k M�krob�yoloj� Anab�l�m Dalı, 
Samsun, Türk�ye 

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Samsun, 
Türkiye 

3Ondokuz Mayıs Ün�vers�tes�, Tıp Fakültes�, Göğüs Hastalıkları Anab�l�m Dalı, Samsun, Türk�ye 

 

G�r�ş 

Akut myelo�d lösem� (AML), lösem�k hücreler�n myelo�d farklılaşma �le b�rl�kte 
prol�ferasyonuyla karakter�ze mal�gn b�r neoplazmdır. AML er�şk�nlerde daha sık 
görülmekle b�rl�kte her yaş grubundak� b�reyler� etk�leyeb�len heterojen b�r hastalıktır ve 
görülme sıklığı yaşla b�rl�kte artar. AML başta olmak üzere hematoloj�k mal�gn�tel� 
hastalarda akc�ğer lezyonları sıklıkla görülmekted�r. Bu lezyonlar çoğunlukla �nfeks�yoz 
nedenlere bağlı olarak görülse de non-�nfeks�yoz nedenlerle de görüleb�lmekted�r. 
AML'n�n non-�nfeks�yöz akc�ğer tutulumu bulguları arasında lökostaz, h�perlökos�toz ve 
pulmoner alveolar prote�noz bulunur. Sekonder mal�gn�teler �se daha nad�r olmakla 
b�rl�kte görüleb�lmekted�r (1,2). Ant�blast�k tedav�ler�n özell�kle �k�nc�l akc�ğer kanser�ne 
yol açtığı, özell�kle lenfomalı hastalarda kullanılan �yon�ze radyasyonun akc�ğer kanser� 
�le �l�şk�s� b�l�nmekted�r. Lösem�l� hastalarda �se bu b�rl�ktel�ğ�n neden� net 
açıklanamamıştır (3). 

Çalışmamız AML tanısı �le tak�p ed�len akt�f kemoterap� alan febr�l nötropen� �le 
başvuran b�r hastada �nvaz�v pulmoner asperg�lloz�s (IPA) �ç�n “poss�ble” tanı kr�ter�n� 
karşılayan ancak sağ akc�ğer üst lobdak� lezyondan transtoras�k  b�yops� sonrası 
akc�ğer adenokars�nomu tanısı alan b�r olguyu vurgulamak amacıyla sunulmuştur. 

Tanım 

İnvaz�v fungal �nfeks�yonların (IFI) tanımlanmasında EORTC (Avrupa Kanser 
Araştırma ve Tedav� Organ�zasyonu) ve MSG (M�koz Çalışma Grubu) tarafından 
EORTC/MSG kr�terler� gel�şt�r�lm�şt�r. EORTC/ MSG kr�terler�n�n karşılanmasına göre 
hastalık “poss�ble”, “probable” ve “proven” olarak kategor�ze ed�lmekted�r. “Proven“ IFI 
tanımlaması �ç�n kl�n�k ve konakçı faktörün yanı sıra doku faktörünün de bulunması 
gerekmekted�r. “Probable” IFI tanımlamasında kl�n�k faktör ve konakçı faktörün 
yanında doku faktörünün bulunmadığı m�krob�yoloj�k faktör yer almalıdır. “Poss�ble” IFI 
tanımlanmasında �se konakçı faktörüne ek kl�n�k faktör veya m�koloj�k faktör yer 
almalıdır (4).  
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Olgu Sunumu 

Altmış yed� yaşında erkek hasta, Kasım 2020’ den ber� AML tanısı �le tak�p ed�lmekte 
ve 8 kür kemoterap� sonrası 2021 yılı mayıs ayında “nüks AML” olarak kabul ed�ld�. 
01.06.2021 tar�h�nde �ndüks�yon rem�syon kemoterap�s� olarak s�tarab�n ve �darub�s�n 
kemoterap�s� ve pr�mer ant�fungal proflaks� olarak �lk gün 2x300 mg yükleme ve 300 
mg/gün �dame posakonazol oral tablet başlandı. Kemoterap� sonrası 4.gününde 
nötropen� gel�şt� ve 5. günde kuru öksürük, yen� gel�şen 38.7 °C ateş� olan hastaya 
febr�l nötropen� tanısı �le amp�r�k olarak p�peras�l�n-tazobaktam 4x4.5 gr/gün, 
levofloksas�n 1x750 mg/gün ve te�koplan�n 3 doz 12 saatte b�r 6 mg/kg yükleme, 6 
mg/kg/gün �dame olarak başlandı. Hastadan kan ve katater kültürler�, �drar kültürü, 
serum galaktomannan test�, Cov�d-19 PCR test� �stend�. Toraks b�lg�sayarlı 
tomograf�s�nde “Her �k� akc�ğerde dağınık olarak çok sayıda bulunan, büyükler� sağ alt 
lob paramed�ast�nal yerleş�ml�, plevraya oturmuş, 16x32 mm olan, düzens�z sınırlı 
nodüler lezyonlar”(Şek�l 1) �zlenmes� üzer�ne �nvaz�v pulmoner asperg�lloz�s ön tanısı 
�le tedav�ye posakonazol kes�lerek, 2x 6 mg/kg yükleme, 2x 4 mg/kg �dame vor�konazol 
IV eklend�. Alınan �drar kültüründe 105CFU/ml Enterococcus faecal�s, kan ve eş 
zamanlı alınan katater kültürler�nde 105 CFU/ml met�s�l�n rez�stan Staphylococcus 
ep�derm�d�s üred�. Günaşırı gönder�len galaktomannan testler� sırası �le 0,087 ve 0,068 
ng/ml olarak sonuçlandı. Hastaya tedav�n�n 2. gününde bronkoskop� yapılarak 
bronkoalveolar lavaj (BAL) gram boyama ve bakter� kültürü, mantar m�kroskob�k 
�nceleme ve kültürü, BAL sıvısından galaktomannan test�, tüberküloz kültürü ve b�yops� 
gönder�ld�. BAL Zeehl-Neelsen boyamada as�de d�rençl� bakter� görülmed� ve 
Mycobacter�um tuberculos�s kültüründe üreme olmadı. Mantar m�kroskob�k 
�ncelemes�nde mantar elemanları �zlenmed� ve mantar kültüründe üreme olmadı. BAL 
GM �se 0,261 ng/ml tesp�t ed�ld�. B�yops� sonucu �se “Değerlend�rme �ç�n yeters�z” 
olarak sonuçlandı. 23.06.2021 tar�h�nde nötropen�den çıkan hastanın tedav�s�n�n 10. 
gününde te�koplan�n ve levofloksas�n, 14. gününde �se p�peras�l�n-tazobaktam 
ant�b�yoterap�ler� kes�ld�. EORTC/MSG kr�terler�ne göre “Poss�ble” IPA olarak 
düşünülen hastanın vor�konazol tedav�s�ne devam ed�ld�. Hastanın kontrol ser� toraks 
b�lg�sayarlı tomograf�ler�nde parank�m �çer�s�nde nodül boyut ve sayısında artış olması, 
ek med�ast�nel lenf nodları görülmes� üzer�ne hastaya transtoras�k akc�ğer b�yops�s� 
yapıldı. Hastanın patoloj�s� akc�ğer adenokars�nomu olarak sonuçlandı. Hastanın IPA 
tanısından uzaklaşılarak Vor�konazol tedav�s� 52. günde kes�ld�. 
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Şek�l 1:Tedav� başlangıcı ve tedav� sonu 2.ayda karşılaştıralmalı pulmoner nodül 
görünümler� 

 

Tartışma 

IFI, özell�kle IPA, AML hastalarında öneml� oranda mortal�te ve morb�d�te 
oluşturmaktadır. Son yıllarda ant�fungal prof�laks�ler�n kullanılmaya başlanması neden� 
�le IFI ep�dem�yoloj�s�nde öneml� oranda değ�ş�m gözlenm�şt�r.5,6 İnvaz�v pulmoner 
asperg�lloz�s de AML hastalarında %8 oranında görülmekted�r.7 

IFI dramat�k sonuçlarının engellenmes�n�n en öneml� basamağı hastalarda erken 
tanının koyulması ve tedav�n�n erken başlanmasıdır. IPA tanısı kl�n�k, m�krob�yoloj�k ve 
radyoloj�k yöntemler�n entegre kullanımı temel�ne dayanmaktadır.6   

IPA’ nın kl�n�k semptomları nonspes�f�kt�r. Hastalar genell�kle ateş, nefes darlığı, 
öksürük ve kl�n�k durumda bozulma �le başvururlar. Nad�ren hemopt�z� ve plöret�k 
göğüs ağrısı yakınması �le başvurab�l�rler.8 
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IPA yönet�m�, tanı ve tedav�s�nde gel�şmelere rağmen halen karmaşıklığını 
korumaktadır. Hastalarda semptomların ve kl�n�k bel�rt�ler�n �zlenmes�, hastaların 
lökos�t sayımlarından ve eş zamanlı olarak alınan �laçlardan etk�leneb�leceğ� �ç�n tedav� 
gören hastalarda �y�leşmen�n güven�l�r b�r gösterges� değ�ld�r. Ser� toras�k 
görüntülemelerle yapılacak radyoloj�k tak�p �se IPA yanıtının ger�s�nde kalab�leceğ� �ç�n 
doğru veya zamanında tedav� planlanmasını sekteye uğratab�l�r. 9 

Pulmoner lezyonlar, kemoterap� alan nötropen�k akut lösem�l� hastalarda sıklıkla 
kompl�kasyon olarak gözükmekted�r. Hematoloj�k mal�gn�teler� olan hastalarda tanısı 
konmamış pulmoner lezyonlar tanısal ve terapöt�k b�r �k�lem oluşturur. Pulmoner 
lezyonlar sıklıkla fungal ve bakter�yel �nfeks�yonlara bağlı olarak ortaya çıksa da 
alveolar hemoraj�, sekonder mal�gn�te, h�persens�t�v�te pnömon�s�, radyasyon hasarı ve 
lösem�k �nf�ltrasyon g�b� �nfeks�yoz olmayan nedenlere bağlı olarak da 
gözükeb�lmekted�r. Bu hasta grubunda pulmoner lezyonları teşh�s etmek �ç�n 
bronkoalveolar lavaj (BAL), transbronş�yal b�yops� (TBB), transtoras�k akc�ğer b�yops�s� 
ve açık akc�ğer b�yops�s� (OLB) dah�l olmak üzere çeş�tl� �nvaz�v yöntemler 
kullanılab�l�r.10  

Ayrıca akc�ğer kanser�ne sah�p hastalarda ver�len s�totoks�k kemoterap� ve 
radyoterap�lere sekonder olarak AML nad�r ancak c�dd� b�r kompl�kasyon olarak 
görüleb�lmekted�r. Son zamanlarda özell�kle adjuvan kanser tedav�s�n�n artan kullanımı 
ve hastaların yaşam süres�n�n uzaması neden� �le tedav� �l�şk�l� AML �ns�dansında artış 
mevcuttur.11 Akc�ğer mal�gn�te tedav�s�ne sekonder AML, AML tedav�s�ne sekonder 
akc�ğer mal�gn�tes� görüleb�lse de her �k� mal�gn�te eş zamanlı olarak �k� ayrı pr�mer 
olarak da görüleb�lmekted�r.12 

Akc�ğer kanser� dünyada kansere bağlı ölümler�n en sık neden�d�r. Akc�ğer kanser�n�n 
tanı ve evrelemes�nde en sık kullanılan yöntem radyoloj�k görüntülemelerd�r. Ana 
radyoloj�k bulgularını �se pulmoner nodül, düzens�z sınırlı k�tle lezyonları, lobulasyon, 
kalın duvarlı kav�te ve göğüs duvarı �nvazyonu oluşturmaktadır. Bu görüntüler k�m� 
zaman �nfeks�yöz ve �nflamatuvar hastalıklarda da görüleb�lmekted�r. Bu nedenle tanı 
koymada radyoloj�k görüntülemeler�n yanı sıra seroloj�k ve g�r�ş�msel testler 
kullanılması gerekmekted�r. Bakter�ler, m�kobakter�ler, funguslar, v�ruslar dah�l olmak 
üzere �nfeks�yöz hastalıkların sıklığı tanı koymayı zor hale get�rmekted�r.13 

Asperg�lloz�s başta olmak üzere pulmoner fungal enfeks�yonlar, akc�ğer kanserler�n� 
takl�t eden bulgular oluşturab�lmekted�r. Bu durum hem kl�n�syenler�n hem de 
radyologların tanı koymasında güçlüklere neden olab�lmekted�r. Dolayısıyla tanıda 
gec�kmeler, yanlış tanı ve tedav� uygulamaları görüleb�lmekte ve sonuç olarak 
hastalarda artan mortal�te ve morb�d�te gözlenmekted�r. 13  

L�teratürde çok sayıda akc�ğer mal�gn�tes�n� takl�t eden asperg�lloz�s olgusu 
b�ld�r�lmekted�r. 14,15 Akc�ğer mal�gn�tes� g�b� pulmoner sol�d tümör �le b�rl�ktel�k 
gösteren aspeg�lloz�s olguları da nad�r olmakla b�rl�kte görüleb�lmekted�r.16 B�z�m 
olgumuzda olduğu g�b� özell�kle AML g�b� hematoloj�k mal�gn�tes� olan, uzamış 
nötropen�s� olan, uzun süre stero�d kullanımı g�b� r�sk faktörler� bulunan hastalarda 
ayırıcı tanıda fırsatçı pulmoner enfeks�yonların yanı sıra non-�nfeks�yoz nedenler�n de 
olab�leceğ� akılda tutulmalıdır. Bu g�b� durumlarda seroloj�k testler, bronkoskop� �le 
b�rl�kte bronkoalveolar lavaj ve h�stopatoloj�k �nceleme, gerek�rse görüntü eşl�ğ�nde 

22



www.hodkongre.orgwww.hod.org.tr

HEMATOLOJİK 
ONKOLOJİ kongresİ sanal kongre / 18 -19 ARALIK 2021

O1

b�yops� tanı koymada yardımcı olab�l�r. Kl�n�syenler ve radyologlar �ş b�rl�ğ� �ç�nde 
çalışmalıdır. Hastalara kes�n tanı konulması uygun ve doğru tedav�n�n başlanması �ç�n 
�lk adım olacaktır. 
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D�rençl� BK V�rüs Enfeks�yonuna Bağl� Hemoraj�k S�st�t Tedav�s�nde Leflunom�d 
Kullan�m�: İk� Olgu Sunumu 

Zeynep Tuğba Güven1, Al� Ünal1 

1 Erc�yes Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�, Hematoloj� B�l�m Dalı, Kayser� 

 

G�r�ş 

Hemoraj�k s�st�t, allojen�k kök hücre nakl� yapılan hastalarda morb�d�te ve  mortal�ten�n 
potans�yel b�r neden�d�r. Başlıca nedenler�; kemoterapöt�k ajanlar ve pol�omav�rüsler veya 
adenov�rüsler g�b� v�ral enfeks�yonlardır. Bu yazıda akut lösem� neden�yle allojen�k nak�l 
yapılan, ardından BK v�rus �l�şk�l� d�rençl� hemoraj�k s�st�t gel�şen ve leflunom�d tedav�s� alan 
�k� olguyu sunacağız.  

Olgu 1: 33 yaşında kadın hasta Temmuz 2018 yılında düşük r�skl� akut myelo�d lösem� tanısı 
aldı. 7/3 rem�syon �ndüks�yon kemoterap�s� ardından  3 kür yüksek doz ARA-C tedav�s� aldı. 
Tam uyumlu kardeş ver�c�s� olmayan hasta rem�syonda tak�p ed�l�rken ,  Ağustos 2020 
tar�h�nde nüks saptandı. FLAG kemoterap�s� �le rem�syona g�ren hastaya yurt dışı 
taramasından tam  uyumlu akraba dışı ver�c�s� bulundu. Şubat 2021’ de akraba dışı donörden 
allojen�k kök hücre nakl� yapıldı. Tak�pler�nde AKİT+12. gününde hemoraj�k s�st�t gel�şen 
hastanın kan ve �drar örneğ�nde BK DNA poz�t�f olması üzer�ne h�drasyon ve s�profloksas�n 
başlandı. Ş�kayetler� artınca AKİT +25. Gününde olan hastaya s�dofov�r 375 mg/ 5 ml haftada 
1 �ntravez�kal olarak uygulanmaya başlandı. Cevap alınamaması üzer�ne  AKİT +49. 
Gününde BK DNA yükünün yüksek seyretmes� sonucu s�dofov�r IV haftada 1 uygulanmaya 
karar ver�ld� ve tedav�ye probenec�d eklend�. AKİT+63. gününde ek olarak 20 g IVIG 
uygulandı. Hastanın hematür� ş�kayet�n�n ve BK DNA yükselmes�n�n devam etmes� üzer�ne 
AKİT +68. gününde leflunom�d kullanımına karar ver�ld�. Leflunom�d 5 gün boyunca 100 mg 
yükleme dozunda devamında �se günde 40 mg olarak kullanılmaya başlandı. Tak�pler�nde 
hemoraj�k s�st�te a�t semptomlar bel�rg�n düzelmeye başlandı. BK DNA düzeyler� tedr�cen 
azaldı. Hasta halen rem�syonda tak�p ed�lmekted�r. 

Olgu 2: 18 yaşında erkek hasta Haz�ran 2019 tar�h�nde T-ALL tanısı aldı. HyperCVAD 
kemoterap�s� başlnan hastaya refrakter hastalık neden�yle FLAG kemoterap�s� başlandı. 
Rem�syona g�rmeyen hastaya Toronto ve CLOVE protokoller� ver�ld�. Rem�syon elde ed�len 
hastaya tam uyumlu kardeş ver�c�den  Ocak 2020 tar�h�nde allojen�k nak�l yapıldı. 
Rem�syonda tak�p ed�eln hasta Mart 2021 de nüks ett�. Tekrar �ndüks�yon rej�m� başlanan 
hastanın tak�pte hematür� ş�kayet� başladı. İdrar BK DNA’sı yüksek saptanan hastaya 
S�profloksas�n ve S�dofov�r �ntravez�kal başlandı. Yanıt alınamayan ve v�rüs yükü artan 
hastaya IVIG ve leflunam�d tedav�s� başlandı. Ardından ş�kayetler�nde ger�leme olan ve v�ral 
yükü azalan hasta seps�s neden�yle kaybed�ld�. 

Tartışme ve Sonuç 

 Leflunom�d, romato�d artr�t tedav�s�nde kullanılan b�r �mmünosupres�f ajandır. 
İmmünosupres�f ve olası ant�v�ral özell�kler� neden�yle leflunom�d, BK v�rüsü olan olgu 
ser�ler�nde olumlu sonuçlar gösterm�şt�r. Yapılan çalışmalarda leflunom�d kullanımı, 
semptomlarda c�dd� azalma ve BK v�ral kl�rens�nde artma  �le �l�şk�lend�r�lm�şt�r. B�z�m �k� 
olgumuzda da leflonam�d tedav�s� ardından hızlı kl�n�k düzelme gözlemled�k. Ayrıca BK v�ral 
yükünde bel�rg�n azalma da sağlandı. Sonuç olarak allojen�k nak�l sonrası kl�n�syenler� 
zorlayan BK v�rüs �l�şk�l� hemoraj�k s�st�t tedav�s�nde leflunam�d akılda tutulması gereken b�r 
seçenekt�t. 

 

 

Sözel bildiri seçilmiştir.
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Lambda T�p� Haf�f Z�nc�r Cast Nefropat�l� Olguda Bortezom�b İl�şk�l� Alveolar 

Hemoraj� 

 

Gülden SİNCAN1 

 

1. Atatürk Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Hastanes�, Hematoloj� B�l�m Dalı, Erzurum 

 

G�r�ş 

Cast nefropat�s� mult�pl myeloma g�b� plazma hücre hastalıkları veya lenfoprol�ferat�f 

hastalıklara sekonder olarak görülür. D�ffüz alveolar hemoraj� alveoler kap�llerlerden alveol 

�çer�s�ne er�tros�t geç�ş� �le karakter�ze tıbb� b�r ac�l durumdur. Et�yoloj�s�nde kollajen doku 

hastalıkları, s�stem�k vaskül�tler, enfeks�yonlar ve hemostaz anormall�kler� suçlanmaktadır. 

Bortezom�b d�ffüz alveolar hemoraj�n�n nad�r b�r neden�d�r. Bortezom�b tedav�s�n�n b�r 

kompl�kasyonu olarak d�ffüz alveolar hemoraj� gel�şen, 36 yaşındak� lambda t�p� haf�f z�nc�r 

cast nefropat�l� erkek olguyu  sunuyoruz. 

Vaka Sunumu 

36 yaşında erkek hasta hals�zl�k, çarpıntı ve bacaklarda ş�şl�k ş�kayet� neden�yle pol�kl�n�ğ�m�ze 

başvurdu. Özgeçm�ş�nde 3 yıldır lambda t�p� mult�pl myeloma tanısı mevcut olup; 4 kür 

Bortezom�b, S�klofosfam�d ve Deksametazon ve 1 kür Bortezom�b, Tal�dom�d ve 

Deksametazon  tedav�s� almış ve daha sonra kontroller�ne gelmem�şt�. F�z�k muayenes�nde her 

�k� alt extrem�tes�nde (+++) gode bırakan ödem mevcuttu. D�ğer f�z�k muayene bulguları 

normal �d�. Laboratuvar bulgularında hemoglob�n:  6.5 g/dl, lökos�t: 980 /µL, trombos�t: 22.000 

/µL sed�mentasyon: 88/saat, kan üre azotu: 47 mg/dL, kreat�n: 2.95 mg/dL, prote�n: 6.6 g/dL, 

album�n: 3.1 g/dL, �d�. İmmunoglobul�n düzeyler� normal �d�. Prote�n elektroforez�nde 

monoklonal p�k ve �mmunf�ksasyon elektroforez�nde lambda t�p� monoklonal�te mevcuttu. Tam 

�drar anal�z�nde eser m�ktarda prote�nür� vardı. 24 saatl�k �drarda 13 gr/gün prote�nür� saptandı. 

PA akc�ğer graf�s�nde patoloj� saptanmadı. Kem�k �l�ğ� b�yops�s� CD38, CD138, CD56 ve 

lambda poz�t�f plazma hücreler� �le d�ffüz �nf�ltreyd�. Prote�nür�s� neden�yle yapılan böbrek 

b�yops�s�nde lambda t�p� cast nefropat�s� saptandı. Hastaya relaps mult�pl myeloma neden� �le 

Bortezom�b, Lenal�dom�d ve Deksametazon tedav�s� başlandı. Hastanın 3. doz Bortezom�b 

Sözel bildiri seçilmiştir.
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tedav�s�n�n ardından göğüs sağ tarafında plöret�k t�p ağrı ve hemopt�z� gel�şt�. Toraks 

b�lg�sayarlı tomograf�s�nde b�lateral �nf�ltrasyon �zlend�. Hastaya mevcut kl�n�k ve görüntüleme 

bulgularıyla d�ffüz alveoler hemoraj� tanısı konuldu. Transam�n ampul 3x1, transam�n nebul 

2x1 ve 100 mg/gün met�lpredn�zolon  başlandı. Kemoterap� tedav�s�ne ara ver�ld� ve 10 gün 

sonra tekrarlanan  toraks tomograf�s�nde akc�ğerlerdek� b�lateral  alveoler �nf�ltrasyonun 

düzeld�ğ� görüldü. Hastanın tedav�s� �xazom�b, revl�m�d ve,dexametazon olarak düzenlend�. 

Hasta 4 kür bu tedav�y� aldı ve pulmoner kompl�kasyon gel�şmed�.  

Tartışma ve Sonuçlar 

Bortezom�b tedav�s� �le �l�şk�l� pulmoner kompl�kasyonlar embol�, �nvaz�v pulmoner 

asperg�lloz, plevral effüzyon ve ARDS’d�r. Bortezom�b �l�şk�l� akc�ğer hasarının  nükleer faktör 

kappa beta �nh�b�syonuna, bortezom�b metabol�tler�n�n d�rek akc�ğer hasarı yapmasına, 

akc�ğerde mult�pl myeloma hücreler�n�n hızlıca parçalanmasına bağlı olab�leceğ� 

düşünülmekted�r. Bortezom�b �l�şk�l� nad�r fakat c�dd� yan etk�lerden olan  d�ffüz alveolar 

hemoraj�n�n erken tanınması, �lacın derhal kes�lmes� ve yüksek doz stero�d tedav�s�n�n derhal 

başlatılması hayat kurtarıcı olab�l�r. 

 

Anahtar Kel�meler: Bortezom�b, alveolar hemoraj�, cast nefropat�s� 
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Romatoid Artrite Bağlı Saf Kırmızı Kücre Aplazisi 
 
Ferda Can1, Tahsim Yüksel1, İmdat Dilek2 
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2 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi Hematoloji Bölümü 
 
GİRİŞ 
Saf kırmızı hücre aplazisi (SKHA), şiddetli re�külositopeni ve kemik iliğinden eritroid 
öncüllerinin belirgin azalması veya yokluğu ile birlikte normosi�k normokromik anemi ile 
tanımlanan bir sendromdur. En sık neden otoimmünitedir. Sekonder nedenler arasında viral 
enfeksiyonlar, hematolojik maligniteler, romatolojik nedenler ve bazı ilaçlar sayılabilir. 
Romatolojik nedenler arasında en sık sistemik lupus eritamatozis ve romatoid artrite eşlik 
edebilir. Hastalarda klinik olarak anemiye bağlı görülen halsizlik, yorgunluk ve solukluk gelişir. 
SKHA'inde normokrom normositer anemi görülür. Bu hastalarda tedavi seçeneği nedene 
yönelik�r. Özellikle sekonder nedenlere bağlı aplazide sekonder nedenlerin etkin tedavisi 
önerilir.   
 
VAKA SUNUMU 
57 yaşında kadın diyabetes mellitus, hiperlipidemi ve hipertansiyon tanıları mevcut iken 
şiddetli halsizlik, yorgunuk ve solukluk şikayetleri ile başvurdu. Bakılan tetkiklerde 
hemoglobulin düzeyi 4.5 g/dL, lökosit sayısı 4860 X 106/L, trombosit değeri 343.000 X 106/L 
idi. Periferik yaymada eritrositler normokrom normositerdi. Hastanın re�külosit sayısı 13 800 
X 106/L; 0%0.38, serum demiri: 227 ug/dL, total demir bağlama kapasitesi: 237 ug/dL, ferri�n: 
764 µg/L, MCV: 81 fl, LDH: 219 U/L, direk coombs – indirek coombs testleri nega�f idi. 
Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normaldi. PNH flaer nega�ve tespit edildi. Kemik iliği 
biopsisi yapıldı, megakaryositer ve myeloid seri normaldi. Eritroid seri belirgin olarak azalmış 
izlendi. Displazi görülmedi. Parvovirüs B19 IgG ve IgM normald�. Hemoglobin 
elektroforezinde patoloji saptanmadı.Hastada ek hastalık olarak romatoid artrit mevcut olup 
bu amaçlar steroid kullanıyordu. Hastada romatoid artrite bağlı saf eritroid aplazisi 
düşünüldü. Al�a yatan nedenler-ayırıcı tanılar yapıldıktan sonra SKHA tanısı koyduğumuz 
hastanın SKHA romatoid artrite bağlandı. Uzun süredir steroid tedavisi alan hastaya 
mikofenolat mofe�l tedavisi başlandı.  
 
TARTIŞMA- SONUÇ 
Nadir görülen bir durum olan SKHA, doğumsal veya kazanılmış nedenlerden kaynaklanabilir. 
Otoimmün durumlar sekonder kazanılmış nedenlerin başında gelir.  Bu nadir an�te için, 
ayırıcı tanılar ve sekonder nedenlerle birlikte tanısında birçok ekartasyon yapıldıktan sonra 
romatoid artrite bağlı olduğunu bulduğumuz ve immunsupresif tedavi verdiğimiz hastamızı 
sunmak istedik. 

Sözel bildiri seçilmiştir.
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Giriş: Akut miyeloid lösemi (AML)’de MSS tutulumu %3 oranda gözlenmekte olup hem ilk başvuru 
anında hem de nüks sırasında gelişebilir (1). MSS tutulumu serebral venöz sinüs trombozu, menenjit, 
kafa içi kanama ve kraniyal sinir tutulumu gibi hastalıkları içerir (2, 3). Kranial sinir tutulumu son 
derece nadirdir ve sadece birkaç vaka raporunda bildirilmiştir. Bugüne kadar bu olgu sunumlarında 
üçüncü (4-7), beşinci (8), altıncı (9) ve yedinci (10) kraniyal sinir tutulumu izlenmiştir. 

 

Olgu Sunumu: 19 yaşında kadın hasta bulantı ve kusma şikayetleriyle acile başvurdu, WBC 377.18x 
103/µL, Hb 7.6 g/dL gözlendi. Kemik iliğinde %75 myeloid blastlar gözlendi. Genetik tetkiklerinde 
NPM1 +, FLT-3 ITD + mevcuttu. 7/3 kemoterapisi başlandı. KT’nin 19. gününde çift görme şikayeti 
ve sağ gözde ptozis gelişti (Resim-1). Kranial BT ve MR yapıldı. Görüntülemelerinde patoloji 
saptanmadı. Nöroloji ve göz hastalıklarına konsulte edildi. Nervus oculomotorius (3. kranial sinir) 
paralizisi tanısı konuldu. BOS sitolojisinde AML tutulumu, class 4 olarak raporlandı. Haftada 2 gün 
intratekal metotreksat 15 mg ve sitarabin 50 mg tedavisi uygulandı. KT’nin 28. gününde Kİ 
remisyonda gözlendi. Yüksek doz ARA-C başlandı. Intratekal tedavisinin 14. Gününde çift görme 
şikayeti düzeldi. YD ARA-C 8. gününde tedavisine 2x50 mg Midostaurin eklendi. 4 BOS örneklemesi 
class 1 olarak raporlandı. 5. Örnekleme de class 2 olarak geldi ancak BOS’ta hücre gözlenmedi. 2. YD 
ARA-C verildi. FLT-3 mutasyonu negatif geldi. 2. YD ARA-C’nin 2. Gününde, ptozis şikayetinin 
başlangıcının 45. gününde ptozisi tamamen düzeldi (Resim-2). Daha sonraki 5 BOS örneklemesi de 
class 1 olarak raporlandı. Intratekal tedavileri tamamlandı. Kontrol kemik iliği incelemesinde blast 
gözlenmedi. 3. YD ARA-C tedavisine geçildi. Akraba ve akraba dışı tam uyumlu verici 
bulunmadığından babasından (5/10 HLA uyumlu) nakil yapıldı. AKİT’in 13. ayında halen remisyonda 
olup polikliniğimizde takiptedir.  

Tartışma: AML'de MSS tutulumuyla ilgili tartışmalı sonuçları olan sadece birkaç çalışma mevcuttur 
(11, 12). Alakel ve ark.'nın 3261 AML hastasını içeren çalışmasında, relapsta %2,9 ve ilk tanı anında 
%0,6'sında MSS tutulumu gözlenmiştir (13). Bu çalışmalarda MSS tutulumu için risk faktörleri 
tanımlanmıştır (1, 14). Bunlar: tanı anında daha yüksek WBC ve LDH seviyesi, FAB AML M4 ve M5 
morfolojisi, kompleks anormal karyotip, genç yaş, diğer ekstramedüller tutulum olması ve daha 
yüksek periferik blast yüzdesidir. 

MSS tutulumu olan AML hastalarında sitogenetik çalışmalar da mevcuttur. Shihadeh ve ark.'nın 1354 
AML hastasını içeren çalışmasında, MSS tutulumu olanlarda daha fazla kromozom 16 inversiyonu, 
kromozom 11 anormallikleri ve trizomi 8 olduğu gözlenmiştir (1). Ancak bu çalışmada, muhtemelen 
2000 ile 2008 yılları arasındaki hastalar dahil edildiğinden, NPM1 ve FLT3 mutasyonları 
değerlendirilmemiştir. Alakel ve ark., NPM1 ve FLT3 mutasyonlarını değerlendirmiş ve tek başına 
NPM1 mutasyonlarının MSS tutulumuna etkisinin olmadığını ancak FLT3-ITD mutasyonu MSS 
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tutulumunda daha sık olduğunu bildirdi (p = 0.017). Ayrıca kombine FLT3-ITD ve NPM1 mutasyonu 
varlığında MSS tutulumunun daha fazla görüldüğüne dikkat çekildi (p=0,002) (13). 

Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla olgumuz, literatürdeki FLT3-ITD ile NPM1 mutasyonu pozitif olan ve 
okülomotor sinir felci gelişen ilk AML vakasıdır. Olgumuzda ayrıca MSS tutulumu için risk faktörleri 
olan tanı anı yüksek WBC ve LDH sayısı, genç yaş, M5 FAB morfolojisi de bulunmaktadır. AML'de 
rutin BOS örneklemesi olmadığından, bu risk faktörlerini içeren skorlama çalışmalarının yapılması ve  
sonuçları ile AML MSS risk durumunu belirleyip BOS örneklemesi yapılması ve profilaktik tedavi 
başlanması oldukça önemlidir. 

Anahtar kelimeler: akut miyeloid lösemi, FLT-3 mutasyonu, NPM1 mutasyonu, okulomotor sinir 
felci 
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OLGU SUNUMU: Gp IIB/IIIA İNHİBİTÖRÜ KULLANIMINA BAĞLI BİR DERİN TROMBOSİTOPENİ VAKASI
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GİRİŞ: 

İmmun trombositopeni, trombositlere karşı oluşan otoan�korların trombositlerin yaşam 
sürelerini kısaltması sonucu gelişen ve trombositopeni ile seyreden edinsel bir hastalık�r. Günümüz 
koşullarında immun trombositopeni tanısını kesinleş�recek bir laboratuvar tes� mevcut değildir. 
İmmun trombositopeni tanısı öncelikle trombositopeni yapan diğer nedenlerin dışlanması ile 
konmaktadır. Etyolojide rol oynayan faktörlere göre primer ve sekonder olarak iki gruba ayrılmış�r. 
Sekonder immun trombositopeni, kronik lenfosi�k lösemi (KLL), Hodgkin hastalığı (HH), non-Hodgkin 
lenfoma (NHL) gibi lenfoprolifera�f hastalıklar ile ortaya çıkabilir. Birçok çeşitli otoimmün ve kollajen 
vasküler hastalıklar, sistemik lupus eritematozus (SLE), an�fosfolipid an�kor sendromu (AFAS), 
otoimmün �roid hastalıkları gibi ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV), hepa�t C virüsü (HCV), 
Helikobakter pilori gibi kronik enfeksiyonlar, bazı ilaçlar (heparin, kinin gibi) iyi tanımlanmış sekonder 
nedenleridir. İlaçların indüklediği immun trombositopeni vakaları sıkça görülmekte olup biz de bu 
vakamızda Gp IIB/IIIA inhibitörü kullanan bir hastada gelişen sekonder immun trombositopeni vakasını 
sunmak istedik. 

 
 

OLGU: 

72 yaşında erkek hasta kliniğe ağız içi mukozal kanama ve hematüri şikaye� ile başvurdu. 
Öyküsünde 2 ha�a önce inferior mi nedenli 1 ha�a arayla 2 kere koroner anjiografi öyküsü olduğu 
öğrenildi. Klinik notlarından işlem sırasında 300 mg asa, 180 mg �kagrelor, 10 mg absiksimab 
kullanıldığı izlendi.Hastanın ağız içi kanama ve hematüri şikaye�nin işlemden 2 gün sonra gerçekleş�ği 
öğrenildi. Medikal geçmişinde hipertansiyon , �p 2 diyabetes mellitüs ve epilepsi tanıları bulunuyor. 
Soygeçmişinde özellik yok. Sigara alkol kullanım öyküsü bulunmuyor. Rosuvasta�n 10 mg, bisoprolol 5 
mg , ramipril 2.5 mg , empaglifozin 10 mg ,valproik asit 500 mg ilaçlarına anjioplas� sonrasında 
ase�lsalisilik as�t 100 mg ve �kagrelor 90 mg eklendiği öğrenildi. Fizik muayenede ; ateş 36C , tansiyon 
arteryel 110/70 mmHg , nabız 83 vuru/dk , solunum sayısı 18/dk idi. Üst ekstremitenin fleksör yüzünde 
,alt ekstremitenin ön yüzünde ve gövdede 2-10 mm arasında değişen kırmızı ve mor renkte peteşi ve 
purpuralar izlendi. Alt dudak sol iç tara�a pıh�lı lezyondan pasif kanama izlendi. Nörolojik, 
gastrointes�nal, kardiovasküler , muskuloskeletal sistem muayeneleri normal sınırlarda idi. 

Laboratuar incelemesinde ; Na : 144 K:4.59  Glukoz:104  Krea�nin : 1.12  AST:14  ALT:8 Total Bilirübin 
:0.67     Direk  Bilirübin  :0.14WBC:  10230  Lenfosit  :1800    Monosit  :1600  Nötrofil:6680    Hgb: 11.6 
PLT:1000     MCV:89  PT:13     APTT:  36   INR:  1.15   LDH:284   Haptoglobulin  :2.79   Re�kulosit  :57.5 
Re�külosit %: 1.95 Direkt ve indirekt coombs : nega�f    D-dimer: 1488  Fibrinojen: 371   B12 vit :1617  
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Folik asit :9Hepa�t Seroloji :nega�f an� HIV : Nega�fPeriferik Yayma : Şiştosit  izlenmedi. Torch 
Paneli :Nega�f Brucella :Nega�f,ANA: 1/100 pozi�f An� Ds DNA : Negatif, RF: Nega�f idi. Hastanın geliş 
kliniğinde ateş,hipotansiyon,biliç bulanıklığı olmaması, periferik yaymasında şiştosit ve sferosit 
bulunmaması, coombs tes�nin nega�f olması ,hepa�t panelinin , ANA ve an� Ds dna incelemerinin 
nega�f bulunması, ba�n görüntülemesinde karaciğer ve dalak boyutlarının normal izlenmesi ; vakadaki 
trombositopeninin olası kc sirozu, portal HT,sepsis, viral enfeksiyonlar, bağ doku hastalıkları, trombo�k 
mikroanjiopa�ler , hemali�k anemiler , brucella ve vitamin eksikliklerine bağlı olmadığı düşünülmüş ve 
bu tanılar dışlanmış�r. Bu nedenle hastada Gp IIB/IIIA inhibitörü kullanımına bağlı ITP tanısı 
konulmuştur. 

 
 

TARTIŞMA: 
 
 

İmmun trombositopeni tanısını kesinleş�recek bir laboratuvar tes� mevcut olmadığı için tanıyı 
diğer trombositopeni yapan nedenleri dışladıktan sonra koyabiliyoruz. Bu tanıyı koyarken sekonder 
nedenleri de mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. İlaçların indüklediği immun 
trombositopeni vakaları sıkça görülmekte olup daha çok sebep olan ilaçlar; sulfonamidler, 
karbamezapin, vankomisin, kinin türevi ilaçlardır. İlaçların sebep olduğu ITP vakalarının etyolojisi 
oldukça karışık olup her ilacın farklı bir etki mekanizması mevcu�ur. Vakamızda kullanılan ilaç; 
fibrinojen bağlanmasını ve trombosit-trombosit agregasyonunu bloke etmek için trombosit 
glikoproteini (GP) IIb/IIIa kompleksi (alfaIIb/beta3 integrin) ile reaksiyona giren bir ajan olup, koroner 
anjiyoplas� sonrası komplikasyon insidansını azaltmada etkili olduğu kanıtlanmış�r ve günümüzde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu amaç, bazen şiddetli ve yaşamı tehdit eden akut trombositopeniye 
sebep olmaktadır. Bu trombositopeniyi de immun aracılıklı yap�ğı için hastalarda immun 
trombositopeniye neden olmaktadır. Bu ajanların kullanımına bağlı dünyada da immun trombositopeni 
vakaları rapor edilmektedir. Bu nedenle trombositopeni ile gelen bir hastada ayrın�lı anamnez alınması 
ve ilaçlarının sorgulanmasının ekstra önem taşıdığını vurgulamak için bu vakamızı sunmak istedik. 
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/()%*$.6!&%*&(,#6+I$%1!$(6#6'!#68$#(6%9JC!Z6+,6I6!,)..=;!EHEG!9)!+8()%)',$.&!I68J(9JC![8()%)',$.&!

Sözel bildiri seçilmiştir.
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