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S1- İMMUN TROMBOSİTOPENİK PURPURANIN İKİNCİ BASAMAK TEDAVİSİNDE 
SPLENEKTOMİ VE ELTROMBOPAG TEDAVİLERİNİN RETROSPEKTİF 

KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Mehmet Can Uğur1,Sinem Namdaroğlu1,Esma Evrim Doğan2,Esra Turan Erkek3,Nihan 
Nizam4,Rafet Eren1,Oktay Bilgir1 

 
1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, 2Okmeydanı Egitim ve Arastırma Hastanesi, 

Hematoloji Kliniği, 3Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, 4İzmir Çiğli Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 

 
Amaç: ITP’de ikinci basamak tedavi seçeneklerinin uzun vadeli etkinliğini doğrudan karşılaştıran 
çalışmalar olmadığından tedavi kararları çoğunlukla hasta bazında verilmektedir. Bu çalışmada 
splenektomi ve bir TPO-RA olan Eltrombopag’ın 2. basamak tedavide etkinlik ve yan etki bakımından 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmamızda 2015-2020 yılları arasında primer İTP tanısı alan hastalar incelendi. Bu hastalar 
arasında 2. veya daha sonraki basamaklarda splenektomi ve eltrombobag tedavileri uygunlanmış 
hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar splenektomi ve eltrombopag tedavisi alanlar olmak üzere 2 
gruba ayrıldı. Alt grup analizinde ise eltrombopag alan hastalar bu tedaviyi 2. veya 3. basamakta alanlar 
olarak 2 gruba ayrılarak analiz edildi. Dahil edilen hastaların splenektomi ve eltrombabg tedavi başlangıç 
dönemlerindeki demografik, laboratuar ve klinik bilgileri kaydedildi. 

Bulgu: Çalışmaya 85 hasta dahil edildi. Splenektomi ve Eltrombopag grupları arasında yaş, cinsiyet, ek 
hastalık öyküsü, kanama skoru, WBC, nötrofil ve lenfosit sayısı, hemoglobin, MCV, trombosit sayısı, MPV, 
AST, ALT, LDH değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır.Splenektomi kolunda 
yanıta ulaşma süresi daha kısadır ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.001). 1. ay yanıt oranları 
splenektomi kolu lehine daha yüksektir (p=0.023). Ancak 3. ay, 6. ay, 12. ay ve 24. ay yanıt oranları ile 
toplam yanıt süresi bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. Splenektomi 
kolunda 1 derin ven trombozu gelişmiştir. Eltrombopag kolunda ise 1 başağrısı, 1 karaciğer fonksiyon 
testlerinde artış, 1 kemik iliği fibrozisi, 1 kronik myelomonositer lösemi (KMML), 1 bazal hücreli 
karsinom, 1 pankreas karsinomu gelişmiştir. Her iki kol arasında advers olaylar bakımından istatistiksel 
olarak anlamlı fark yoktur. 3. basamakta Eltrombopag alan hastaların WBC değeri anlamlı olarak daha 
yüksektir (p=0.002). yaş, cinsiyet, ek hastalık öyküsü varlığı, kanama skoru, nötrofil ve lenfosit sayısı, 
hemoglobin, MCV, trombosit sayısı, MPV, AST, ALT, LDH değerleri bakımından ise gruplar arasında fark 
yoktur. Gruplar arasında basamakta yanıta ulaşma süresi, 1. ay, 3. ay, 6. ay, 12. ay ve 24. ay yanıt 
oranları ile toplam yanıt süresi bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Eltrombopag 
alan 20 hastanın medyan 54.1 (1-151) ay sonra tedavisi kesilmiştir. Bu hastalardan 12’sinin (%60) tedavi 
kesilmesi sonrası yanıt kaybı olmamıştır. Bu hastaların Eltrombopag aldıkları medyan süre 25.6 (2-64) ve 
medyan takip süresi 67.9 (20-151) aydır. 

Sonuç: Splenektomi ve Eltrombopag kolları karşılaştırıldığında, tedavi başlangıcından yanıta ulaşma 
süreleri ve 1. Aydaki yanıt oranları splenektomi lehine olmakla birlikte, 2. yıl yanıt oranları ve toplam 
yanıt oranlarına bakıldığında bu fark ortadan kalkmaktadır. Ancak Eltrombopag kolunda yan etki daha sık 
görülmektedir. Özellikle 3 hastada malignite gelişimi literatürden farklılık göstermektedir. 
Eltrombopag’ın 2. veya 3. basamakta kullanımı yanıta ulaşma süresi açısından farklılık 
göstermemektedir. Toplam yanıt oranı Eltrombopag’ın splenektomiden sonra 3. basamakta kullanımıyla 
daha yüksek görünmekle birlikte 2. Basamak kullanımı ile arasından istatistiksel olarak anlamlı bir 
saptanmamıştır. İTP’nin 2. ve sonraki basamak tedavilerinin standardize edilmesi, randomize çalışmalar 
ile mümkün olabilecektir. 
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S2- RUXOLİTİNİB İLİŞKİLİ OFTALMİK ZONA 
 

Fadime Ersoy Dursun1 
 

1Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 

 
Amaç : Literatürde ruksolitinib ile tedavi edilen MPN hastalarında enfeksiyöz komplikasyonları bildiren 
olgu bildirimleri yanı sıra insidansını ve ciddiyetini değerlendirmeyi amaçlayan Lussana ve ark. tarfından 
bildirilen sistematik bir derleme ve meta-analiz de vardır. Bu bildirilerde ruxolitinib ile ilişkili varisella 
zoster enfeksiyonları da bildirilmiştir. Ruxolitinib ile tedavi edilen post polistemik myelofibrozis tanısı 
olan olguda tedavisinin 10. Ayında gelişen oftalmik zona enfeksiyonu olgusunun yönetiminden elde 
edilen tecrübeler paylaşılacaktır. Bu olgudan yola çıkılarak cevap bekleyen soruların cevaplarının ne 
olması gerektiği kongre katılımcıları ile tartışılacaktır. 

Yöntem : OLGU: DB, 59 yaşında, kadın Özgeçmiş: Hipertansiyon, evre 2 kronik böbrek hastalığı, PV 
Kullandığı ilaçlar: Kandesartan 300 mg, Hidroklorotiazid 12,5 mg, Amlodipin 5 mg, Ruxolitinib 2x15 mg 
Yakınması: Sol gözde 3 gündür devam eden şişlik, kızarıklık ağrı Öykü: 1994 yılında Polistemia vera tanısı 
alan olguya hidroksiüre (HU) tedavisi görmekte iken dalak büyüklüğü arttığı için yapılan inceleme ile 4 
Şubat 2020’de post polistemia vera (post PV) myelofibrozis (MF) tanısı kondu. HU tedavisi altında dalak 
boyutu arttığı için DIPSS-plus skorlamasına göre orta 1 risk grubunda olan olguya Ruxolitinib 20 mg tb 
2x1 PO başlandı. 3 ay sonrası replasman gerektiren anemi nedeniyle 2x15 mg olarak devam edildi. 
Dalakta küçülme ve konstitüsyonel semptomlarında düzelme oldu. Tedavisinin 7. Ayında sol gözde 3 
gündür devam eden şişlik, kızarıklık ağrı yakınması nedeniyle yatış verildi. Fizik muayene: Bilinç açık 
oryante koopere, vital bulguları stabil, genel durumu iyi-orta. Sol göz ve çevresi hiperemik, ödemli, ağrılı, 
sol gözde görme bulanıklığı mevcuttu. Sistemik bakıda karaciğer kot altında 3 cm, dalak 3 cm ele geliyor. 
Diğer sistem bakıları doğaldı. Laboratuvar: WBC:7200 Hgb:9,2 MCV:93 Neu:5220 Baso:290 Eos:150 
Monosit:520 Lenfosit:1000 CRP:0,6 mg/L Procalsitonin:0,07ng/mL; Glukoz:82mg/dL; Ca:9mg/dL; 
Üre:92mg/dL; Kreatinin:1,05mg/mL; AST:46 U/L; ALT:40; GFR:58 mL/dk ; JAK 2 PCR ile: %49 Pozitif. 

Bulgu: Klinik Seyir: Mukor, periorbital enfeksiyon ön tanısı ile yatış verilen hastaya meropenem, 
daptomisin ve ambisom başlandı. Takibinde Varicella zoster enfeksiyonu ile uyumlu veziküler döküntü 
geliştiği görüldü. Göz hastalıkları görüşü alındı kornea saydam/floroseinli boyamada kornea parasantral 
ve nazalde yer yer infiltratlar, dendritik lezyon? anteior üveit saptandı. Oftalmik zona tanısı ile parenteral 
asiklovir tedavisi başlandı. 2 hafta parenteral antiviral sonrası oral idame tedavisine geçildi. Antiviral 
tedavi ile enfeksiyon kontrolü başarılı seyreden ve lezyonları da takiplerde gerileyen hastanın ruxolitinib 
tedavisine ara verilmesine gerek kalmadı. Yatışının 3. Haftasında lezyonların tamamen gerilediği görülen 
olgu oral tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. 

Sonuç: Bu ciddi enfeksiyöz komplikasyon önlenebilir miydi? Varicella Zoster enfeksiyonunu önlemek için 
ruxolitinib kullanan hastalarda primer antiviral profilaksi yapılmalı mı? Ruxolitinib kesilmesi sitokin 
salınımına neden olabileceği için VZV enfeksiyonu sırasında hangi olguda kesilmeli ve nasıl kesilmeli? 
Varisella Zoster enfeksiyonun önlemeye yönelik aşılama henüz standart bir uygulama değil acaba 
ruxolitinib öncesi aşı yapılmalı mı? James ve ark tarafından etkili olduğu bildirilen Varicella Zoster 
enfeksiyonunu önlemeye yönelik rekombinant aşı FDA ve ardından da EMA tarafından onaylanmıştır. 
Hastane yatış gerektiren post-PV myelofibrozisli Varicella Zoster enfeksiyonu gelişen bu olguyu 
paylaşmamızın ve tartışmamızın gelecekte çıkacak kılavuzlar için kanıt biriktirmeye ve tedavi yönetimine 
katkısı olacağı düşünülmüştür. 
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S3- TESTİSTE SELÜLİT İLE PRESENTE OLAN BİR KAZANILMIŞ HEMOFİLİ A OLGUSU 

Esma Evrim Doğan 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Hematoloji Bölümü, 

İstanbul, Türkiye 

Giriş: Kazanılmış hemofili A, daha önce normal olan bireyde , FVIII’e karşı oluşan otoantikorlara bağlı 

ortaya çıkan nadir görülen bir kanama bozukluğudur. Burada testiste selülite eşlik eden kanama ile 

presente olan bir kazanılmış hemofili A olgusu sunulacaktır. 

Olgu:72 yaşında erkek hasta 6 ayda istem dışı 4 kilo kaybı, 1 haftadır testiste ağrılı kızarıklık, şişlik ve sol 

bacakta şişlik ile başvurdu.T estis USG bulguları,c-reaktif protein yüksekliği  ve lökositozu olan hastaya 

testiste selülit tanısı ile antibiyoterapi başlandı. Tanı anında Lökosit (WBC): 28 x 109/L (normal aralık 3.8-

10 109/L) , platelet sayısı: 238 x 109/L (normal aralık 150-400 109/L),  Hemoglobin: 3.9 g/L (normal aralık 

13-17.5 g/L). Koagülasyon parametreleri değerlendirildiğinde aktive parsiyel tromboplastin 

zamanı(aPTT):67.3 sn(normal aralık 23.6-34.8 sn)uzamış, protrombin zamanı (PT):14 sn(normal aralık11-

16.8) normal bulundu. aPTT uzaması nedeni ile yapılan karışım testinde aPTT ‘de düzelme olmadı. Faktör 

VIII aktivitesi %0.7, Faktör VIII inhibitörü 84 Bethesta ünitesi (BU) bulundu. Takip sırasında , sol skapula 

altı, tüm ekstremitelerde yaygın ekimoz ve şişlik, uylukta bilateral hematom gelişen  Hastaya toplam 16 ü 

Eritrosit süspansiyonu ile birlikte rekombinant faktör VIIa (novoseven)ve sonrasında Faktör VIII inhibitör 

bypass ajan (Feiba) (12 gün) verilerek kanama kontrolü sağlandı. İnhibitöre yönelik 40 mg/gün olarak 

başlanan steroid tedavisinde 3 gün 1 gr pulse steroid ve ardından Rituksimab 375 mg/m2/gün haftada 1 

(4 hafta) tedavisine geçildi. Pulse steroidin 10., 1. Rituksimab tedavisinin 11. gününde inhibitör negatif 

bulundu. 

Sonuç: Kazanılmış hemofili A’da , yüksek mortalite oranları nedeniyle acil tanı konulması ve kanama 

kontrolünün  en kısa sürede sağlanması hayatidir. Nadir görülen bir odakta enfeksiyon ile komplike 

olarak başvuran bu olgu ile literatüre katkıda bulunmak istedik. 

Anahtar kelimeler: Kazanılmış Hemofili, İnhibitör, Tedavi, Rituksimab 

Kaynaklar: 

1-Türk Hematoloji Derneği Edinsel Hemofili Tanı ve Tedavi Kılavuzu, 2011. 

2-Acquired hemophilia: a case report and review of the literatüre. Mulliez et al.International Journal of 

Laboratory Hematology. 
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S4- İMMUN TROMBOSİTOPENİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI: GERÇEK YAŞAM VERİSİ 
 

Berna Ateşağaoğlu1,Zehra Narlı Özdemir2 
 

1Balıkesir Devlet Hastanesi, Hematoloji Kliniği, 2Ankara Şehir Hastanesi, Hematoloji Kliniği 

 
Amaç: İmmun trombositopeni (ITP) erişkinlerde, nükslerle giden kronik bir seyir ile karakterizedir. ITP 
‘de birinci basamak tedavi etkin olmasına rağmen, hastalar çoğu zaman başka tedavilere gereksinim 
duyarlar. Bu çalışmada kliniğimizde takip edilen ITP hastalarının özelliklerini, verilen tedavileri ve 
hastalığın seyrini irdelemeye çalıştık. 

Yöntem: 2014 Ocak-Aralık 2020 tarihleri arasında Balıkesir Devlet Hastanesinde ITP tanısı ile tedavi 
edilen hastalar geriye dönük değerlendirildi. Sıklık dağılımları ilgili değişkenler için uygun şekilde sayı, 
yüzde olarak ve medyan, minimum ve maksimum değerler olarak verilmiştir. Gruplar arası karşılaştırma 
Ki-kare testi ile yapılmıştır. Sağ kalım analizi için Kaplan-Meier metodu kullanılmıştır. 

Bulgu: On yedi (%31,5) erkek, 37 (%68,5) kadın toplam 54 ITP tanılı hasta çalışmaya dahil edildi. Ortanca 
yaş 55 (19-83) yıldı. 48 (88,9%) hasta primer ITP, 6 (%11,1) hasta başka bir hastalığa sekonder ITP tanısı 
aldı. Tanı anında 7 (%13) hastada kanama bulgusu saptanırken, 47 (%87) hastada hastalığa bağlı belirti 
ve bulgu yoktu. 48 (%88,9) hasta ilk tedavi olarak metil prednizolon, 6 (%11,1) hasta deksametazon 
almıştı. İlk tedavi yanıtı olarak 3 (%5,6) hastada PLT sayısı <20x 109/L, 2 (%3,7) hastada 20-50x 109/L, 18 
(%33,3) hastada 50-100x 109/L, 31 (%57,4) hastada >100x 109/L elde edildi. 21 (%41,2) hasta ilk tedavi 
sonrası nüks etti. 28 (%51,9) hastanın IVIg ihtiyacı oldu. 3 (%5,6) hastaya splenektomi yapıldı. Tedavisinin 
bir döneminde 17 (%31,5) hastaya eltrombopag, 6 (%11,1) hastaya rituksimab verildi. İmmunsupresif 
tedavi alan 17 hastanın 8 (%61,5) tanesi azatiopurin, 2 (%15,4) tanesi siklosporin ve 2 (%15,4) tanesi 
siklofosfamid ve 1 (%7,7) tanesi diğer tedavisi aldı. Ortanca tedavi sayısı 1 (1-11) ve ortanca takip süresi 
18,1 ay (1-81,5) bulundu. Son kontrolde PLT sayısı 4 (%7,4) hastada <20x 109/L, 8 (%14,8) hastada 20-
50x 109/L, 13 (%24,1) hastada 50-100x 109/L, 29 (%53,7) hastada >100x 109/L elde edildi (Tablo 1). İlk 
sıra tedavi yanıtı ile son PLT sayıları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark saptandı (p<0.001). 
Sadece 1 (%1,9) hastamız siklosporin tedavisi alırken enfeksiyon nedeniyle exitus oldu. İlk tedavi sonrası 
nüks olmaksızın sağ kalım ortanca 4,9+ 0,8 ay (%95 CI 3,2-6,6) saptandı  

Sonuç: Çalışmamızda hastaların yaklaşık yarısı nüks edip, ikinci bir tedaviye ihtiyaç duymuştur. Bizim 
serimizde splenektomi geri planda kalmıştır. Takip süremiz kısa olsa da yeni tedavi yaklaşımları ile daha 
düşük mortalite oranı saptanmıştır. Güncel ITP yönetiminde zamanında ve etkin dozda kullanılan 
ilaçların ön plana çıktığını ve yan etki yönetiminin önem kazandığını düşünmekteyiz. 
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S5- RELAPS REFRAKTER PERİFERİK T HÜCRELİ LENFOMADA BELİNOSTAT 
TEDAVİSİ ÜLKEMİZDE BELİNOSTAT ALAN İLK 4 HASTANIN VERİLERİ 

 

Aydan Akdeniz1,Burak Deveci2,Fatma Keklik Karadağ3 
 

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, 2Medstar Antalya Hastanesi, Hematoloji Bilim 
Dalı, 3ʸEge Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 

 
Amaç: Yeni bir ajan olan Belinostat ilacının periferik T hücreli lenfomalarda kullanımı ile elde edilen 
gerçek yaşam verileri; etkinliği ve sağkalımı değerlendirmek açısından çok kıymetlidir. Bu nedenle 
Türkiye'de belinostat ile tedavi edilen PTCL tanısı almış ilk 4 hastayı burada sunuyoruz. 

Yöntem: Toplam 3 merkezden 4 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, histolojik 
tipleri, evreleri, komorbiditeleri, önceki tedavi rejimleri, belinostat tedavisine yanıtları, advers olaylar ve 
güncel durumları incelendi.Literatür eşliğinde değerlendirildi. 

Bulgu: Tanı anında tüm hastalar evre IVB idi. Hastalardan biri hariç diğerleri CD30 pozitifti. Üç hasta 5, 1 
hasta 8 sıra tedavi almıştı. Bir hasta ilk basamak tedavi ile iyileştikten sonra nakili reddettiği, 1 hasta da 
refrakter olduğu için, toplamda 2 hastaya KHN uygulanmıştı. Ortalama takip süresi 42,7 ay, tanıdan 
belinostata kadar geçen ortalama süre 36,5 aydı. Belinostat dozu tüm hastalarda 4 haftada 5 gün 1000 
mg / m2 / gün idi. Ortalama hemoglobin değeri belinostat tedavisinden önce 10.9 ve sonra 11.8 
;trombosit sayısı ise önce 235000 ve sonra 224000 idi. Bir hastada 1 kür belinostat ile tam remisyon elde 
edildi, İki hasta 1. kür sonrası progrese oldu, biri eks oldu, 1 hastada 2. kür sonrası değerlendirmede 
kısmi yanıt görüldü ve. Sadece 1 hastada ya etki olarak infüzyon sonrası karın ağrısı ve baş ağrısı görüldü. 

Sonuç: Belinostat relaps refrakter PTHL da kullanım onayı olan ikinci HDAC inhbitörüdür. BELIEF (faz-II) 
çalışmasında median yaş 64, genel yanıt oranı ise %26 olup çalışmamızda sırasıyla 30.5 ve %50 idi. 
Hastalarımız belinostat öncesinde daha fazla seri tedavi almıştı (median 5.5 vs 2). İstatsitiksel olarak 
anlamlı olmasa da tam yanıt oranı çalışmamızda daha fazlaydı. (%10 vs %25).Tam yanıtlı olan tek 
hastamız BELIEF çalışmasında yüksek yanıt oran ve süresine sahip AITHL alt grubuna mensuptu. Yan 
etkiler diğer çalışmalardan daha az oranda ve ciddiyette görüldü. Henüz tedavileri yeni başlandığı için 
sağkalım analizi yapılamadı. Ancak hasta sayısı ve takip süresi arttıkça sağkalım ve etkinlik ile ilgili daha 
net sonuçlar elde edilecektir. 
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S6- RELAPS- REFRAKTER MANTLE HÜCRELİ LENFOMADA İBRUTİNİB DENEYİMİ 
 

Tahir Darçın1,Tuğçe Nur Yiğenoğlu1 
 

1Ankara Onkoloji Hastanesi 

 
Amaç: İbrutinib B bücreli lenfomaların tedavisinde onaylanmış bir Bruton tirozin kinaz inhibitörüdür. 
Hastanemizde 2017- 2021 tarihleri arasında relaps refrakter mantle hücreli lenfoma tanısı ile takip edilen 
ve ibrutinib monoterapisi alan hastalarımız ile ilgili deneyimimizi paylaşmak istedik. 

Yöntem: Hastaların tanı aldığı yaş, cinsiyet,ECOG performans durumu, hastalık evresi, MIPI skoru, bulky 
kitle varlığı, radyoterapi öyküsü, ibrutinib öncesi kullanılan tedaviler ve ilaca yanıt bilgileri kayıt altına 
alındı. Yanıt değerlendirilmesi PET-BT veya BT ile yapıldı. 

Bulgu: Yaş aralığı 48-74 olan yedi hasta ibrutinib monoterapisi aldı. Altısı erkekti. Bir hastanın ECOG 
performansı 2 , diğer hastaların 1'di. Altı hasta ileri evreydi. İki hasta düşük, 3 hasta orta, 2 hasta yüksek 
MIPI skorlarına sahipti . Her hasta ilk basamakta R-CHOP almış olmak üzere üç hasta 2 basamak, 3 hasta 
3 basamak ve 1 hasta 4 basamak tedavi almıştı. Üç hastaya otolog kök hücre nakli yapılmıştı. İbrutinib ile 
5 hasta 26 ay ile 49 ay arasında değişen tam yanıt sürelerine sahipti. İbrutinib ile yanıtsız olan 1 hasta 2. 
ayda progresyon nedeniyle kaybedildi. Diğer yanıtsız olan hastaya 12 . ayda relaps hastalık nedeniyle R-
Bendamustin kemoimmünoterapisi başlandı ve tam yanıtlı halde takibine devam edilmekte. İbrutinib 
tedavisi ile hastalarımızda grade 1-2 sitopeni dışında yan etki gözlemlemedik. 

Sonuç: Relaps ve refrakter mantle hücreli lenfomalarda ibrutinib monoterapisi erken dönemde yanıt 
elde etme ve bu yanıtı devam ettirmede etkili olup güvenli yan etki profiliyle tercih edilecek ajanlar 
arasındadır. 
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S7- HEMATOLOJİ KLİNİĞİ’NE YATAN HASTALARDA COVİD-19 TARAMASI: TEK 
MERKEZ DENEYİMİ 

 

Zeynep Tuğba Güven1,Ali Ünal1 
 

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji 

 
Amaç: 2019'un sonunda insandan insana geçtiği tespit edilen ve ilk olarak Çin Wuhan'da görülen yeni 
coronavirus SARS-CoV-2 olarak adlandırıldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu hastalığa 2019 CoV hastalığı 
anlamına gelen COVID-19 adını verdi ve Mart 2020'de pandemi olduğunu ilan etti. Çalışmalarda Covid-19 
enfeksiyonunun maligniteleri olan hastalarda genel popülasyona göre daha sık ciddi klinik olaylara 
neden olduğu bildirildi. İtalya'da yapılan bir analizde, tüm ülkedeki COVID-19 ölümlerinin yüzde 20'si 
kanser hastalarında gerçekleşti. COVID-19 salgını sırasında merkezimizde tedavi gören kanser 
hastalarının tedavisinde uluslararası ve ulusal kanserin önerileri doğrultusunda bazı düzenlemeler 
yapıldı. Acil olmayan poliklinik başvuruları telefon yoluyla teletıp ziyaretleri olarak değiştirildi veya 
randevuları ertelendi. Öneriler ışığında, kliniğimizde hematoloji servislerine yatan tüm hastalardan, 
tedavilerinden önce asemptomatik olsalar bile nazofaringeal ve orofaringeal sürüntüleri alınarak COVID-
19 için test edildi. Bunun amacı, periyodik olarak hastaneye gelmek zorunda kalan ve asemptomatik 
enfeksiyon geçirme ihtimali olan hematoloji hastalarının enfeksiyon yaymasını önlemek ve enfekte 
hastalarda kemoterapiyi erteleme kararını vermekti. Bu taramalar sonucunda COVID-19 ile enfekte 
olduğu belirlenen hematoloji hastalarının klini bulgularını geriye dönük olarak değerlendirmeyi ve 
sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Nisan 2020- Aralık 2020 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Hematoloji Kliniği’ne yatan 278 
hastadan COVID-19 Real time-PCR için nazofaringeal ve orofaringeal sürüntü örnekleri alındı. SARS-CoV-
2 pozitif olan 24 hastanın klinik, radyolojik ve demografik özellikleri analiz edildi. Tüm hastalara toraks 
bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi 

Bulgu: Covid PCR pozitiflik oranı %8,6 idi. Pozitif PCR sonucu olan 24 hastanın 13'ü erkek, 11'i kadındı. 
Ortanca yaş 47.8(20-70) idi. Yedi hasta meme, 7 hasta akut myeloid lösemi, 8 hasta akut lenfoblastik 
lösemi, 4 hasta non-hodgkin lenfoma, 3 hasta multipl myelom,1 hasta kronik myeloid löesmi, 1 hasta 
myelodisplatik sendrom tanılı idi. On üç hastanın eşlik eden ek hastalıkları mevcuttu. Hastaların 4 ü yeni 
tanı almış iken, 10 hasta remisyonda ,10 hasta refrakter idi. Covid PCR pozitif çıkan hastaların 15’inin 
herhangi bir semptomu yoktu ve 14’ünün bilinen temas öyküsü yok idi. Hastalarımızın yarısının toraks 
BT’de Covid-19 ile ilişkili olabilecek tutulumu vardı. En sık semptomlar öksürük ve ateş idi. Hastaların 
14’ü ayaktan tedavilerini almak üzere taburcu edilirken, 6’sı Covid servisine ,4’ü yoğun bakıma 
devredildi. Lenfopeni 8 hastada saptandı. Dört hastaya konvelesan plazma tedavisi,2 hastaya ise 
tocilizumab tedavisi verildi. 3 hasta kaybedildi, 7 hasta tedavisini tamamladıktan sonra negatif PCR 
sonucu görüldükten sonra taburcu edildi. Pozitif PCR sonuçları olan hastaların tedavisi en az 14 gün 
ertelendi. 

Sonuç: COVID-19 enfeksiyonunu düşündüren semptom ve bulgular olmaksızın aktif tedavi alan 
hematoloji hastalarında, asemptomatik hasta grubunu saptamak oldukça önemlidir. Bu yüzden 
mümkünse periyodik olarak veya her tedaviden önce hematoloji hastalarında COVID-19 için tarama 
yapılması gerekmektedir. Tarama imkanı yoksa da her hastaya sanki hasta COVID-19 pozitifmiş gibi sağlık 
bakımı vermek ve önlemleri almak en azından olası bir bulaşı önlemek açısından doğru olacaktır. 
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S8- COVİD-19 VE ATİPİK YERLEŞİMLİ TROMBOEMBOLİ YÖNETİMİ : İKİ VAKA 
EŞLİĞİNDE LİTERATÜR İNCELEMESİ 

 

Merve Ecem Erdoğan Yön1,Esra Cengiz1,Mehmet Sezgin Pepeler1,Funda Ceran1,Simten 
Dağdaş1,Gülsüm Özet1 

 
1Ankara Şehir Hastanesi 

 
Amaç: Amaç: Burada splenik ve/veya renal enfarktı olan biri antikoagulasyon altında diğeri antikoagulan 
almayan covid 19 pnömonili iki hastada atipik lokalizasyonlu tromboemboliyi literatür incelemesi 
eşliğinde tartışmayı amaçladık. Giriş: Covid-19’un anormal koagulasyon bozuklukları yaptığı görülmüş 
ancak halen tam nedeni aydınlatılamamıştır. Bazı yazarlar yüksek riskli Covid-19 hastalarında terapötik 
antikoagulasyon önerirken bazıları ise kanıtlanmış tromboembolik olay varlığında önermektedir 
 
Bulgu: Vaka 1: 33 yaşında bilinen ek hastalığı olmayan kadın hasta gebelik 36. haftasında başlayan 
öksürük şikayeti ile hastaneye başvuruyor, covid pcr negatif saptanan hastaya gebeliği nedenli bt 
çekilemiyor. Şikayetlerinin artması üzerine hastaneye ikinci başvurusunda fetal distres de saptanıp 
doğuma alınan hastanın doğum sonrası çekilen toraks bt bulguları covid pnömonisi uyumlu gelmesi 
üzerine tedaviye başlanıyor. Hasta takiplerinde yoğun bakım ünitesine alınıyor ve ekstübasyon sonrası 
servise alınıyor. Servis takiplerinde enfektif tablosu düzelmesine, DMAH tedavisi altında devam eden D-
dimer yüksekliği (2,4 mg/lt) ile tarafımıza danışılıyor. Ateş,nabız,tansiyon değerleri normal olan hastanın 
oksijen ihtiyacı devam ediyordu. Fizik muayenesinde patolojik bulguya rastlanmadı. Özgeçmiş ve 
soygeçmişinde özellik yoktu. Oksijen ihtiyacının covid pnömonisine bağlı akciğer hasarına bağlı olduğu 
düşünülmüştü. Devam eden D-dimer yüksekliğine yönelik öncelikle bilateral alt ekstremite 
venöz/arteryel doppler usg ve abdominal usg istendi. Alt ekstremite dopplerde patoloji saptanmadı. 
Abdominal usg de ise dalakta yamasal hipodens alanlar olması üzerine abdominal bt planlandı. Hasta 
emzirmesi nedeniyle kontrastlı BT anjiografiyi kabul etmedi. Portal doppler incelemede trombüs 
saptanmadı. Bakılan lupus antikoagulan, ANA ,antikardiyolipin ve beta 2 glikoprotein tetkikleri normal 
olarak saptandı.Hasta oksapar tedavi dozunda devamı yanına asetilsalisilik asit 1x100 mg da eklenilerek 
taburcu edildi. Son poliklinik kontrrolünde D-dimer: 1,4 mg/lt e gerilediği ve şikayeti olmadığı , oksijen 
ihtiyacının da azaldığı görüldü. Vaka 2: 52 yaşında önceden bilinen ek hastalığı olmayan kadın hasta ateş 
ve öksürük şikayetleriyle hastaneye başvuruyor. Covid 19 PCR tetkiki pozitif olan hasta hastaneye 
yatırılıyor. Takibinde bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı olması nedeniyle tüm abdomen BT çekiliyor. 
Abdomen tomografisinde dalak parankimi içerisinde hipodens enfarkt alanı, sağ böbrekte yaygın 
parankimal enfarkt alanları, torasik aorta distalde, abdominal aortada, birkaç adet lümende protrüde 
trombüs saptanıyor. D-dimer:1,1 mg/L olan hastaya ASA ve DMAH tedavileri başlanıyor. Taburculuk 
sonrası tarafımıza başvuran hastanın yapılan fizik muayenesinde nabız 80/ dk, kan basıncı 120/75 mmHg, 
oksijen saturasyonu oda havasında %96 idi. Hastanın alınan kan tetkiklerinde hemogram, biyokimya ve 
koagülasyon (D-dimer:0,4 mg/L) sonuçları normaldi. Lupus antikoagülan doğrulama ve tarama testi, 
antifosfolipid antikoru, ANA, beta 2 glikoprotein antikorları, antikardiyolipin antikorları negatif; protein C 
ve S aktivitesi, antitrombin 3 aktivitesi normal olarak saptandı. Trombofili panelinde mutasyon 
saptanmadı. Bilateral alt ekstremite dopplerinde trombüs saptanmadı. Takibinde ASA ve DMAH 
tedavilerine devam edildi. 

Sonuç: Tartışma: Klok ve arkadaşlarının 184 yoğun bakım hastası üzerinde yaptığı çalışmada tromboz 
insidansı %31 sağtanmış . Pulmoner emboli en sık rastlanan tipi olmakla birlikte abdominal visseral 
infarktlar olgu bazında raporlar şeklinde mevcuttur. Renal infarkt %0.1-1.4 ile çok nadir görülmektedir. 
Literatür taraması yapıldığında 13 hastadan oluşan 9 vaka sunumuna rastladık. Rutin olarak abdomen 
görüntüleme yapılmadığından bu infarktların tanısının koyulamadığı düşünüldü. D-dimer yüksekliği 
devam eden asemptomatik hastalarda dahi abdominal BT çekilebileceği göz ardı edilmemelidir. Pandemi 
sürecinde özellikle hematologların tromboembolik süreç yönetimi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olarak 
yönetimini ele almamız gerektiği düşüncesindeyiz. 
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S9- EŞ ZAMANLI COVID-19 VE KRONİK MYELOİD LÖSEMİ TANISI ALAN VAKA 
PREZENTASYONU 

 

Rafiye Çiftçiler1,Ali Erdinç Çiftçiler2 
 

1Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi/Hematoloji, 2Ortaköy Devlet Hastanesi/Genel Cerrahi 

 
Amaç: Yeni Koronavirus (SARS-CoV-2) tüm dünyada yayılmaya devam ettikçe ciddi hastalığı olan kişilerin 
de enfekte olması kaçınılmazdır. Aktif malignite veya immünsüpresanlara bağlı immün sistemi 
baskılanmış hastalarda SARS‐CoV‐2 enfeksiyonunun klinik seyri ve sonuçları hakkında sınırlı sayıda veri 
mevcut olmakla birlikte rapor edilen vaka sunumları hastalığın hafif veya şiddetli olabileceğini 
göstermiştir. Biz bu yazıda ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ile acil servise başvurmuş ve eş 
zamanlı COVID 19 ve KML tanısı almış olan bir hastayı sunduk. 

Yöntem: 69 yaşında kadın hasta acil servise ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri ile başvurdu. 
Hastaya SARS-CoV-2 PCR ile COVID 19 tanısı konuldu. Hastanın acil serviste bakılan hemogramda lökosit 
sayısı 169.61x109/L, hemoglobin 9.8 g/dL ve trombosit 72x109/L saptandı. Hastanın periferik 
yaymasında myelositer seri hücreleri izlendi. Hastanın periferik yayması kronik faz KML ile uyumlu 
saptandı. Hasta COVID 19 ve KML ön tanısı ile servise yatışı yapıldı. Hastanın mevcut semptomatik COVID 
19 bulguları olması nedeni ile kemik iliği biyopsisi yapılamadı. Hastadan RT-PCR ile BCR-ABL 
translokasyonu için periferik kandan örnek gönderildi. Hastanın lökositozu olması nedeni ile hastaya 
hidroksiüre tedavisi başlandı. Aynı zamanda COVID 19 nedeni ile hastaya hidroksiklorokin sülfat, 
favipiravir ve azitromisin tedavisi başlandı. Takibinde hastanın lökositozu gerilediği için hidroksiüre 
tedavisi kesildi. Semptomları devam eden hastaya toplamda 2 doz immun plasma tedavisi verildi. Fakat 
takipte hastanın makrofaj aktivasyon sendromu gelişti. Hastaya pulse steroid ve tosiluzumab tedavisi 
verildi. Genel durumu bozulan sepsis bulguları gelişen hasta COVID 19’ a bağlı kaybedildi. 

Bulgu: 
 
Sonuç: SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonunun insidansı ve ciddiyeti, TKI'lerle tedavi edilen KML hastalarında, 
altta yatan KML tanısı olmayan hastalarla benzer olabilir. Dahası, SARS-CoV-2'ye yakalanan KML 
hastaları, TKI tedavisi hastalar için bir avantaj olabilir. Literatürde bizim hastamızda olduğu gibi eş 
zamanlı COVID 19 semptomları olan ve eş zamanlı KML tanısı konulan hastaya rastlamadık. Yapılan 
çalışmalarda imatinibin, virüsün yaşam döngüsünün iki noktasında anti-koronavirüs aktivitesine sahip 
olduğu görülmüştür. Imatinib enfeksiyonun erken evrelerinde, endozom ile viryon füzyonunu ve 
ardından sitoplazmaya salınmasını inhibe eder, böylece virüsün girişini ve viral hücre iskeletinin yeniden 
düzenlenmesi yoluyla viral replikasyonu önler. Enfeksiyonun daha sonraki bir aşamasında, hem imatinib 
hem de dasatinib tarafından inhibe edilen Abl2 protein ekspresyonu, SARS-CoV ve MERS-CoV 
replikasyonunu mümkün kılar. Bu veriler, Abl2'nin viral büyüme için gerekli olan yeni bir konak hücre 
proteini olduğunu göstermektedir. Tüm bu bulgular ile KML hastaları, SARS-COV-2 ile enfekte olurlarsa, 
TKI'lerini almaya devam etmelidir, ancak ilaç-ilaç etkileşimleri açısıdan yakın takip edilmelidir. 
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S10- NÜKS/DİRENÇLİ NON-HODGKİN LENFOMADA LENALİDOMİD SONUÇLARI: 
TEK MERKEZ DENEYİMİ 

 

Ayşe Uysal1,Mustafa Merter1 
 

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 

 
Amaç: Non-hodgkin lenfoma (NHL) lenfomalar tedavisinde CD20 monoklonal antikor olan Rituksimabın 
kullanılması ile sağ kalımda ve tedaviye yanıtta büyük bir yol kat edilmiştir ancak rituksimab tedavisine 
rağmen yaklaşık %40 vakada nüks/dirençli hastalık görülmektedir. Bu yüzden yeni tedavi arayışları 
ortaya çıkmıştır. Nüks/dirençli NHL' da kullanılan tedavilerden birisi de immunomodülatör bir ajan olan 
ve düşük toksisite profiline sahip lenalidomid olup gerek monoterapi gerekse kombinasyon tedavilerinde 
başarılı sonuçları mevcuttur. 

Yöntem: Bu çalışmaya Mart 2018 ve Ocak 2021 tarihleri arasında nüks/dirençli NHL tanısı ile lenalidomid 
tedavisi başlanan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, tanı tipleri, tanıdaki evreleri, 
lenalidomid öncesi aldıkları tedavi sayısı, lenalidomid ile kullanılan ajanlar, lenalidomid ilişkili 
hematolojik ve non hematolojik yan etkileri, yanıt durumu ve sağ kalım durumlarına ilişkin bilgiler 
dosyaları taranarak elde edildi. 

Bulgu: Nüks/dirençli 12 NHL tanılı hasta çalışmaya dahil edildi. Lenalidomid başlanan bu hastalardan 9 
tanesi rituksimab ile kombinasyon kalan 3 tanesi temozolomid ile kombinasyon olarak başlanmıştı. 
Lenalidomid başlangıcı sırasında ortanca yaşları 72,5 (24-83) yıldı. Kadın/erkek sayısı 9/3’ tü. Hastaların 
9’ unun tanısı diffüz büyük b hücreli lenfoma (DBBHL) olup bunların 3’ü izole santral sinir sistemi (SSS) 
lenfoması, 1’ i kronik lenfositer lösemi’ den Richter transformasyonu idi. İki hasta mantle hücreli 
lenfoma (MHL) ve 1 hasta nodüler marjinal zon lenfoma tanılıydı. Temozolomid ile kombine olarak bu 3 
SSS lenfomalı hastada kullanılmıştı. Lenalidomid 4 hastaya 2. basamak, 5 hastaya 3. basamak ve 3 
hastaya 2. basamak olarak başlanmıştı. 2 hastaya lenalidomid öncesi otolog kök hücre nakli 
uygulanmıştı. Lenalidomid başlangıç dozu 2 hastada 15 mg/gün olup diğerlerinde 25 mg/gündü. Tüm 
hastalara asetil salisik asit 100 mg/gün ile tromboz profilaksisi yapılmıştı. Ortanca tedavi süresi 4 (1-20) 
aydı. Yanıt değerlendirmesinde 4 hastada tam yanıt izlenirken 5 hastada progrese hastalık görüldü. 3 
hasta yanıt değerlendirmesi yapılamadan kaybedildi. Tam yanıt izlenen 1 hastada 20. ayda 1 hastada da 
7. ayda nüks izlendi. Tam yanıtlı bir hastada ise tedavi 5. kür başında yan etki nedenli kesildi. 1 hasta 
tedavisine 7. kürde devam etmektedir. Otuz üç aylık takipte progresyonsuz sağ kalım ve toplam sağ 
kalım sırasıyla ortanca 4 (1-20) ve 7 (1-22) ay saptandı. Yan etki profiline bakıldığında ise 7 hastada 
nötropeni (grade 1-2; 5 hasta-grade 3; 2 hasta) 2 hastada trombositopeni (1 hastada grade 1, 1 hastada 
grade 4) gelişmişti. Yan etki görülen hastalarda doz azaltımı yapılmıştı. Non hematolojik yan etki olarak 2 
hastada bulantı-kusma 3 hastada tedavi ilişkili enfeksiyon izlenmişti. 

Sonuç: Lenalidomid, immunomodülatör bir ajan olup antineoplastik etkinliği doğrudan sitotoksisite, 
tümör hücresi proliferasyonu inhibisyonunun aracılık ettiği immünolojik etkiler, anti-anjiyogenez ve T 
hücreleri ve NK hücrelerinin aracılık ettiği sitotoksitenin uyarılmasından oluşur. Tek başına ya da 
kombine tedavi olarak non-hodgkin lenfomada özellikle foliküler lenfoma, MHL, DBBHL’ da sağ kalım 
üzerinde olumlu, etkili sonuçları mevcuttur. Rituksimab ile kombinasyonu özellikle yaşlı ve nakile uyun 
olmayan hastalarda tercih edilirken kan beyin bariyeri geçişinin olması nedenli SSS lenfomalarında da tek 
başına ya da kemoterapi ile birlikte kullanılmaktadır. Özellikle temozolomid ile kombinasyonu SSS 
lenfomaları için farklı bir seçenek olarak değerlendirilebilir. 
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S11- DİRENÇLİ GVHH İBRUTİNİB/RUKSOLİTİNİB DEĞİŞİMLERİ YAPILARAK 
AŞILABİLİR Mİ? 

 

Mustafa Merter1,Ayşe Uysal1 
 

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 

 
Amaç: Graft versus host hastalığı (GVHH) patogenezinde T hücre ve B hücre aktivasyonunda JAK-STAT 
yolağı ve Bruton tirozin kinaz(BTK)’ nın öneminin ortaya çıkması ile bu yolakların inhibisyonu tedavide 
hedef haline gelmiştir. Biz de bu çalışmamızda GVHH’ de BTK veJAK inhibitörlerinin yetersiz kaldığı 
durumlarda birbirleri ile değişimlerinin yapılarak etkinliklerinin tekrar oluştuğunu göstermeyi amaçladık. 
 
Yöntem: GVHH gelişmiş ve steroid intoleran/yanıtsız olan 4 olguda ibrutinib ve ruksolitinib tedavisinin 
değişimi yapılarak başarılı sonuçları sunulmuştur. Donör tipi, uyum durumu, hazırlık rejimleri, GVHH 
profilaksisi, kök hücre kaynağı, verilen hücre miktarı tablo’ da verilmiştir. 

Bulgu: Olgu 1: Yirmi yedi yaş kadın hasta, Ocak 2018’ de KML tanısı alan hastada imatinib 1x400 mg 
tedavisi altında iken Ocak 2019’ da pansitopeni saptanması ile yapılan değerlendirmesinde blastik faz 
KML saptandı. Mart 2019’ da allojeneik kök hücre nakli (AKHN) yapıldı. Takipte + 80. günde grade 3 GİS 
GVHH gelişti. Steroid dirençli olması üzerine ruksolitinib başlandı. Tam yanıt elde edilen hastanın 
takibinde tedavisinin 6. ayında hastada bronşiolitis obliterans (BOP) gelişti. Ruksolitinib kesilip fotoferez, 
metilprednizolon 1mg/kg/gün ve mikofenolat mofetil (MMF) 2x500 mg başlandı. Fotoferezin 3. 
haftasında yanıt olmaması üzerine ibrutinib 1x420 mg başlandı. İbrutinib tedavisi sonrası BOP kliniği 
geriledi ve tama yakın yanıt alındı. Takipte KCFT artışı olan hastanın mevcut tedavileri kesildi ancak KCFT 
daha da progrese oldu. Karaciğer GVHD olarak değerlendirildi ve ruksolitinib 2x10 mg tekrar başlandı. 
Ruksolitinib tedavisinin 10. ayında olan hasta halen tama yakın yanıtlı olarak tedavisine devam 
etmektedir. Olgu 2: Yirmi bir yaş erkek hasta, kronik myelomonositer lösemi tip 2 tanısı ile Ağustos 2019’ 
da AKHN yapıldı. İmmunsupresif kesildikten 6 hafta sonra, nakil sonrası 7. ayda ağız kuruluğu ve KCFT 
artışı olan hastada kronik GVHH hastalığı düşünüldü. Metilprednizolon 1mg/kg/gün ve MMF 2x500 mg 
başlandı. Steroid yan etkisi gelişmesi üzerine kesildi ve tekrar KCFT artışı oldu bunun üzerine fotoferez 
başlandı. Altıncı seans sonunda fotoferez yanıtı olmayan hastaya ruksolitinib 2x10 mg başlandı. 
Ruksolitinib tedavisi ile pansitopeni gelişmesi üzerine ibrutinib 1x420 mg/gün başlandı ve takipte KCFT 
değerleri geriledi. Tedavinin 5. ayında tedavisi devam etmektedir. Olgu 3: Otuz yaş kadın hasta, ALL 
tanısı ile Şubat 2015’ te AKHN yapıldı. Kronik GİS ve cilt GVHH gelişen hastaya steroid ve fotoferez 
yanıtsız olması üzerine ibrutinib 1x420mg/gün başlandı. İki yıl ibrutinib kullanan hastanın cilt 
tutulumunun progrese olması ve yutma güçlüğü gelişmesi üzerine ibrutinib kesilerek ruksolitinib 2x20 
mg dozunda başlandı. Ruksolitinib tedavisinin 1. ayından itibaren yutma güçlüğü ve cilt bulgularında 
gerileme oldu. Ruksolitinib 5. ayında kısmi yanıtlı olarak devam etmektedir. Olgu 4: Altmış yaş erkek 
hasta, AML tanısı ile Ekim 2017’ de AKHN yapıldı. Nakil sonrası 12. ayda kronik cilt GVHH gelişti. Hastaya 
metilprednizolon 1mg/kg/gün başlandı, yanıt alınamaması üzerine fotoferez ve MMF tedavisine geçildi. 
Fotoferez ile progrese olması üzerine ibrutinib 1x420 mg/gün dozunda başlandı. İbrutinib ile kısmi yanıt 
sağlandı. Tedavisinin 5. ayında tekrar progresyon olması üzerine kesilerek ruksolitinib 2x20 mg dozunda 
başlandı ve cilt bulguları tam olarak geriledi. Tedavi 17. ayında devam etmektedir. 

Sonuç: Ruksolitinib ve ibrutinib steroid direnci/intoleransı sonrası günümüzde tercih edilen tedavi 
yaklaşımlarıdır. Ancak bu ajanlar ile de yanıt kaybı veya direnç oluşmaktadır. Bu yanıtsızlık durumlarında 
değişim tedavileri ile yanıt durumunun tekrar iyileşebileceğini bu küçük vaka serisi ile sunduk. 
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S12- MULTİPLE MYELOMA’DA SANTRAL SİNİRİ SİSTEMİ TUTULUMU: TEK 
MERKEZ DENEYİMİ 

 

Derya Şahin1,Merih Kızıl Çakar1,Mehmet Sinan Dal1,Fevzi Altuntaş1 
 

1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi 

 
Amaç: Tanı anında Multiple Myeloma (MM) hastalarının %7'sinde ekstramedüller tutulum bulunurken, 
diğer %6'sında hastalık seyrinin ilerleyen dönemlerinde ekstramedüller lezyonlar gelişir. Merkezi sinir 
sistemi (MSS) tutulumu ise hastaların %1'inden daha azında görülür. Biz bu çalışmada merkezimizde 
takip edilen MSS tutulumu olan MM hastalarını değerlendirmeyi amaçladık. 

Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Hastanesi Hematoloji 
kliniği veritabanındaki 2009-2020 yılları arasında takip edilmiş, tanı anında yada hastalık seyrinde MSS 
tutulumu olan MM hastaları retrospektif olarak değerledirildi. 

Bulgu: Merkezi sinir sistemi tutulumu olan toplam 8 hastanın MM tanı anındaki medyan yaşı 54 (aralık 
42-76 yaş) idi. Hastaların dördü erkek, dördü kadın idi. Yedi hasta Durie Salmon 3A, bir hasta Durie 
Salmon 3B, dört hasta uluslararası evreleme sistemi (ISS) skoru 2, iki hasta ISS 3, iki hasta ISS 1 idi. Tüm 
hastalar MSS tutulumu saptandığında relaps/refrakter idi. Üç hasta iki basamak, dört hasta üç basamak 
ve bir hastaya dört basamak kemoterapi rejimi uygulanmış idi. Üç hastaya tutulum öncesi iki defa otolog 
kök hücre nakli(OKHN) uygulanmış olup iki hastaya ise bir defa OKHN uygulanmış idi. Tutulumların biri 
göz, diğerleri beyinde kitle şeklinde idi. Merkezi sinir sistemi tutulumu, ilk tanı sonrası medyan 24 (aralık 
2-60 ay) ay sonra gelişmişti ve tutulum sonrası medyan genel sağ kalım (OS) 6 (aralık 2-9 ay) ay olarak 
tespit edildi. Tutulum tespit edilen hastalar pomalidomid ile kombine sistemik kemoterapi ile tedavi 
edilirken altı hastaya ilave olarak radyoterapi verilmiş idi. 

Sonuç: Tanı anında multiple myeloma hastalarının medyan yaşı yaklaşık 66-70'dir ve hastaların %37'si 65 
yaşın altındadır (1). Hastaların medyan yaşı 54 olup daha önceki çalışma sonuçlarına benzer olarak genç 
miyelom hastalarının merkezi sinir sistemde lezyon geliştirmeye daha yatkın olabileceğini düşündürüyor 
(2). Önceki çalışmalarda, MSS tutulumunun tanıdan medyan 25 ay sonra geliştiği bildirilmiştir (3). Bizim 
hastalarımızda MSS tutulumu ilk tanı sonrası medyan 24 ay sonra gelişmiştir. Literatürde, MSS tutulumu 
olan hastalarda medyan 2-6 ay olarak saptanmıştır. Bizim hastalarımızda MSS tutulumu sonrası medyan 
OS 6 ay saptanmıştır. Merkezi sinir sistemi tutulumu olan MM oldukça agresif seyreder, bu hastalarda 
uzun süreli sağkalım için immünomodülatör ilaçlar ile kombine edilmiş sistemik kemoterapi rejimleri ve 
seçilmiş hastalarda tedaviye radyoterapi eklenmesi önerilmiştir. Pomalidomid, üçüncü nesil bir 
immünomodülatör ilaçtır, kan beyin bariyerine iyi penetre olabilmektedir, bu nedenle MSS tutulumu 
olan MM hastalarında tercih edilebilir. Bizim hastalarımıza da pomalidomid ile kombine sistemik 
kemoterapi verilmiş ilave olarak altı hastaya radyoterapi verilmiştir. Merkezi sinir sistemi tutulumu olan 
MM hastalarının sağkalımı sistemik kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonu alan hastalarda dahi 
oldukça kısa olup bu grup hastalarda yeni tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. 
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S13- KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ TANILI HASTALARIN DEMOGRAFİK VE HASTALIK 
ÖZELLİKLERİ: RETROSPEKTİF TEK MERKEZ DENEYİMİ 

 

Mesut Tığlıoğlu1,Murat Albayrak1,Abdülkerim Yıldız2,Pınar Akyol1,Buğra Sağlam1,Fatma 
Yılmaz1,Merih Reis Aras1,Ümit Yavuz Malkan1,Senem Maral1 

 
1Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve 

Araştırma Hastanesi 
 
Amaç: Kronik miyeloid lösemi (CML), Philadelphia kromozomunun (Ph) varlığı ve miyeloid serideki 
hücrelerin aşırı üretimi ile karakterize klonal miyeloproliferatif bir hastalıktır. Tirozin kinaz 
inhibitörlerinin (TKI'ler) gelişmesiyle, KML için tedavi seçenekleri önemli ölçüde değişti. KML'nin 
sağkalımını ve prognozunu değerlendirmedeki anahtar rol, BCR-ABL yükünün, uygun tedavi ile 
tanımlanan zaman ve değerde azalmasıdır. Bu çalışmanın amacı, KML hastalarının klinik ve demografik 
özelliklerinin yanı sıra tedavi etkinliğini, yan etkileri, tedaviye direnci, olası komplikasyonları ve sağkalımı 
analiz etmekti. 

Yöntem: Demografik ve klinik özellikler, yanıt değerlendirmeleri analiz edildi. Parametrelerin tedavi 
üzerindeki etkisi analiz edildi. 

Bulgu: Bu çalışmaya toplam 59 hasta dahil edildi. 30 hasta (% 50.8) kadın, ortalama yaş 55.59 ± 14.48 
(yıl) ve medyan toplam takip süresi 33.9 [0.2-172.0] aydı. Son takipte 54 (% 91,5) hasta hala hayattaydı 
ve 5 (% 8,5) hasta öldü. Ortanca sokal skoru 1.0 [0.6-20.0] idi. Tüm hastalara ilk tedavi olarak imatinib 
verildiği görüldü. İzlemde imatinib tedavisi 19 hastada yetersiz yanıt, 10 hastada ise başka nedenlerle 
kesilerek ikinci nesil tedavilere başlandı. Başka bir merkezdeki imatinib tedavisiz remisyon çalışmasına 2 
hasta dahil edildi. İkinci kuşak olarak 14 (% 46,7) hastada dasatinib, 15 hastada (% 50) nilotinib tercih 
edildi Dasatinib alan ve yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakmak zorunda kalan tüm hastalarda plevral 
efüzyon gözlendi ve nilotinib kullanan hastalarda önemli bir yan etki gözlenmedi. Bir hastaya imatinib, 
dasatinib ve nilotinib yanıtsız kaldığı için mutasyon analizi sonucunda T315I mutasyonu tespit edildi ve 
bosutinib tedavisi verildi. 3 hastada takipte blastik transformasyon saptandı. 

Sonuç: KML hastalarının klinik ve demografik özelliklerini, ayrıca tedavi etkinliğini, yan etkilerini, 
tedaviye direnci, olası komplikasyonları ve sağkalımı analiz edildi. Hastalıkların seyrini daha iyi yönetmek 
ve tedavilerini düzenlemek için daha geniş popülasyonlu çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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S14- KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ TANILI HASTALARDA İMATİNİB TEDAVİSİNİN 
ETKİNLİĞİNİ ÖNGÖREN FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF ANALİZİ 

 

Mesut Tığlıoğlu1,Murat Albayrak1,Abdülkerim Yıldız2,Pınar Akyol1,Buğra Sağlam1,Fatma 
Yılmaz1,Merih Reis Aras1,Ümit Yavuz Malkan1,Hacer Berna Afacan Öztürk1 

 
1Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve 

Araştırma Hastanesi 
 
Amaç: İmatinib, KML(Kronik Miyeloid Lösemi) tanılı hastalarda yaygın olarak kullanılan birinci nesil 
tirozin kinaz inhibitörüdür. Son çalışmalarda bile imatinib tedavisinin etkinliği çok yüksek olarak 
bildirilmiştir. Bu çalışmada Kronik Miyeloid Lösemi tanılı hastalarda imatinib tedavisinin etkinliğini 
öngören faktörlerin analizi ve incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Ocak 2010'dan-Ocak 2020'ye kadar birinci basamak ajan olarak imatinib ile tedavi edilen yeni 
tanı KML hastalarında retrospektif analiz yapıldı. Hastaları imatinibe yeterli yanıt alınan ve imatinib 
kulanımına rağmen yetersiz etkinlik nedeniyle kesilen hastalar olarak sınıflandırdık. Advers olaylar veya 
diğer nedenlerle imatinib tedavisi kesilen hastalar çalışma dışı bırakıldı. İmatinib etkinliğini öngören 
faktörleri analiz etmek için iki grup karşılaştırıldı. 

Bulgu: Medyan yaşı 55 olan toplam 47 KML hastası çalışmaya dahil edildi. Olguların %42.6’sı (20) kadın 
ve % 57,4’ü (27) erkekti. Bir kısım hastada imatinibe yetersiz yanıt nedeniyle tedavi kesilirken, ortalama 
33,3 aylık takip süresi sonunda 28 hasta imatinib tedavisine devam ediyordu. Takip sonunda 44 hasta 
hayatta iken (% 93,6) ve 3 hasta öldü (% 6,4). Tanı anında ortanca BCR-ABL1 düzeyi yanıtlı hastalarda 
67,6 [0,0-291,4] iken, kesilen grupta 41,9 [0,0-208,5] idi (p = 0,022). Diğer tüm hastalık ve demografik 
özellikler gruplar arasında benzerdi (p> 0,05). Yapılan lojistik regresyon analizi sonrası, etkinlik üzerinde 
hiçbir faktörün etkili olmadığı ortaya konmuştur (p> 0,05). 

Sonuç: Yaklaşık 10 yıllık takip sonucunda, KML hastalarında, demografik ve hastalık özellikleri dahil 
olmak üzere imatinibe yanıtı öngören bir faktör olmadığı gösterilmiştir. Bu faktörleri belirlemek için daha 
büyük popülasyon tabanlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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S15- TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRLERİ DÖNEMİNDE ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ 
YAPILAN KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HASTALARININ RETROSPEKTİF TEK MERKEZ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Bahar Uncu Ulu1,Merih Kızıl Çakar1,Mehmet Sinan Dal1,Fevzi Altuntaş1 
 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji ve Kök Hücre Nakil 
Kliniği 

 
Amaç: Kronik miyeloid lösemi (KML) tedavisinde tirozin kinaz inhibitörleri (TKI'ler) 20 yıldır 
kullanılmaktadır ve tedavi algoritmalarını değiştirmiştir. Allojenik kök hücre nakli (AKHN) uzun dönem 
sağkalımı için öncelikli bir tedavi yöntemi olmasa da, günümüzde AKHN, aksere ya da blastik faz KML 
hastalarında ya da seçilmiş bir grup Kronik faz (KF) KML hastasında ön planda tercih edilmektedir. TKI 
tedavisini tolere edemeyen, iki sıra TKI tedavisine dirençli ya da TKI dirençli mutasyonları olan %10-15 
oranındaki KF KML hastasında AKHN etkin bir tedavi seçeneğidir. Bu çalışmada merkezimizde AKHN 
yapılan KML hastalarının endikasyonları, klinik seyri, mortalite ve sağkalım analizlerini yaparak literatüre 
katkı sağlamayı amaçladık. 

Yöntem: Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakil Ünitesinde takipli 
2013-2020 yılları arasında AKHN yapılmış KML hastalarının verileri geriye dönük olarak incelendi. 

Bulgu: Hastaların genel özellikleri tablo 1’de verilmiştir. 13 hastaya AKHN yapıldı, hastalardan bir 
tanesine akselere fazda (AF) olması nedeniyle annesinden haploidentik nakil yapıldı. Birinci nakil sonrası 
altıncı ayda KF KML gelişmesi nedeniyle dasatinib kullandı ve takipte moleküler yanıtsızlık olması sonucu 
ikinci kez akraba dışı vericiden AKHN yapıldı. Hastaların ortanca tanı yaşı 26 (17-55), erkek / kadın oranı 
3.3 (10/3) idi. Tanı sırasında bir hasta AF iken, 12 hasta KF KML idi. Hastaların tümü orta veya yüksek 
sokal risk grubundaydı. Tanıdan nakle kadar geçen süre median 48 ay (5-128); nakil sonrası takip süresi 
median 39 ay (5-90) bulundu. En sık AKHN endikasyonu %46 oranında AF/BF’ e progresyon ve %38 
oranında TKI intolerans ve direnci gelişmesiydi. %77 hasta nakil öncesi ≤3 farklı TKI kullanmıştı. 
Hastaların beşinde blastik transformasyon (2 ALL,3 AML), birinde AF’a progresyon izlendi. Nakil öncesi 
BCR/ABL IS değerleri incelendiğinde 4 hastada ≤ % 0.1; 2 hastada ≤ %1; 1 hastada ≤ %10; 6 hastada>%10 
olarak saptandı. Hastaların tümüne myeloablatif hazırlama rejimi verildi. Tüm hastalarda periferik kan 
kaynaklı kök hücre kullanıldı, infüze edilen median CD34+ kök hücre miktarı 7.06 x 106/kg idi. Median 
nötrofil engraftmanı 16 (13-19), trombosit engraftmanı 15. (13-19) günlerde oldu. Nakil sonrası 100. 
Günde hiç transplant ilişkili mortalite izlenmezken; %23 hastada median 282.günde (172-402) mortalite 
izlendi. Exituslardan üçü de infeksiyon ilişkili olup; 1 hastada bronşiolitis obliterans organize pnömoni 
(BOOP), 1 hastada kimerizm kaybı, bir hastada da AML nüksü mevcuttu. Nakil sonrası takipte iki hastada 
grade 2 akut karaciğer graft versus host hastalığı (GVHH), 2 hastada grade 1 akut cilt GVHH, 1 hastada 
BOOP gelişti. Merkezimizde nakil sonrası TKI kullanımı açısından preemptif yaklaşım uygulandı. On hasta 
derin moleküler yanıtta takipte izlenmekte; bu hastalardan dördü TKI (1 imatinib, 1 dasatinib, 2 nilotinib) 
kullanıyor, altısı nakil sonrası tedavisiz takip edilmektedir. 

Sonuç: Merkezimizde nakil olan yüksek riskli KML hastalarının %77’sine uzun dönem sağkalım sağlarken, 
%46’sınde ilaçsız takip olanağı sağlamıştır. Tirozin kinaz inhibitörlerinin tedavi başarısı, AKHN olacak 
hastaların sayısını oldukça azalmasına sebep olsa da; yüksek riskli, yeya TKI yanıtsızlığı / intoleransı 
nedeniyle seçilmiş hasta grubunda AKHN halen küratif ve önemli bir tedavi seçeneğidir. 
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S16- KRONİK MYELOİD LÖSEMİ TANILI HASTALARDA SOKAL SKORLAMASI 
TEDAVİ YANITININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE BCR-ABL IS DEĞERİNDEN DAHA 

FAZLA BİLGİ VERİYOR MU? 
 

Emre Akar1,Itır Şirinoğlu Demiriz2,Ayşenur Arslan3,Güray Saydam3 
 

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2İstanbul Aydın Üniversitesi, Florya MedikalPark 
Hastanesi, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Amaç: Kronik Myeloid Lösemi (KML) tanılı hastalarda kullanılan Sokal, Hasford ve EUTOS gibi skorlama 
sistemleri sağkalımı öngörmek üzere kurgulanmıştır. Bu çalışmada tirozin kinaz inhibitörü (TKI) tedavisi 
döneminden önce geliştirilmiş olan Sokal Skorlamasının TKI ile majör moleküler yanıt (MMR) elde 
edilmesi ile olan ilişkisi incelenmiştir. 

Yöntem: KML kronik faz tanısı almış ve takiplerinde TKI tedavisi uygulanmış hastaların klinik ve 
laboratuvar bilgileri hasta kayıtlarından retrospektif olarak tarandı. Çalışmaya Bakırköy Dr. Sadi Konuk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim 
Dalı’ndan hastalar dahil edildi. 

Bulgu: Çalışmaya 31 erkek (%57.4), 23 kadın (%42.6) toplam 54 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 55.52 
(28-91) idi. Tanı anında Sokal skoru; hastaların %46.3’ünde (n=25) düşük-orta riskli, %53.7’sinde (n=29) 
yüksek riskli olarak bulundu. İmatinib başlama döneminde Sokal skoru; hastaların %59.3’ünde (n=32) 
düşük-orta riskli, %38.9’unda (n=21) yüksek riskli olarak bulundu. İmatinib tedavisinin 1. Yılında ise Sokal 
skoru; hastaların %51.9’unda (n=28) low-intermadiate, %9.3’ünde (n=5) yüksek riskli olarak bulundu. 
Hastaların tanı anındaki ve imatinib tedavisi başlangıcındaki Sokal skorları ile imatinib tedavisi 3. Ay ve 1. 
Yıldaki Sokal skorları arasındaki değişim istatistiki olarak anlamlı saptandı. (p=0.001) Hastaların 
%31.5’inde (n=17) hastada ikinci seri TKI tedavisine geçildiği saptandı. Hastaların imatinib tedavisinin 3. 
Ayındaki Sokal skoru ile ikinci seri TKI tedavisine geçiş durumu arasında anlamlı ilişki mevcuttu (p=0.008). 
İmatinib tedavisinin 3. Ayında Sokal skoru düşük-orta riskli olan hastaların %26.5’inde ileriki dönemde 2. 
Seri TKI geçilmişken; imatinib tedavisinin 3. Ayında sokal skoru yüksek riskli olan hastaların %77.8’inde 2. 
Seri TKI tedavisine geçildiği saptandı. Hastaların %57.4’ünde (n=31) MMR elde edildiği ve ortalama MMR 
ulaşma süresi 17.10 ay (2-43 ay) olduğu saptandı. Tanı dönemi, imatinib başlanma dönemi, imatinib 3. 
Ay ve imatinib 1. Yıl Sokal skoru ile MMR ulaşma süresi arasında ilişki saptanmadı (p=0.159, p=0.26, 
p=0.219, p=0.903; sırasıyla). Tanı dönemi, imatinib başlanma dönemi, imatinib 3. Ay ve imatinib 1. Yıl 
Sokal skoru ile MMR ulaşma durumu arasında ilişki saptanmadı (p=0.323, p=0.514, p=0.640, p=0.458; 
sırasıyla). İmatinib altında MMR sağlanan hastalarda imatinib başlangıcından MMR’a ulaşılma süresi ile 
ikinci seri TKI ile MMR sağlanan hastalarda ikinci seri TKI başlama tarihinden MMR’a ulaşılma süresi 
arasında anlamlı fark saptanmadı. (p=0.312) İmatinib başlangıcı ile imatinib 1.yılda Sokal skoru gerileyen 
hastalar ile gerilemeyen hastalar arasında PCR ile tespit edilen Bcr-Abl IS değerlerinin gerileme oranı 
arasında fark saptanmadı. (p=0.193) İmatinib ile tedavi edilen hastalarda; imatinib ile MMR ulaşan ve 
ulaşmayan hastalar arasında İmatinib başlangıcı ile imatinib 1.yıldaki PCR ile tespit edilen Bcr-Abl IS 
değerlerinin gerileme oranları arasında fark saptanmadı. (p=0.154) 

Sonuç: Retrospektif dizayndaki bu çalışmada; imatinib tedavisi altındaki Sokal skorlamasının halen 
yüksek seyretmesinin ikinci seri TKI tedavisine geçişi predikte edebileceği görülmüştür. Tedavi yanıtını 
predikte edebilecek ve özellikle ikinci seri TKI tedavisine erken geçmeyi öngörecek faktörlerin daha geniş 
kapsamlı klinik çalışmalar ile araştırılması gerekmektedir. 
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S17- AKUT LENFOBLASTİK LENFOMADA İNDÜKSİYON TEDAVİSİ İLE BİRLİKTE 
PRİMER PROFLAKSİDE MİKAFUNGİN KULLANIMI; TEK MERKEZ DENEYİMİ 

 

Ünal Ataş1,Ece Vural1,Fadime Nurcan Alhan1,Utku Iltar1,Orhan Kemal Yücel1,Ozan Salim1,Özge 
Turhan2,Levent Ündar1 

 
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, 2Akdeniz 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
 
Amaç: Lösemi hastalarında özellikle indüksiyon tedavisi döneminde en önemli mortalite ve morbidite 
nedeni enfeksiyonlardır. Bu nedenle bu hastalarda uygun proflaksiler ile bu risk azaltılmaya 
çalışılmaktadır. Akut myeloid lösemi ve yüksek riskli myelodisplasitk sendrom olgularında 
posakonazolün, akut lenfoblastik lösemi (ALL) olgularında ise mikafunginin primer fungal proflaksisinde 
kullanımı önerilmektedir. Son 3 yıldır primer fungal proflaksisinde mikafungin kullandığımız ALL 
olgularımızı ele aldığımız tek merkez deneyimimizden bahsetmek istedik. 

Yöntem: Akdeniz Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı’nda 2018 yılı sonrasında tanı almış ve primer fungal 
proflaksisinde mikafungin kullanılmış ALL olguları retrospektif olarak ele alındı. Olgular demografik 
özellikleri ile birlikte mikafungin kullanım süresi, invaziv fungal enfeksiyon (İFE) gelişme durumları 
açısından değerlendirildi. 

Bulgu: 2018 yılından itibaren ALL tanısı konulmuş ve indüksiyon tedavisi ile birlikte primer fungal 
proflaksi olarak mikafungin kullanılmış 15 hasta (6 kadın, 9 erkek) tespit edildi. Hastaların yaş ortalaması 
50 (20-80) idi. 1 olgu kronik myeloid lösemiden transforme iken, 1 olguda son 1 yıl içerisinde akut 
lenfobalstik lenfoma (tedavi sonrası remisyon) ve 1 olguda relaps/refrakter multple myeloma (aktif 
tedavi altında) öyküsü vardı. 8 olgu ilk başvurusunda nötropenikti ve sadece 4 hastanın CRP değeri 
normal düzeydeydi. 10 hastaya HyperCVAD, 20 ve 33 yaşındaki 2 hastaya Danafarber Protokolü, ileri yaş 
3 hastaya vincristin+deksametazon kombinasyonu ve akut lenfoblastik lenfoma nedeni ile 1 yıl içerisinde 
HyperCVAD alma öyküsü olan hastaya ise FLAG-İDA kurtarma terdavisi verildi. İndüksiyon tedavisi 
süresince sadece 3 hastada herhangi bir enfeksiyoz problem yaşanmadı. Ateşi olan 12 hastanın 6’sında 
herhangi bir fungal enfeksiyon bulgusu olmadı. İlk 5 günden sonra ateşi devam eden 6 hastada 
mikafungin proflaksisi kesilerek pre-emptif antifungal (ambizom ve vorikonazol) tedavisine geçildi. 4 
hastanın kültür, aspergillus antijen ve yüksek rezolüsyonlu akciğer tomografilerinde (HRCT) İFE lehine 
bulgu saptanmadı. 1 hastanın aspergillus antijen pozitifliği ve HRCT bulguları ile İFE kesinleştirilirken; 1 
hastanın kültüründe ise nadir görülen bir maya mantarı olan Saprochaete clavata üredi. İlk hastaya 
ambizom, ikinci hastaya vorikonazol tedavisi verildi, ancak her ikisi de İFE nedeni ile vefat etti. Bu iki 
hasta ile birlikte toplamda 5 hasta indüksiyon tedavileri sırasında vefat etti. Vefat eden diğer 3 hastanın 
ölüm nedenleri bakteriyel sepsisti. Tüm olguların indüksiyon tedavisi süresince mikafungin kullanım 
süresi ortalama 23,7 gün iken; indüksiyon tedavisi boyunca mikafungin proflaksisini tamamlayabilen 8 
hastanın ortalama mikafungin kullanım süresi 29,2 gündü. 

Sonuç: Çalışmamızda indüksiyon tedavisi sırasında mikafungin proflaksisi uygulanan 15 hastanın 9’unda 
(%60) İFE bulgusu olmazken, 4’ünde (%26,7) olası, 2’sinde (%13,3) ise kesin İFE durumu vardı. ASPIRE 
çalışmasında farklı hematolojik tanılara sahip 143 hastada mikafungin proflaksisinin başarısı incelenmiş 
ve 19 ALL tanılı hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastalardan 9’unda (%47,3) İFE bulgusu 
saptanmazken, 10’unda (%52,7) muhtemel/olası İFE düşünülmüş ve kesin İFE olgusu saptanmamış. Farklı 
birkaç çalışmada da yan etki bakımından genel olarak güvenli bulunan mikafunginin primer proflakside 
kullanımı ile birlikte önemli bir mortalite sebebi olan İFE riskinin azaldığı gösterilmiştir. 
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S18- YENİ TANI AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİDE YENİ NESİL DİZİLEME VE AKIM 
SİTOMETRİ SONUÇLARININ İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ 

 

İrfan Yavaşoğlu1,Ayşe Hilal Küçükdiler Eroğlu1,İbrahim Erdoğdu2,Zahit Bolaman1 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, 2Aydın Adnan 
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD 

 
Amaç: Akut myeloblastik lösemi(AML) çok heterojen bir hastalıktır. Özellikle genetik riskin belirlenmesi 
prognoz için önemlidir. Bu anlamda yeni nesil dizileme kullanımı (YND)artmaktadır. Bilinenlerin yanında 
farklı risk faktörlerinin tespitine olanak sağlamıştır. Akım sitometri (AS) tanı anlamında klasik kullanılan 
tanı aracıdır. Özellikle ikisinin kullanımı minimal ölçülebilir hastalık için esastır. YNS ile AS’de tespit edilen 
yüzey belirteçlerinin ekspresyonunu birlikte değerlendiren çalışma bir tanedir. Bu çalışmada FLT 3, JAK2, 
K-N RAS, PTPN11 sinyal mutasyonları yüksek CD33 ile korele bulunmuştur. (1) YND ile genetik profilini 
belirlediğimiz hastalarda AS yüzey belirteçlerinin ekspresyonunun ilişkisini belirlemeyi amaçladık. 

Yöntem: Histokimyasal yöntemler ve akım sitometri ile yeni AML tanısı koyduğumuz 24 (15 erkek) hasta 
değerlendirmeye alındı. Yaş ortalaması 59,9±20,5 idi. AS için Beckman Coulter Navious 3L10C cihazı (10 
renk) kullanıldı. AML paneli olarak CD45,11b,10,19, 123,13, 14,34,4, 38, HLADR, cTdT, cMPO, 
15,33,2,7,56,41,36,9,16,24,117,64 çalışıldı. YNS çalışması Moleküler Patoloji biriminde kemik iliği 
aspirasyon örneklerinde, Illumina MiniSeq next-generation sequencing sistemi ve destekleyici otomatize 
platformlarda ve test için 141 gen, 5887 primer içeren QIAseq Targeted Myeloid Neoplasms DNA panel 
(DHS-003Z) kullanılarak dizi analizi yapıldı. Elde edilen ham data verileri aynı laboratuvarda 
biyoinformatik analiz için önce varyantların inceleneceği QCI-A yazılımına aktarıldı. QCI-Interprete 
aktarılan varyantlar fenotip ilişkili biyoinformatik yorumlama sonrası, belirlenen moleküler hemato-
patolojik bulgular raporlandı. Ondört hastanın kromozom analizi normal sonuçlanırken 10 hastada 
metafaz elde edilemedi. Veriler SPSS 21 programında geriye gönük olarak değerlendirildi. Test 
sonuçlarına göre Kruskal Wallis ve mann whitney U testi kullanıldı. 

Bulgu: Kemik iliği aspirasyon örneklerinde YND ile anlamlı olarak patoloji tespit edilen ASXL1, JAK 2, BCR, 
STAG2, SUZ12, TET2,WNT1, CEBPA, KMTA2, EZH2, NRAS, PTEN, SRSF2, SETBP1 (Dağılım özelliği gereği 
Kruskal Wallis çalışıldı) ile akım sitometrik parametreler arasında ilişki bulunmadı . BCOR, BCORL1, BRAF, 
BRCA1,CHEK2,DAXX, FLT3, JAK1-3, KCNA4, KMT2C,KRAS, CBL, NBN, PHF6, PMS2, PTPN11, RB1, 
SF3B1,SH2B3, TPMT, TUBA3C, U2AF1-2, WRN, XPO1, ZRSR2 (Dağılım özelliği gereği mann whitney U 
çalışıldı) ile akım sitometrik parametreler arasında ilişki bulunmadı. İlişki bulunanlar tablo 1 ‘de 
gösterildi. YND pozitif* AS pozitifliği (CD)* YND pozitif** AS pozitifliği (CD)** NSD1 36,9 RUNX1 36,9 
CTFC 36,9,13,64 ANKRD26 38 BLM 15 DNMT3A 13 ASXL2 HLA-DR,117 NOTCH1 13 ATRX 36,9,13 IDH1 
Mpo,34 BRCA2 15,36,9,13,117,64,11b NF1 11b MSH6 13,9 TP53 36,9, HLA-DR,13 DNMT1 34 IDH2 34 
NPM1 13 

Sonuç: NSD1, CTCF, BRCA2, TP53, RUNX1 pozitifliği ile CD 36 ve 9 ilişkisi dikkat çekici olmuştur. Özellikle 
CD 36 ve 9’un trombosit fonksiyonları ve hücre sinyal etkileşimleri üzerine etkisi iyi bilinir. Yine IDH 1 ve 
2 ‘nin CD 34 ile ilişkisi dikkat çekicidir. Biz daha önceki çalışmada ifade edildiği gibi CD 33 korelasyonu 
bulamadık. BRCA2,TP53,CTFC ile çok sayıda belirtecin korelasyonu önemli olabilir. Ön verilerini 
sunduğumuz çalışmamızda sayının yükseltilmesi ve sonuçların sağ kalıma etkisinin belirlenmesi 
planlanmıştır. Kaynaklar 1-Fournier E, Duployez N, Ducourneau B, Raffoux E, Turlure P, Caillot D, Thomas 
X, Marceau-Renaut A, Chantepie S, Malfuson JV, Lemasle E, Cheok M, Celli-Lebras K, Guerin E, Terré C, 
Lambert J, Pautas C, Dombret H, Castaigne S, Preudhomme C, Boissel N. Mutational profile and benefit 
of gemtuzumab ozogamicin in acute myeloid leukemia. Blood. 2020 Feb 20;135(8):542-546. 
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S19- NON-SFEROSİTİK İMMÜN OLMAYAN HEMOLİTİK ANEMİNİN SPLENEKTOMİ 
İLE YÖNETİMİ: VAKA SUNUMU 

 

Mürüvvet Seda Aydın1,Görkem Kaya1,Esra Cengiz1,Funda Ceran1,Simten Dağdaş1,Gülsüm Özet1 
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Amaç: İmmün olmayan hemolitik anemiler, rutin hemoliz testlerinin pozitif saptanıp, Coombs testinin 
negatif saptanması ile karakterize eritrosit yıkımının arttığı anemilerdir. Kalıtsal ya da kazanılmış 
nedenler görülebilir. Splenomegali de eritrosit yıkımının bir nedeni olup, hemolitik anemilere ikincil ya 
da başka nedenlerle gelişmiş olabilir. Burada hemolizin ve splenomegalisinin nedeni etyolojik tetkiklerle 
belirlenememiş, tanısal ve tedavi amaçlı splenektomi ile iyileştirilen bir hastayı sunmaktayız. 

Yöntem: 
 
Bulgu: Bilinen hastalığı olmayan yirmi dokuz yaşında kadın hasta iki aydır süren halsizlik ve nefes darlığı 
şikayetleri ile üç aylık gebe iken dış merkeze başvurmuş. O süreçte hastanın ılımlı anemisi (Hb: 11 gr/dL) 
mevcutmuş ve takip önerilmiş. İki ay izlem sonrası hasta sarılık ve derin hemolitik anemi ile başvurmuş. 
Hastaya prenizolon 1 mg/kg/gün başlanmış ancak yanıt alınamamış. Hastanın değerlendirilmesinde çok 
sayıda kolelitiazis ve splenomegali saptanmış. Dış merkezde immün olmayan hemolitik anemi nedenleri 
açısından araştırılan, eritrosit replasmanı ve steroid tedavisine yanıt alınamayan ve altta yatan neden 
aydınlatılamayan ve gebeliği de sonlandırılan hasta kliniğimize başvurdu. Hastanın özgeçmişinde özellik 
yoktu.Hemolizi tetikleyebilecek herhangi bir bitkisel tedavi ya da ilaç kullanımı saptanmadı. Metal 
intoksiyonu düşündürecek öyküsü mevcut değildi. Fizik bakısında solukluk, ikter ve splenomegali 
mevcuttu. Ailesinde ikinci derece akrabalarında nedenini bilmediği splenektomi öyküsü mevcuttu. 
Hastanın başvurusunda Hb 5 gr/dL civarı idi ve eritrosit replasmanından bir gün sonra tekrar Hb aynı 
düzeyde bulunmaktaydı. Steroid yanıtı mevcut değildi. Lökosit ve trombosit sayımları normladi. Periferik 
yaymasında eritrositler normositerdi, nadir normoblastlar izlendi. Hastanın retikülositopenisi (düzeltilmiş 
retikülosit % 0.2) mevcut olup, LDH 1000 U/L civarında normalin üstünde seyretmekteydi. İndirekt 
hiperbilirubinemisi mevcuttu. Nutrisyonel eksikliği mevcut değildi. Hastanın osmotik frajilite testi ve 
hemoglobin elektroforezi ve PNH FLAER testi normaldi. Bakılabilen enzim düzeylerinden glukoz-6-fosfat 
dehidrogenaz ve pürivat kinaz normaldi ve favizm öyküsü tariflemiyordu. Eozin-5’-maleamid testi 
ulaşılabilir değildi. Dalak abdominal görüntülemelerde 21 cm boyutta saptandı. Hastaya hemolizinin aktif 
devam etmesi nedeni ile folik asit desteği devam edildi. Hemolizi tetikleyebilecek enfeksiyöz, romatolojik 
nedenler, hematolojik ve solid organ malignite taramalarında patoloji saptanmadı. Wilson hastalığı 
laboratuar ve görüntüleme yöntemleri ile dışlanmıştı. Hastanın çekilen Tc-99M eritrosit sintigrafisinde 
eritrositlerin büyümüş dalakta bariz sekestrasyonu saptandı. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi de 
eritroid öncüllerde artış ile karakterize periferik sekestrasyonu düşündürür şekilde hiperselüler saptandı. 
Hastaya hem tanısal hem de tedavi amaçlı olarak splenektomi yapıldı. Dalak patolojisinde enfarkt 
alanları dışında anormallik yoktu. Hastanın izlemde anemisi belirgin düzeldi ve eritrosit replasman 
ihtiyacı kalmadı. 

Sonuç: Splenomegali, hemolizde birincil ya da ikincil olarak karşımıza çıkabilir ve hemolizi kötüleştirebilir. 
Non-immün hemolitik aneminin ayırıcı tanısında yer almalıdır. Splenomegalinin sebebini bulmak için 
splenektomi gerekebilir. Hemolitik anemilerde splenektominin tromboz riskini bazı hastalarda ciddi 
artırabileceği de akılda tutulmalıdır. 
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S20- EGE ÜNİVERSİTESİ HEMATOLOJİ SERVİSİNDE YATAN HASTALARDA     
COVİD-19 ENFEKSİYONU PREVELANSI VE SEYRİ 
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Hematoloji Bilim Dalı 
 
Amaç: Mart 2020 ile Aralık 2020 arasında hematoloji servisimizde yatan hastalarda COVID-19 
enfeksiyonu prevalansını, mortalitesini ortaya koymak. 

Yöntem: Mart 2020 ile Aralık 2020 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Hematoloji servisinde yatırılan 180 
hastanın dosyası geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastaların COVID-19 testleri incelenerek COVID-19 
PCR pozitif saptanan hastaların yaş, tanı, cinsiyet olmak üzere demografik verileri ve hastalık evresi, 
almış oldukları tedaviler kaydedilmiştir. COVID-19 enfeksiyonu saptanmış olan hastaların vital 
bulguları(vücut sıcaklığı), ferritin, d-dimer, fibrinojen, trigliserid, CRP, hemogram, HRCT bulguları 
değerlendirilmiştir. 

Bulgu: Belirtilen tarihler arasında 180 hasta hematoloji servisine yatış-çıkış yapmış. 10 hasta COVID 
pozitif saptanmış, 2 hastanın PCR negatifliği olmasına rağmen HRCT ve klinik COVID ile uyumlu kabul 
edilmiş. COVID-19 hastalığı saptanan 12(%6.6) hastanın primer hematolojik malignitelerine bakıldığında; 
sekiz hasta akut lösemi, bir relaps-refrakter KLL, üç de non hodgkin lenfoma olarak dağılım göstermiş. 12 
hastanın sekizinde lenfopeni(<800) saptanmış. 11 hastada tanı anında ferritin düzeyi bakılmış ve dokuz 
hastada ferritin değeri 1000 µg/L ve üzerinde saptanmış. Kaybedilen 6 hastanın ferritin düzeyi 3000 µg/L 
ve üzerinde saptanmış. Hastaların medyan yaşı 60 olarak raporlanmış. 60 yaş ve üzerine olan hasta sayısı 
sekiz(%66) olmakla birlikte, bu hastaların dördü akut solunum yetmezliği(ASY) sebebiyle kaybedilmiş. 
PCR pozitifliği olan 3(%25) hastada HRCT’de pnömoni bulgusu saptanmamış, bir hastanın akciğer grafisi 
olağan olduğu için HRCT çekilmemiş. 12 hastanın dokuzu(%75) favipiravir tedavisi almış. Yalnızca bir 
hasta plaquenil kullanmış(favipiravir ile kombine). 1 hasta remdesivir tedavisi almış. Favipiravir tedavisi 
alan hastalardan üçü(%33) IVIG tedavisi 1 gr/kg/gün 2 gün dozunda almış. IVIG tedavisi alan üç hastanın 
ikisi ASY sebebiyle kaybedilmiş. 2 hastanın izlemde PCR negatife dönmesine rağmen tekrar pozitifleşme 
görülmüş ve bu iki hasta da akut solunum yetmezliği kliniği ile kaybedilmiş. 2 hastanın allo-KHN öyküsü 
vardı ve biri tedavi alamadan ASY sebebiyle kaybedilmiş. Ülkemizde PCR negatifleşmesinden ziyade klinik 
iyileşme göz önüne alındığından tüm hastalardan rutin kontrol PCR testi gönderilmemiştir. PCR pozitifliği 
saptanan on hastanın altısından(%60) tekrar sürüntü alınmış, bunların dördünde(%66) PCR 
negatifleşmesi görülmüş. Kalan iki hastanın biri klinik tablo düzelince taburcu edilmiş, diğer hastada ise 
PCR pozitifliği 32 gün devam ettikten sonra ASY sebebiyle kaybedilmiş. Yine bu hastalardan ikisinin PCR 
testi negatife dönmesine rağmen sonrasında re-enfeksiyon saptanmıştır. Bu iki hastanın ilk COVID-19 
enfeksiyonunda PCR negatifleşmesi için geçen süre 28 ve 30 gün olarak kaydedilmiş. Re-enfeksiyon için 
geçen süreler de sırasıyla 20 gün ve 23 gün olarak kaydedilmiş. Re-enfekte olan bir hastanın ikinci PCR 
pozitifliğinin üzerinden 34 gün geçmesine ve tekrarlayan sürüntüler alınmasına rağmen PCR negatifliği 
gösterilememiştir. Bu hastaya AML sebebiyle allo-KHN planlanmakta iken COVID-19 enfeksiyonu sebebi 
ile plan ertelenmek zorunda kalınmış ve maalesef ASY nedeniyle kaybedilmiştir. En uzun süre PCR 
pozitifliği gösteren hasta ise 54 günün sonunda negatifleşmiştir. 

Sonuç: Genel olarak popülasyonda medyan PCR negatifleşme süresi hayatta kalanlarda yaklaşık 20 
gündür. Malignitesi olan,yakın zamanda kemoterapi öyküsü olan hastalarda viral klerensin yavaşladığı ve 
PCR negatifleşme süresinin uzadığına dair yayınlar mevcuttur. Bir vaka serisinde bir AML hastasının PCR 
pozitifliğinin 70 gün sürdüğü raporlanmış. Hastalarımızda ise ortalama PCR pozitifliğinin negatife 
dönmesi 24 gün sürmüştür. Servisimizde COVID-19 enfeksiyonu hastalarımızın %50 si kaybedilmiş olup, 
enfekte olmayan hastalarla karşılaştırma yapılmadığı için mortalite artışı konusunda veri yoktur. Acil 
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tedavi endikasyonu olan hematolojik maligniteye sahip hastalar COVID-19 ile enfekte olsalar dahi başka 
kontrendike durum yok ise sistemik kemoterapilerinde erteleme yapılmaması yönünde veriler 
mevcuttur.COVID-19 hakkında bilgi ve deneyimimiz arttıkça başlı başına yönetilmesi zor olan hasta 
gruplarında da tedavi konusunda gelişmeler olacaktır. 
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S21- KORTİKOSTEROİDE DİRENÇLİ GASTROİNTESTİNAL SİSTEM GRAFT VERSUS 
HOST HASTALIĞINDA ETANERCEPT KULLANIMI, 6 VAKALIK ÖN SONUÇLARIMIZ 

 

Bahar Sevgili1,Nur Soyer1 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 

 
Amaç: Akut graft versus host hastalığı (aGVHH), HLA uygun kardeş donörden nakil olan hastalarda % 
50’ye yaklaşan oranda görülmektedir. HLA uygunsuzluğu olan nakillerde bu oran artar. Yüksek doz 
steroid tedavisi aGVHH tedavisinde ile basamakta önerilir ama yanıt % 40- 50 hastada görülür. Steroid 
refrakter (SR) olgularda ise immunsupresif (siklosporin(CsA), mikofenolat mofetil (MMF), anti-timosit 
globülin(ATG), vb) ajanlar veya hücresel tedaviler kullanılabilir. Ama 2.basamak tedavi için bir standart 
yoktur. SR-GIS- GVHH’da etanersept gibi anti-TNF tedavilerle yapılan çalışmalarda umut vaat edici 
sonuçlar mevcuttur. Biz merkezimizde SR-GİS-GVHH ile takip edip etanersept başladığımız 6 olgunun 
tedavi yanıtlarını ve izlemlerini sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Çalışmamıza Ege Üniversitesi Hematoloji B.D.’da Nisan 2019- Şubat 2021 tarihleri arasında 
takip edilen, endoskopik biyopsiyle konfirme edilmiş grade III-IV 6 GİS-GVHH olgusu alındı. Olguların yaş 
ortalaması 55, kadın/erkek oranı: 3/3, akut/akut geç başlangıçlı GVHH oranı ise 2/4 saptandı. Allogeneik 
kök hücre nakil endikasyonları; relaps/refrakter (R/R) multipl myelom (1), R/R akut myeloid lösemi (1), 
myelodisplastik sendrom (MDS) (1), akut lenfoblastik lösemi (1), MDS+ myelofibrozis (1) ve PNH+ 
aplastik anemi (1) idi. Hastaların 3’üne myeloablatif, 3’üne non-myeloablatif nakil yapıldı. Hastaların 
4’ünde alıcı/donör cinsiyetleri uyumluydu. Kan grupları açısından 3 hastada donör ve alıcı kan grupları 
uyumlu iken 2 hastada majör kan grubu ve 1 hastada çift yönlü uyumsuzluk vardı. Kullanılan hazırlama 
rejmleri; 3 hastada busulfan(2)/ fludarabin, 1 hastada busulfan(4)/ siklofosfamid, 2 hastada treosulfan/ 
fludarabin’dir. GVHH profilaksisi amacıyla 1 olguda CsA+ metotreksat, 3 olguda ATG+ CsA+ metotreksat, 
2 olguya posttransplant siklofosfamid+ CsA+ kısa süreli mikofenolat mofetil (MMF) verildi. 

Bulgu: Hastalarda nakil-GVHH arasında geçen süre ortanca 111 gündü. Tüm hastalara ilk basamak tedavi 
olarak steroid 2 mg/kg/gün verildi. Ortanca steroid monoterapi kullanım süresi 12 gün saptandı. (9-28). 
İkinci immunsupresif olarak MMF veya CsA’ya devam edildi. İlk sıra tedaviden sonra etanersept’e geçiş 
süresi ortalama 14 gün (9-28), uygulanan ortalama doz miktarı toplamda 400 mg saptandı. Tüm 
hastalara 25 mg/gün haftada 2 gün olarak SC etanersept uygulandı. Hastalardan 3’ünde etanersept 
tedavisi ile tam yanıt elde edildi. Etanersept 2 hastada azaltılarak kesilirken 1 hasta halen haftada 1 gün 
olarak devam edilmektedir. Yanıt alınamayan 3 hasta ise etanersept başlandıktan ortalama 24 gün sonra 
kaybedildi. Tüm hastalar içinde 4 hastada kanda sitomegalovirüs (CMV) seropozitifliği saptandı. 
Endoskopik biyopside CMV bir hastada saptandı. Tüm hastalarda eşlik eden bakteriyel enfeksiyöz 
komplikasyonlar mevcuttu. Medyan OS AHKN sonrası 7 ay (min 3,5 – maks 12 ay), etanercept sonrası 2 
ay (min 0,5 –maks 4 ay) hesaplandı. 

Sonuç: AHKN sonrası GİS GVHD yüksek mortalite oranına, düşük tedavi yanıtına sahip bir tablodur. SR-
GVHH’da steroid sonrası tedavi seçenekleri tartışmalıdır. SR olgularda 2.basamak tedavi seçeneğini 
belirlerken, merkezin deneyimi, ilaca veya hücresel tedaviye erişim, fotoferez yapılıp yapılmaması 
etkilidir. Etanersept ile başarı oranları diğer tedavilerle benzer olmakla birlikte düşük yan etki profili, 
parenteral kullanımı ve hızlı erişim nedeniyle tercih edilebilir. Fakat etanersept etkinliğinin daha iyi 
değerlendirilebilmesi için büyük hasta gruplarıyla geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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S22- HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KLONAL SİTOGENETİK ABERASYONLARIN 
TANIMLANMASINDA KONVANSİYONEL SİTOGENETİĞİN ÖNEMİ 

 

Gülçin Günden1,Nur Oğuz Davutoğlu1 
 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Amaç: Hematolojik malignitelerde klonal sitogenetik aberasyonlar (KSA) sıklıkla meydana gelmektedir. 
Bazı sitogenetik aberasyonların, hematolojik maligniteye spesifik ve prognostik etkileri olduğu ve çoğu 
genetik aberasyonun hastalık patogeneziyle yakın ilişkili ve diagnostik marker olduğu bilinmektedir. 
KSA’ların saptanmasında birçok moleküler ve sitogenetik yöntemin kullanılabilirliği söz konusudur. 
Özellikle, hematolojik malignitelerdeki bu aberasyonların tanımlanmasında konvasiyonel sitogenetik (KS) 
altın standart olarak kabul edilmektedir. Biz de hematolojik maligniteli 3 olgu örneği ile klonal 
sitogenetik aberasyonların tanımlanmasında konvansiyonel sitogenetiğin önemini bir kez daha ortaya 
koymayı amaçladık. 

Yöntem: KLL, AML ve MPH tanılı 3 olgunun kemik iliği örneklerinden konvansiyonel ve moleküler 
sitogenetik analizler gerçekleştirildi. 

Bulgu: MPH tanılı olgunun (olgu 1) t(9;22)’ye yönelik FISH çalışması negatif sonuçlanıp, KS ile derivatif bir 
6. Kromozom saptandı. Bir yıl sonra KML ön tanısı gelen Kİ örneğinde ph kromozomunun %75 oranında 
pozitif olduğu saptandı. Yapılan KS çalışması sonucunda 
46,XX,der(6)t(1;6)(q23;p21)[2]/46,XX,t(3;21)(q26;q22),t(9;22)(q34;q11)[12] karyotipi raporlandı. MDS ön 
tanısı ile FISH ve KS sonuçları normal olarak takip edilen olgu 2’nin AML ön tanısı aldığında KS ile 
47,XY,t(7;16)(q11.2?;p13.3?),+8[5] karyotipine sahip olduğu tespit edildi. Yine KLL tanılı olgu 3’ün KLL 
FISH paneli normal sonuçlanırken KS ile 14q delesyonu saptandı ve 46,XX,del(14)(q32q32)[5]/46,XX[5] 
olarak raporlandı. 

Sonuç: Miyelofibroz özellik saptanan olgu 1’de tanı anında saptanan, literatürde nadir olarak 
raprolanmış olan t(1;6)’nın miyelofibrozise spesifik bir anomali olduğu ve AML’ye tranformasyonla ilişkili 
olduğu belirtilmektedir. Ayrıca KS ile saptanan ve FISH ile konfirme edilen t(3;21)’in de oldukça nadir 
gözlendiği ve kötü prognostik etkisi olduğu bildirilmektedir. Bizim olgumuz da şu an akut lösemi tanısı ile 
takip edilmektedir. Olgu 2’de saptanan +8 ise miyeloid malignitelere özgü ve orta prognostik olarak 
kabul edilmektedir. Ayrıca ulaştığımız veriler doğrultusunda t(7;16)’nın literatürde daha önce 
raporlanmadığını gözledik. Ancak hastanın AML’ye transforme olması bu translokasyonun etkisinin 
olumsuz olduğunu düşündürmektedir. Delesyon 14q’nun ise KLL’de kötü prognozle ilişkili olduğu 
bildirilmiştir. Bizim del(14q) saptanan KLL tanılı olgumuzunda süreç içerisinde tedavi stratejisinin 
değişmesi, ilgili aberasyonun prognozu olumsuz etkilediğini destekler niteliktedir. Sonuç olarak literatür 
verileriyle olgularımızı değerlendirmemiz sonucunda, klonal sitogenetik aberasyonların hematolojik 
malignitelerdeki önemini gözlemledik. Prognostik etkileri olan, saptadığımız bu anomalilerin tanıya özgü 
FISH panellerinin dışında, KS yöntem ile tespit edilebilmeleri ile KS yöntemin hematolojik malignitelerde 
altın standart bir yöntem olduğunu bir kez daha göstermiş bulunmaktayız. 
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S23- KRONİK MİYELOSİTİK LÖSEMİ OLGULARINDA t(9;22) VARYANTLARININ 
PROGNOSTİK ÖNEMİ 

 

Sevgi Işık1,Eren Gündüz1 
 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Amaç: Kronik miyelositik lösemi (KML), hematopoetik kök hücrelerden kaynaklanan klonal 
miyeloproliferatif bir hastalıktır. t(9,22) sonucu oluşan BCR/ABL füzyon geni KML’de diagnostik ve 
prognostik öneme sahiptir. Olguların büyük kısmı imatinibe olumlu yanıt vermektedir. Ancak KML 
olgularının %5-10’unda t(9;22)’nin basit veya kompleks varyantları meydana gelmektedir ve bu 
varyantların prognostik etkisi hakkında çelişkili veriler söz konusudur. Biz de çalışmamızda saptadığımız 
varyant t(9;22)’lerin prognostik etkilerini incelemeyi amaçladık. 

Yöntem: Konvansiyonel ve moleküler sitogenetik (FISH) yöntem ile varyant translokasyon saptanan 4 
KML olgusunun klinik verileri araştırıldı ve literatür ile karşılaştırıldı. 

Bulgu: t(9;22;1) varyant translokasyonu 2 olguda saptanırken, 1 olguda t(8;9;22) ve 1 olguda ise 
t(5;9;22;7) tespit edildi. Elde ettiğimiz klinik veriler doğrultusunda, üçlü (3-way) translokasyon saptanan 
3 olguda 1. nesil tirozin kinaz inhibitörü (TKI) olan imatinibden, 2. nesil TKI olan nilotinibe veya 
dasatinibe geçildiği görülmüştür. t(5;9;22;7) saptanan olgunun ise 9 yıl boyunca imatinib ile takip altında 
olduğu ve solunum yetmezliği sebebiyle ex olduğu öğrenilmiştir. 

Sonuç: Literatürde KML hastalarında t(9;22;1) ve (8;9;22) varyantlarının daha önce tanımlandığı ve bu 
varyantların prognozu genellikle olumsuz yönde etkilemediği belirtilmiştir. İlgili varyant translokasyonlar 
prognozu olumsuz yönde etkilemese de, genelllikle imatinibe yanıt azlığı ile ilişkilendirildiği gözlenmiştir. 
Bizim de olgularımızın imatinibe istenilen yanıtı vermemesi ve hastaların şuan için remisyonda olması 
literatürle uyumluluk göstermektedir. Dörtlü (4-way) translokasyon saptanan olgumuz ise varyant 
translokasyon açısından literatürde tek olgu olması ve bu varyant translokasyona yönelik veri 
bulunmaması nedeniyle, prognoz açısından literatür eşliğinde tartışılamamıştır. Tüm bu veriler 
doğrultusunda sadece sitogenetik yöntemler ile saptanabilen varyant translokasyonların 
tanımlanmasının önemi göz ardı edilemez niteliktedir. Ayrıca t(9;22) varyantlarının tanımlanıp, 
prognostik öneminin değerlendirilmesine yönelik daha fazla olgu raporuna ihtiyaç olduğu görülmektedir. 
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S24- TEDAVİ İLE İLİŞKİLİ MDS VE AML HASTALARINDA MLL GEN YENİDEN 
DÜZENLENMELERİ 

 

Beyhan Durak Aras1,Neslihan Andıç1 
 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Amaç: Tüm lösemilerin yaklaşık %10-20’sini tedaviyle ile ilişkili lösemiler oluşturmaktadır. Bu lösemiler 
içinde, tedaviyle ilişkili-miyelodisplastik sendrom (t-MDS) ve akut miyeloid lösemi (t-AML) hastalarında 
tanımlanmış kromozomal aberasyonlar meydana geldiği ifade edilmiştir. Bu aberasyonların önemli bir 
kısmını 11q23’de lokalize MLL geninin yeniden düzenlenmeleri oluşturmaktadır. İlgili gendeki yeniden 
düzenlenmelerin meydana gelmesinin sebebinin primer malignitesi olan hastalara uygulanan sitotoksik 
terapiler ve/veya radyoterapi olduğu bildirilmiştir. Ayrıca MLL genindeki yeniden düzenlemeler t-MDS ve 
t-AML hastalarında genellikle kötü prognozla ilişkilendirilmiştir. Bizde t-MDS ve t-AML olan olgularımızda 
saptadığımız MLL genindeki yeniden düzenlemelerin prognostik etkisini incelemeyi hedefledik. 

Yöntem: Konvansiyonel ve moleküler sitogenetik (FISH) yöntem ile MLL yeniden düzenlemeleri saptanan 
t-MDS veya t-AML 3 olgunun klinik verileri araştırıldı ve literatür ile karşılaştırıldı. 

Bulgu: Olgu1 (t-MDS) FISH: nuc ish (MLLx2)(5’MLLsep3’MLLx1)[104/179] Konvansiyonel sitogenetik: 
46,XX,t(10;11)(p11-13?;q23.3)[9]/47,idem,+9 [5] Olgu2 (t-AML) FISH: nuc ish (MLLx3~6)[137/237] 
Konvansiyonel sitogenetik: 46,XY,del(5)(q31),der(11)r(11)(p?q?)[1]/45,idem,-16[9]/45,XY,-
5,der(11)r(11)(p?q?), t(21;21)(q10?;q10?),-16,+21)[1] Olgu3 (t-AML) FISH: nuc ish 
(MLLx2)(5’MLLsep3’MLLx1)[110/185] Konvansiyonel sitogenetik: 
46,XY,+8,t(11;17)(q23;q25)[13]/46,XY[9] 
 
Sonuç: MLL geninde yeniden düzenlemeler tespit ettiğimiz olguların klinik verilerini incelediğimizde, 
daha önceden solid kanser öyküleri olduğu ve sitotoksik ajanlar ile tedavi edildikleri bilgisine ulaştık. 
Yapılan çalışmalarda t-AML ve t-MDS hastalarında MLL geninde saptanan yeniden düzenlenmelerin 
genellikle translokasyonlar olduğu ve ilgili genin birçok tanımlanmış partneri olduğu da belirtilmektedir. 
Olgu 1 ve 3’de saptadığımız MLL partnerlerinin ve olgu 2’de saptanan MLL gen amplifikasyonun t-
AML/MDS hastalarında daha önce de bildirildiği, kötü prognozla ilişkilendirildiği görülmüştür. Bizim 
olgularımızdan, olgu 1’in tedavi stratejisinin değişmesi, olgu 2’nin enfeksiyon ve olgu 3’ün sepsis 
sebebiyle ex olması, literatürden elde ettiğimiz veriler ile uyumluluk göstermektedir. Sonuç olarak; tüm 
bu veriler doğrultusunda, solid doku kanser tedavilerinin etkileriyle MLL gen yeniden düzenlenmelerinin 
eşlik ettiği, agresif kliniğe sahip hematolojik malignitelerin meydana gelmesi sebebiyle, kanser 
tedavilerinde daha fazla genetik anomalinin tanımlanması ve hedefe yönelik tedavilerin geliştirilmesinin 
gerekliliğini savunmaktayız. 
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S25- YENİ TANI VE RELAPS REFRAKTER AKUT MİYELOİD LÖSEMİ HASTALARINDA 
AZASİTİDİN İLE VENETOKLAKS KOMBİNASYONUNUN KULLANIMI; TEK MERKEZ 

DENEYİMİ 
 

Ece Vural1,Fadime Nurcan Alhan1,Ünal Ataş1,Utku Iltar1,Orhan Kemal Yücel1,Ozan Salim1,Levent 
Ündar1 

 
1Akdeniz Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 

 
Amaç: Konvansiyel kemoterapiye uygun olmayan akut miyeloid lösemi (AML) hastalarında hipometile 
edici ajanlar (HMA) önemli bir tedavi seçeneği olmuştur. Ancak tek başına HMA ile elde edilen yanıt 
oranları ve sağkalım süreleri yeterli değildir. Bir anti apoptotik protein olan BCL-2’nin inhibisyonu ile etki 
gösteren venetoklaksın (VEN) HMA ile kombine edildiğinde sağ kalımı arttırdığı görülmüştür ve bu 
nedenle kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Sunumda tek merkezde azasitidin (AZA)+ VEN 
kombinasyonu kullanılmış yeni tanı ve relaps refrakter (R/R) AML vakalarının bir dökümünü sunmayı 
amaçladık. 
 
Yöntem: Akdeniz Üniversitesi Erişkin Hematoloji Kliniği’nde Mayıs 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında 
AZA+VEN kombinasyon tedavisi almış 25 yeni tanı ve R/R AML vakaları retrospektif olarak incelendi. 

Bulgu: Toplamda 25 hasta analize dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 59 (27-78) ve kadın erkek oranı 
2:3 idi. Hastaların 12’si R/R iken 13’ü yeni tanı AML idi. Sekonder AML olarak değerlendirilen 8 hastanın 
4’ünde MDS, 4’ünde de kronik miyeloproliferatif hastalık zemininde AML gelişmişti. MDS’ye sekonder 
gelişen AML’lerin 3’ü yeni tanı almıştı. Hastaların 6’sı kötü, 3’ü orta, 16’sı iyi genetik risk faktörleri 
taşımaktaydı. Prognostik önemi olan genetik risk faktörlerinden FLT-3 7 hastada, NPM1 4 hastada pozitif 
saptanmıştı. Kombinasyon tedavisi öncesi blast oranları 10 hastada <%30, 6 hastada %30-50, 9 
hastada>%50 oranında saptanmıştı. HMA+VEN kombinasyonunda HMA olarak tüm hastalarda AZA 
kullanılmıştı. Ortalama VEN kullanım süresi 3 ay (10 gün-11 ay) idi. R/R vakalar öncesinde ortalama 3 sıra 
tedavi almışlardı ve 7 tanesine daha önce allojenik kemik iliği nakli uygulanmıştı. Yan etki nedeniyle 13 
hastada ilaca ara verildi. Bu yan etkilerin çoğunu hematolojik yan etkiler oluşturmaktaydı. Hastaların 
tümünde derece 4 nötropeni gelişti. AZA+VEN kombinasyon tedavisi sonrası 1. ayda yanıt 
değerlendirmesi yapılmış olan toplam 20 hastanın 8’inde CRi, 2’sinde parsiyel yanıt, 1’inde aplazide 
ölüm, 9’unda refrakter hastalık izlendi. Bu refrakter seyreden 9 hastadan 6 tanesi AZA+VEN 
kombinasyon tedavisi öncesi R/R hastalığa sahipti. CRi yanıtı elde edilmiş hastaların üçünde 2- 4. aylarda 
relaps gelişti. 5 hasta hala CR/CRi yanıtını sürdürmektedir. 16 hasta kaybedilmiş olup en sık ölüm nedeni 
hastalık progresyonu altında sepsis tablosuydu. Dört hasta SARS-CoV-2 enfeksiyonu ilişkili olarak 
kaybedildi. Hastaların AML tanısı aldıktan sonraki ortalama toplam sağ kalımı 12 ay idi. 

Sonuç: İndüksiyon tedavisine uygun olmayan yeni tanı veya R/R AML hastalarında HMA+VEN 
kombinasyonu güvenli görülmektedir. Bu kombinasyonun sinerjistik etkisi ile sağ kalımı arttırdığı 
gösterilmiştir Dinardo ve ark. çalışmasında (1) kompozit CR+CRi oranları %67, 1. ay CR+CRi oranları 
%43,4 olarak bildirilmiş olup vaka serimizde oranlar sırasıyla %45 ve %40 idi. Bu çalışmada en sık yan etki 
olarak hematolojik yan etkileri sunulmuş olup derece 3 ve üzeri nötropeni oranını %42 olarak bildirmiştir 
(1). Merkezimizde hemen tüm hastalarda en az grade 3 nötropeni görülmüş olup bu yüksek oranın 
kombinasyon tedavisinin çoğunun R/R hastalarda uygulanmasına bağlamaktayız. VEN temelli rejimlerin 
NPM1 mutasyonlu olgularda yanıt oranlarının daha iyi olduğu bildirilmiştir (2). Hasta grubumuzda NPM1 
pozitif olgularda CR+CRi’e ulaşmada avantaj gözlenmedi. Toksisiteyi arttırmadan sağ kalımı uzatması 
bakımından HMA+VEN kombinasyonu umut vericidir. VEN’in ilaç etkileşimleri ve yan etki profili 
nedeniyle doz değişimi gereksinimini sıklıkla gündeme getirse de oral kullanım kolaylığı hastaneye 
yatışları azaltmakta hasta uyumunu artırmaktadır. 
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S26- HODGKİN LENFOMADA LATENT EBV ENFEKSİYON SIKLIĞI VE SAĞKALIMA 
ETKİSİ 
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Amaç: Ebstein-Barr virüs (EBV) enfeksiyonun baş boyun tümörleri gibi solid kanserler yanı sıra Hodgkin 
lenfoma (HL) ve non-Hodgkin lenfomaların (NHL) etiyolojisinde rol aldığı gösterilmiştir. Latent kalan EBV 
tarafından kodlanan örneğin EBV latent membran protein 1 (LMP 1) veya EBV encoded small RNA (EBER) 
pozitifliği immunhistokimya ve kromojenik in situ hibridizasyon yöntemleri ile saptanabilmektedir. Batı 
toplumlarında HL hastalarında EBV enfeksiyonu %40 dolayında bildirilmiştir. Çalışmamızda merkezimizde 
HL tanısı alan olgularda EBV enfeksiyon sıklığını, HL alt gruplarındaki dağılımını ve toplam sağ kalıma olan 
etkisini araştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Ege Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında 2005-2020 yılları arasında Hodgkin lenfoma 
tanısı alan 18 yaş ve üzerinde olan 875 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların 
elektronik hasta dosya sisteminden yaş, cinsiyet ve tanı tarihi gibi demografik verileri yanı şıra patoloji 
kayıtlarından histopatolojik tanı alt grupları ve EBER pozitifliği geriye dönük olarak kaydedilmiştir. LMP1 
ve/veya EBER ile latent EBV enfeksiyonu bakılmış olan hastalar çalışmada incelenmiş olup, HL alt 
gruplarında dağılımına ve genel sağ kalıma bakılmıştır. 

Bulgu: Ortanca yaş 42 (yaş aralığı 18-94) olan 875 HL tanılı hastanın %56,5’ i erkektir. İleri yaş hastalarda 
da (65 yaş ve üzerinde) HL sıklığı erkeklerde %56,6 (60/106) dolayında ve benzer oranlarda bulunmuştur. 
Nodüler sklerozan klasik HL (KHL) %43,5 (381/875) ile en sık görülen KHL alt tipidir. Mikst sellüler KHL 
%32 ile 2. sıklıkta görülmekte olup, lenfositten fakir ve lenfositten zengin alt tipler sırasıyla %2,4 ve %3,9 
sıklıkta görülmektedir. Nodüler lenfosit predominant HL (NLPHL) ise %6,5 dolayında saptanmıştır. Kadın 
hastaların yarısından çoğunda (%54,3) nodüler sklerozan KHL görülürken; erkeklerde mikst sellüler KHL 
%38,5 ve nodüler sklerozan KHL %35,2 dolayında görülmektedir. EBV enfeksiyonu 560 hastada 
değerlendirilmiş olup, EBV pozitifliği %49,5’ dir. İleri yaş HL hastalarında EBV enfeksiyon sıklığı 65 yaş 
altında olanlara göre daha sık bulunmuştur (p=0,005). Mikst sellüler KHL tanılı hastalarda EBV sıklığı 
belirgin olarak daha yüksek izlenmiştir (p<0,000). NLPHL hastalarının büyük çoğunluğunda EBV negatif 
izlenmiştir. Genel sağ kalım %78,16 saptanmış olup 5 yıllık (60. ay) sağ kalım %81,5 ; 10 yıllık sağ kalım 
(120. ay) %72,3’ tür. EBV pozitif ve negatif izlenen hastalarda genel sağ kalım değerlendirildiğinde 
sırasıyla %77,54 vs %83,21 (p=0,087) dolayında saptanmıştır (grafik-1). İleri yaş hastalarda genel sağ 
kalım 65 yaş altındaki hastalara göre düşük (%50 vs %82 p<0,0001; grafik-2) izlenmiş olup bu yaş 
grubunda da EBV pozitif ve negatif olanlar arasında sağ kalım farkı bulunamamıştır (p=0,83). 

Sonuç: EBV enfeksiyonunun immunsuprese hastalarda Jak-Stat, NFkB sinyal yolaklarını aktive ettiği 
(özellikle LMP1 proteinin) ya da B hücre reseptörü gibi davranarak immun yanıta sebep olduğu ve HL 
etiyolojisinde rol aldığını gösteren çalışmalar vardır. Çalışmamızda EBV pozitifliği daha önce bildirilen 
çalışmalara göre daha sık olarak bulunmuştur. Yaş, cinsiyet ve HL alt tiplerindeki EBV dağılımı ise literatür 
ile benzer şekildedir. Her ne kadar HL hastalarının yaklaşık yarısında EBV saptanamasa da EBV varlığının 
prognozu nasıl etkilediği henüz net değildir. 
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S27- BİRİNCİ SIRADA BORTEZOMİB ALAN MULTİPL MİYELOMLU HASTALARDA 
ALTERNATİF TEDAVİLERE GEÇİŞ ORANI VE SÜRESİ: GERÇEK YAŞAM VERİSİ 
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Amaç: Bortezomib, siklofosfamid, deksametazon (VCD) protokolü multipl miyelom (MM)’lu hastalarda 
sıklıkla kullanılan ve güncel kılavuzlarda yer alan bir rejimdir. Hem transplant adayı olan, hem de otolog 
kök hücre transplantasyonu için uygun olmayan hastalarda birinci basamakta kullanılabilmektedir. 
Ancak, yan etki nedeni ile tedavinin tolere edilemediği ya da hastalık progresyonu olan olgularda 
alternatif tedavilere geçiş söz konusu olmaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizde VCD başlanan, yeni tanı MM 
hastalarında alternatif tedavilere geçiş oranı ve süresinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmamız retrospektif olup, 01.01.2016-01.07.2020 tarihleri arasında merkezimizde MM 
tanısı almış olan hastalar incelenerek başlangıç tedavisi olarak VCD protokolü almış olan olgular 
araştırmaya dahil edilmiştir. Merkezimizde takip süresi 6 aydan kısa olan olgular çalışma dışı bırakılmıştır. 
Analizler için demografik veriler, tedavide kullanılmış olan protokoller ve başlangıç tarihleri ile hastaların 
son kontrol tarihleri kaydedilmiştir. Tüm veriler merkezimizde hasta takibi için kullanılmakta olan 
elektronik veri tabanından alınmıştır. 

Bulgu: Çalışmaya toplam n=44 hasta (33 erkek, 11 kadın) dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 63 (37-
82), ortanca takip süresi 17 ay (6-54) idi. Dahil edilen hastaların %54 (n=24)’ü 65 yaşın altında olup, 
transplant adayı idi. Takip süresince, başlangıç rejimi olan VCD protokolünün %57 (n=25) oranında 
değiştirildiği ve sonrasında uygulanan alternatif protokolün hastaların %84‘ünde lenalidomide, 
dexametazon (LenDex) olduğu görüldü. Bu hastalarda VCD başlangıcından alternatif tedavi başlangıcına 
kadar geçen süre ise ortanca 6 ay (3-36) olarak bulundu. Takibinde VCD protokolü sonrası LenDex rejimi 
başlanmış olan hastalar incelendiğinde ise ikinci defa tedavi değişikliği yapılan hasta oranının %28 olduğu 
görüldü. Bu hastalarda LenDex başlangıcından ikinci alternatif tedavi başlangıcına kadar geçen süre ise 
ortanca 10 ay (5-31) olarak hesaplandı. LenDex sonrası kullanılan alternatif ajanlar: pomalidomide (n=2), 
karfilzomib (n=2), iksazomib (n=2) ve daratumumab (n=1) olarak kaydedildi. 

Sonuç: Çalışmamızda yeni tanı alan multipl miyelomlu hastalarda tedaviye VCD protokolü ile 
başlandığında hastaların yarısından fazlasında protokol değişikliği yapıldığı ve değişiklik için geçen 
sürenin ortanca olarak 6 ay olduğu tespit edilmiştir. Alternatif tedavi olarak çoğunlukla LenDex protokolü 
tercih edilmiş, LenDex alan her üç hastadan birinde de ortanca 10 ay sonra yeniden tedavi değişikliği 
yapıldığı görülmüştür. Mevcut bulgularımız gerçek yaşam verileri olup, klinik çalışmalar kapsamında takip 
edilen olgular için bildirilmiş sonuçlar ile kıyaslandığında tedavi değişikliği yapılan hasta oranı 
öngörülenden yüksek; değişiklik yapılana kadar geçen süre ise beklenenden kısadır. Bulgularımız multipl 
miyelom tedavisinde sıklıkla kullanılan tedavi protokollerinin gerçek yaşamda klinik çalışmalarda rapor 
edildiği kadar etkin olamayabileceğini düşündürmektedir. Günlük pratikte kanıta dayalı tedavi 
uygulamaları esas olmakla beraber, gerçek yaşam deneyimlerinin her zaman konuyla ilgili klinik çalışma 
verileri ile örtüşmeyebileceği bilinmektedir. Bu nedenle kanıta dayalı tedavi algoritmaları oluşturulurken, 
bunları uygulayacak merkezlerin kendi deneyimlerini de göz önünde tutması gereklidir. Araştırmamızın 
en önemli kısıtlılığı tek merkez deneyimi olmasıdır, ancak klinik pratiğimize yön verecek ve ulusal tedavi 
algoritmalarımızı şekillendirecek daha büyük ölçekli çok merkezli araştırmalara öncül edeceği 
düşünülmektedir. 
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S28- GERİATRİK DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGULARIMIZIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ 
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Amaç: Geriatrik diffüz büyük B hücreli lenfomalı olgulara kırılganlığın artması ve komorbid hastalıklar 
nedeniyle genellikle yoğun kemoterapi protokolleri uygulanamaz. Ayrıca ileri yaşta kötü prognostik olan 
non-germinal merkez orjinli olgular daha sıktır. Bu nedenlerden dolayı yaşlı olgularda prognoz 
gençlerden daha kötüdür. Biz bu çalışmada kliniğimizde takip edilen ≥65 yaş diffüz büyük B hücreli 
olgularımızın klinik durumlarının, uygulanan kemoterapi protokollerinin, tedaviye yanıt ve survey 
durumlarının değerlendirilmesini amaçladık. 

Yöntem: Çalışmamıza 68 olgu dahil edildi. Olguların yaş, cinsiyet, Hans algoritmi kullanarak belirlenen 
hücre kökeni, Ann-Arbor evresi, performans durumu, B semptomu varlığı, komorbid hastalıklar, 
uluslararası prognostik indeks skoru, hepatomegali ve/veya splenomegali varlığı, bulky kitle varlığı, 
kemik iliği tutulumu, birinci basamakta uygulanan kemoterapi protokolü ve bu tedaviye yanıt 
durumu/süresi, relaps/refrakter olgularda diğer basamaklarda uygulanan kemoterapi protokolleri, bu 
tedavilere yanıt durumu ve süresi, toplam sağkalım süresi, otolog kök hücre nakli uygulanması durumu 
kaydedildi. Veriler SPSS 20 istatistik programıyla değerlendirildi. 

Bulgu: Olgularımızın yaş ortalaması 72.3±2.3 yıl olup; 24’ü (%35.3) erkek, 44’ü (%64.7) kadındı. 28 
olgumuz non-germinal merkez, 12 olgumuz germinal merkez kökenliydi. Olgularımızın 8’inde evre 1, 
24’ünde evre 2, 25’inde evre 3, 11’inde ise evre 4 hastalık tespit edildi. Performans skoru; olgularımızın 
14’ünde 1 (%20.6), 34’ünde (%50) 2, 17’sinde (%25) 3, 3’ünde (%4.4) ise 4 idi. Olgularımızın 38’inde 
(%55.9) B semptomu mevcuttu. Kemik iliği biyopsisi yapılan 60 olgunun 11’inde (%16.2) infiltrasyon 
saptandı. 2 (%2.9) olgumuzda bulky kitle, 6 (%8.8) olgumuzda splenomegali, 6 (%8.8) olgumuzda 
hepatosplenomegali, 1 (%1.5) olgumuzda hepatomegali saptandı. Uluslararası prognostik skor; 
olgularımızın 7’sinde (%10.3) 1, 9’unda (%13.2) 2, 17’sinde (%25) 3, 18’inde (%26.5) 4 ve 17’sinde (%25) 
5 idi. Olgularımızın 18’inde (%26.5) hipertansiyon, 13’ünde (%19.1) diyabetes mellitus, 8’inde (%11.8) 
koroner arter hastalığı, 5’inde (%7.4) konjestif kalp yetmezliği, 4’ünde (%5.9) benign prostat hiperplazisi, 
3’ünde (%4.4) kronik obstrüktif akciğer hastalığı saptanırken, 2’şer (%2.9) olgumuzda nodüler guatr ve 
kronik hepatit B enfeksiyonu, 1’er (%1.5) olgumuzda ise kronik karaciğer hastalığı, invaziv duktal 
karsinom ve derin ven trombozu saptandı. Olgularımızın 40’ına (%58.8) R-CHOP, 18’ine (%26.5) R-
miniCHOP, 7’sine (%10.3) R-CVP, 2’sine (%2.9) Rituksimab-vinkristin, 1’ine (%1.5) ise PEPC tedavisi birinci 
basamak kemoterapi protokolü olarak uygulandı. Tedavi sonrası olgularımızın 53’ünde (%77.9) tam 
remisyon, 7’sinde (%10.3) parsiyel remisyon, 5’inde (%7.4) stabil hastalık, 3’ünde (%4.4) ise progrese 
hastalık saptandı. Tam remisyon sağlanan olguların remisyon süresi 31.9±26 ay olup, 8’inde (%15) nüks 
gelişti. Nüks gelişen veya tam remisyona girmeyen olgulara (n=23) ikinci basamak kemoterapi tedavisi 
uygulandı. İkinci basamak tedavi olarak olguların 6’sına (%26) R-DHAP, 6’sına (%26) R-ICE, 3’üne (%13) 
ibrutinib, 2’şer (%8.7) olguya R-bendamustin, PEPC, lenalidomid ve R-Gemox tedavisi uygulandı. Bu 
olguların 13’ünde (%56.5) tam remisyon, 7’sinde (%30.4) parsiyel remisyon ve 3’ünde (%13) stabil 
hastalık saptandı. Tam remisyon sağlanan olguların 6’sına (%40) otolog kök hücre nakli uygulandı. 
Üçüncü basamak tedavi olarak 3 (%30) olguya lenalidomid, 3 (%30) olguya ibrutinib, 2 (%20) PEPC 
tedavisi uygulanırken; 2 (%20) olgumuz eksitus oldu. Üçüncü basamak tedaviyle olgularımızın 4’ünde 
tam remisyon, 2’sinde parsiyel remisyon sağlandı. Olgularımızın toplam surveyleri 34.4±30.2 ay idi. 

Sonuç: Geriatrik olgularda kötü prognostik olan non-germinal merkez kökenli lenfoma ve ileri evre 
hastalık sıktır. Ancak ibrutinib ve lenalidomid gibi ilaçların kullanımıyla bu olgularda da daha iyi prognoz 
sağlanabilir. 
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S29- HEMATOLOJİK HASTALIK TANISI OLAN HASTALARDA COVİD 19 HASTALIĞI-
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Amaç: Covid 19, uzun süredir tüm sağlık alanının temel konusu olan bir pandemi etkenidir. 
İmmunsupresif hematoloji hastaları için tedavi ve takiptte zorluklar yaşanmaktadır. Çalışmamızda;kendi 
poliklinik ve servisimizde takibi sırasında COVİD tanısı konulmuş hastaların,tanımlayıcı verilerini 
paylaşmak ve mortalite durumunun tespiti amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: Mart 2020-Şubat 2021 arasında COVİD tanısı koyduğumuz hastalarımız dahil edildi.Hastaların 
verileri geriye yönelik incelenip değerlendirildi. 
 
Bulgu: 49 hastanın verileri değerlendirildi.21’i kadın 28’i erkek,ortanca yaş 64(19-84),hastaların 15’i akut 
lösemi,10’u multiple myelom,9’u hodgkin dışı lenfoma tanısıyla izlenmekteydi.19 hastanın komorbiditesi 
yoktu,30 hastanın 1-4 komorbid tanısı mevcuttu.28 hasta sigara içmiş,21 hasta içmemişti.Semptomların 
başlamasından ortanca 2. günde (0-14) tanı konulduğu tespit edildi. 41 (%83) malign hematolojik tanısı 
olan hastadan, 33 (%67)’ ü aktif kemoterapi almaktaydı. 16 (%33) hasta sitopenik dönemdeydi. 11 hasta 
kemoterapinin bir parçası olarak steroid kullanırken Covid tanısı almıştı. 23(%47) hastada Covid pozitif 
birey ile temas öyküsü vardı. 25(%51)hastanın tanısı hem PCR hem bilgisayarlı tomografi(BT) ile, 23(%47) 
hastada PCR sadece 2 hastada BT bulgularıyla konulmuştu. Tanı sırasında 6 hasta asemptomatik idi, bu 
hastalar yatış öncesi veya temaslı taraması nedeniyle test edilen hastalar idi.Hastaların,19(%39)’u hafif 
hastalık,6(%12)’sı hafif pnömoni,9(%18)’u ciddi pnömoni,15(%31)’i akut respiratuar distress 
sendromu(ARDS) kliniği ile takip edilmişti.14(%29) hasta evde ayaktan tedavi ile izlenirken 35(%71) hasta 
yatarak tedavi edilmişti.Yatarak tedavi edilen hastaların 21(%60)’i yoğun bakım ünitesinde izlenmişti.44 
(%89) hastaya favipravir tek başına veya favipravir içeren kombinasyon tedavileri verilmiş iken 3 hasta 
tedavisiz izlenmişti.İmmunplazma tedavisi verilen hasta sayısı 3 idi.Yatan hastalarda hastalık 
progresyonu ortanca 4.Günde(1-17) gözlendi.19 hastada sistemik inflamatuar yanıt sendromu(SIRS) 
gelişimi izlendi.6 hastaya steroid,12 hastaya IVIG+steroid verildi.Yoğun bakım yatışı olan 21 hastanın 
13(%62)’ü entübe edildi. 22 hastada sekonder enfeksiyon tespiti izlendi.Hiçbir hastada tromboz 
gözlenmedi.24 profilaktik 11 terapötik dozda olmak üzere 35( %71) hasta antikoagülan tedavi 
aldı,antiaggregan tedavi verilen hasta sayısı 12 idi.49 hastanın 29(%59)‘u sağ iken 20 hasta(%41) eksitus 
oldu.Ölen hastalardan 3’ünün covid nedenli yatıştan sonra taburcu olduğu,birinin akut lösemi 
nüksü,birinin akut myokart enfarktüsü,diğerinin ise akut lösemi tedavisi alırken sitopenik dönemde 
solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü tespit edildi. Malign hematolojik tanılı olmanın, tanı anında 
sitopenik olmanın, akciğer tutulumu varlığının, yatarak tedavi alıp yoğun bakım yatışı, entübasyon ve 
sekonder enfeksiyon varlığının ve antikoagülan tedavi verilmemesinin mortaliteyi anlamlı olarak 
etkilediği tespit edildi. 
 
Sonuç: Çalışmada özellikle hematolojik malign tanılı hastalarda Covid-19 seyrinin daha kötü 
olduğu,mortalitenin literatürle uyumlu olarak kanser tanısı olmayanlara kıyasla daha yüksek olduğu 
gösterilmiştir.Hematolojik tanılı hastalarda Covid tedavisinin sitopeni,ilaç etkileşimi ve antisitokin 
tedavideki sınırlamalar nedeniyle bazı noktalarda eksik kalabileceği düşünülürse hastalarımız mümkün 
olduğu kadar hastane yatırılarak gözlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. 
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P1- TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA OLGULARININ 
DEĞERLENDİRMESİ: 5 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ 

 

Ceren Gümüşel1,Kübra Sayım1,Emre Akar1,Itır Şirinoğlu Demiriz2,Fehmi Hindilerden1 
 

1SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Hematoloji Kliniği, 2İstanbul Aydın Üniversitesi Hematoloji Kliniği 

 
Amaç: Trombotik trombositopenik purpura (TTP), mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni, 
nörolojik semptomlar, ateş ve böbrek yetmezliği ile karakterize, mikrovasküler trombüs oluşumuyla 
seyreden bir hastalıktır. Tanı anında trombosit sayısı 25 bin civarındadır. MAHA ve trombositopeni olan 
olgular aksi kanıtlanana kadar TTP kabul edilmeli, tedaviye derhal başlanmalıdır. ADAMTS13 eksikliği ile 
karakterize olan TTP’de tanı, klinik ve laboratuar bulgulara göre konmaktadır. ADAMTS13 aktivitesinin 
%10’dan az olması ciddi eksikliği gösterirken, tedaviye başlamak için aktivite düzeyinin belirlenmesi 
beklenmemelidir. Son yıllarda, ADAMTS13 eksikliğinin ön görülmesinde PLASMIC skorunun kullanımı 
gündeme gelmiştir. 

Yöntem: SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM Hematoloji, Anestezi ve Reanimasyon ve İç Hastalıkları 
kliniklerinde 2015-2020 yılları arasında TTP tanısı almış olan 18 hasta retrospektif olarak 
değerlendirilmiştir. Yaş, cinsiyet, başvuru şikayetleri, laboratuar değerleri, plazma değişimi sayısı, tedavi 
yanıtı, ADAMTS13 aktivite-inhibitör-antijen düzeyleri, remisyon/relaps oranları ve PLASMIC skoru ile 
ilişkileri incelenmiştir. 

Bulgu: Hastalardan 9’u kadın (%50) 9’u erkek (%50), ortalama tanı yaşı 43.5 idi. 15’i (%83,3) primer, 2’si 
(%11,1) sekonder TTP idi. Sekonder TTP’lerin biri sistemik lupus eritematozus, diğeri Covid-19 
enfeksiyonuna sekonder gelişmişti. Hastaların 15’i (%83,3) remisyon ile taburcu olurken, 3’ü exitus kabul 
edildi ve mortalite oranı %16,7 saptandı. En sık başvuru şikayeti nörolojik semptomlardı. Hastalara, 
ADAMTS13 aktivite ve antikor düzeyleri gönderildikten sonra plazmaferez uygulanmaya başlandı. 
Ortalama plazmaferez uygulanma sayısı 14, kullanılan ortalama TDP sayısı 23’tü. Tüm hastalara steroid 
verilmiş olup, ortalama steroid alma süresi 44 gündü. 10 hastada ek tedaviye ihtiyaç duyulmazken, 4 
hastaya (%22,2) rituksimab, 1 hastaya splenektomi (%5,6), 2 hastaya rituksimab ve splenektomi (%11,1) 
uygulandı. Ortalama remisyona girme süresi 11.7 gün, sebat etme süresi ortalama 14 aydı. 1 hastada 
relaps olduğu görüldü. Başvuru anında ortalama platelet sayısı 23,600/µL, LDH 1283, total bilirubin 2,87 
mg/dL idi. Bu değerler, plazmaferez sonrası 1, 3 ve 7. gün değerleriyle karşılaştırıldı. Başvuru anındaki 
ortalama Plasmic skoru 5,61 bulundu. ADAMTS 13 aktivitesi 20,63, antijen 0,16, inhibitör değeri ise 0,52 
idi. PLASMIC skoru ile remisyona girme süresi ve remisyonda sebat etme süresi arasında anlamlı ilişki 
saptanmadı. Plasmic skoru high olan hastalarda kullanılan TDP sayısı ortalama 28 iken, PLASMIC skoru 
düşük/orta olan hastalarda kullanılan TDP sayısı ortalama 15 idi ve fark istatistiksel olarak anlamlı idi. 
(p=0.025) Adamts aktivite-inhibitör-antijen düzeyleri ve diğer laboratuar değerleri (başvuru/1. gün/3. 
gün/7.gün), remisyona girme ve remisyonda sebat etme süresi ve Plasmic skoru arasında korelasyon 
saptanmadı. Kan grubu Rh pozitif olanlarda ADAMTS antijeni ortalama 0.206 ± 0.224 iken; rh negatif 
olanlarda adamts antijeni ortalama 0.027 ± 0.007 bulundu ve fark istatistiksel olarak anlamlı idi 
(p=0.011). 

Sonuç: TTP’de erken teşhis ve tedavi ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Tedavinin temeli 
plazmaferezdir ve başlanması için ADAMTS13 düzeyi ölçümü beklenmemelidir. Plazmaferez yanıtını 
değerlendirmede erken dönemde LDH, trombosit sayısı ve bilurubin değerleri önemlidir. Plasmic skoru, 
platelet sayısı, hemoliz bulgularının olup olmaması, bilinen malignite varlığı, solid organ veya kök hücre 
transplantasyonu, MCV, INR ve kreatinin değerleri baz alınarak hesaplanmaktadır. 6-7 yüksek riskli, 0-5 
orta risklidir. ADAMTS 13 eksikliğinin ön görülmesinde kullanabileceğini savunan çalışmalar 
bulunmaktadır. Çalışmamızda Plasmic skoru ile ADAMTS13 değerleri arasında anlamlı ilişki saptanmamış 
olup, daha fazla hasta verisi içeren çalışmalara gerek duyulmaktadır. 
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P2- GASTROSPLENİK FİSTÜL İLE PRESENTE OLAN PRİMER DALAK LENFOMASI 
 

Hale Bülbül1,Selin Berk2,Yusuf Ulusoy2,Kader Irak3,Mesut Ayer2 
 

1Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, 2Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
Hematoloji Kliniği, 3Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği 

 
Amaç: Gastrosplenik fistül (GSF), mide veya dalak hastalıklarından kaynaklanan nadir bir durumdur. 
Mide adenokarsinomu, Crohn hastalığı ve mide ülseri bilinen nedenlerdir. Dalak diffüz büyük B hücreli 
lenfoması bu komplikasyonun bir nedeni olabilir. GSF oluşumu için kitlede yaygın merkezi nekroz ve 
mide duvarı invazyonu gereklidir. Cerrahi rezeksiyon en yaygın tedavi yöntemidir. 

Yöntem: Primer dalak lenfoması tanılı bir olguda spontan gelişen GSF sunulmuştur. 

Bulgu: 70 yaşında erkek hasta 1 aydır devam eden epigastrik ağrı nedeni ile haziran 2020 tarihinde 
hastanemize başvurdu. Bilgisayarlı batın tomografisinde mide fundus düzeyinde 7 cm boyutlu ülsere 
kitlesel lezyon, dalak parankiminde heterojen subkapsüler hipodens kitlesel lezyonlar ve kitle düzeyinde 
splenik rüptür eşlikli mide duvarı invazyonu saptandı. Hastanın dalak anjiosarkom ve lenfoması açısından 
ileri tetkik edilmesi önerildi. Bunun üzerine çekilen batın manyetik rezonans incelemede dalak 
parankimde 2 adet büyüğü kraniyokaudal eksende yaklaşık 133x87 mm, inferiorda yaklaşık 70x85 mm 
boyuta ulaşan santrali heterojen nekrotik karakterde, belirgin periferik kontrast tutulumu gösteren 
heterojen kitlesel lezyonlar izlendi. Dalak kapsülünde parsiyel rüptür ile uyumlu görünüm, lezyonun bu 
düzeyden mide duvarına invaze olduğu ve mide fundus düzeyinde asimetrik duvar kalınlaşması, düzensiz 
heterojen ülsere kitlesel görünüm gözlendi. Bulgular primer dalak lenfoması ve kitle düzeyinde splenik 
rüptür eşlikli mide duvarı invazyonu lehine değerlendirildi. Mideye uzanan kitleden alınan endoskopik 
biyopsi sonucu diffüz büyük B hücreli lenfoma ile uyumlu bulundu. Pozitron emisyon tomografide evre 
IIIE hastalık saptandı. IPI skoru 4 (yüksek risk) olarak hesaplandı. GSF’ nin parsiyel olması ve kendini 
sınırlaması nedeniyle genel cerrahi tarafından operasyon planlanmadı. Temmuz 2020’de rituksimab, 
metilprednizolon, vinkristin, siklofosfamid ve doksorubisin (R-CHOP) kemoterapi protokolüne başlandı. 
İki kür boyunca fistül ile ilgili herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Üçüncü kürün ardından melena ve 
masif hematemez ile başvuran hastaya acil üst GIS endoskopisi yapıldı. Mide fundusundaki ülsere kitlesel 
lezyonun tamamen regrese olduğu gözlendi, aktif kanayan lezyon izlenmedi. Genel cerrahi tarafından 
splenektomi ve gastrektomi yapılması planlandı. Ancak hastanın işlemi kabul etmemesi üzerine 
girişimsel radyoloji tarafından ilk olarak sol gastrik arter embolizasyonu yapıldı. İlk işlem ile kanamanın 
kontrol altına alınamaması üzerine gastroduodenal ve sağ gastrik arter embolizasyon işlemi yapıldı. İkinci 
işlemden sonra kanama kontrol altına alındı. Kanama nedeniyle hastanın bu süreçte masif transfüzyon 
ihtiyacı oldu. Kemoterapiye bağlı nötropenik ateş gözlenen hasta Klebsiella pneumoniae’ ye bağlı sepsis 
nedeni ile eylül 2020’ de kaybedildi. 

Sonuç: Primer dalak lenfomalarında kemoterapi sonrası nadir fistül vakaları bildirilmiştir. Ancak çok daha 
nadir olarak bizim vakamızda olduğu gibi kemoterapi ile ilişkili olmaksızın ilk prezentasyonda 
kendiliğinden de ortaya çıkabilir. Tanı anındaki mevcut kendini sınırlayan parsiyel rüptürün kemoterapi 
ile birlikte hayatı tehdit eden gastrointestinal kanama ile komplike olabileceği akılda tutulmalıdır. Bu 
nedenle bu tür olgularda kemoterapiye başlamadan önce splenektomi seçeneği düşünülebilir. 
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P3- COVID-19 İLİŞKİLİ REFRAKTER İMMÜN TROMBOSİTOPENİ:                                 
BİR OLGU SUNUMU 

 

Pusem Patır1 
 

1Aydın Devlet Hastanesi 

 
Amaç: Trombositopeni, koronavirüs hastalığı (COVID-19) olan hastalarda artmış morbidite ve mortalite 
için bir risk faktörüdür. COVID-19 hastalarında trombositopeni yaygın intravasküler pıhtılaşma (YİP), 
sepsis veya ilaca bağlı olarak meydana gelebilir. 

Yöntem: Burada, COVID-19 enfeksiyonu ile ilişkili refrakter İTP tanılı bir vakayı sunuyoruz. 

Bulgu: 72 yaşında erkek peteşi, ağız içi mukozal hemoraji ve hematüri ile başvurdu. Başvurudan 10 gün 
önce ateş, nefes darlığı ve öksürük yakınması olması üzerine orofaringeal sürüntü PCR tetkiki yapılmış ve 
COVID-19 enfeksiyonu pozitif saptanmış. Başvuru sırasındaki trombosit değeri mikrolitrede 9000'di. YİP, 
bakteriyel sepsis ve ilaç dahil diğer trombositopeni nedenleri dışlandıktan sonra, hastaya COVID-19 ilişkili 
İTP teşhisi kondu. Trombosit transfüzyonuna yanıtsız olan hastaya metilprednizolon 1mg/kg/gün 
başlandı. Metiprednizol tedavisine yanıtsız ve trombosit değeri mikrolitrede 1000 olan, hematürisi 
devam eden hastaya başvurunun 4.gününde toplam 2 g/kg dozlu intravenöz immünoglobulin (İVİg) 
uygulandı. Başvurunun 11.gününde hâlâ yanıt alınamayan ve trombosit değeri mikrolitrede 1000 olan 
hastanın tüm vücut bilgisayarlı tomografisinde kitle lezyonu saptanmadı ve kemik iliğinde 
megakaryositlerde kümelenme eğilimi ile birlikte sayıca artış izlendi. Eltrombopag 50mg/gün başlandı. İki 
hafta sonraki kontrolünde trombosit değeri mikrolitrede 1000 olarak devam eden hastaya rituksimab 
375mg/kg/hafta, 4 hafta boyunca verildi. Dört haftalık takip sürecinde hastanın trombosit değeri 
miktolitrede 103000'e yükseldi. 

Sonuç: İTP, COVID-19 enfeksiyonunun ciddi bir komplikasyonudur ve farkında olmak önemlidir. ITP 
tedavi seçimi, immünosupresif tedaviye bağlı COVID-19 enfeksiyonunun potansiyel kötüleşmesine karşı 
ITP'ye bağlı kanama riskini dengelemeye dayanmalıdır. 
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P4- RELAPS REFRAKTER PERİFERİK T HÜCRELİ LENFOMADA BELİNOSTAT 
TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU 

 

Zalal Alataş1,Tacettin Ege Akgün1,Fatma Keklik Karadağ2,Nur Akad Soyer2,Fahri Şahin2,Güray 
Saydam2 

 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 
 
Amaç: Periferik T hücreli lenfomalar (PTHL), kötü prognozlu ve heterojen seyreden bir non-Hodgkin 
lenfoma grubudur. Etoposit içeren veya içermeyen antrasiklin bazlı rejimler, birinci basamak tedavi 
olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ancak, standart sitotoksik rejimler ile toplam sağ kalım oldukça 
düşüktür. Son yıllarda PTHL tedavisinde vorinostat, romidepsin gibi Histon deasetilaz (HDAC) 
inhibitörlerinin yanı sıra pralatreksat, brentuksimab vedotin ve belinostat gibi ajanlar kullanılmaya 
başlanmış ve toplam sağ kalıma katkı sağladıkları bildirilmiştir. Bu çalışmamızda, belinostat ile başarılı bir 
şekilde tedavi edilen refrakter anjiyoimmünoblastik T hücreli lenfoma (AITHL) tanılı bir vaka 
sunulmuştur. 
 
Yöntem: - 
 
Bulgu: 2017 yılında, 63 yaşında kadın hastaya aksiller lenf nodu biyopsisinden AITHL tanısı kondu. Kemik 
iliği biyopsisinde AITHL infiltrasyonu gösterildi. Pozitron emisyon tomografisi (PET) yapıldı ve Ann Arbor 
evresi 4 olarak tespit edildi. Hastanın by-pass operasyonu ve osteoporoz öyküsü vardı. 6 kür 
siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin ve prednizon tedavisinin (CHOP-21 kemoterapi rejimi) ardından 
PET taramasında lenfomaya dair belirti yoktu ancak hastalığın kemik iliği infiltrasyonu stabil olduğundan 
kısmi remisyon kabul edildi. Hastaya 2. basamak tedavi olarak Brentuksimab vedotin (BV) başlandı ve 
hastalık 5 kür BV'den sonra lenf düğümlerinde progrese oldu. Tedavi pralatreksat olarak değiştirildi ve 4 
kür pralatreksattan sonra halen kemik iliği infiltrasyonu devam eden hasta kurtarma rejimi ve otolog kök 
hücre nakli için hastaneye yatırıldı. İlk kür ifosfamid, etoposit, karboplatin (ICE kemoterapi rejimi) 
tedavisi altındayken fungal pnömoni nedeniyle entübe edildi. Hasta, yoğun bakım ünitesinden taburcu 
edildikten sonra nakil işlemini reddetti. Lenalidomid ile 2 ay tedavi gördü ancak cilt döküntüsü nedeniyle 
lenalidomid tolere edilemedi ve kesildi. Uygulanan 5 farklı tedavi rejiminin ardından Şubat-2020’de 
belinostat tedavisine başlandı. Belinostatın 21 günlük bir döngüde hedef doz 1.000 mg/m2/gün olacak 
şekilde 1-5. günler arasında uygulanması planlandı. Tedavi hasta tarafından iyi tolere edildi ve 2 kür 
belinostat tedavisinden sonra kemik iliği biyopsisi ve PET taramasında remisyon izlendi. Hastada tam 
yanıt izlenene kadar belinostat tedavisi verilmesi planlanmasına rağmen ilacın yurt dışından temin 
dilememesi sebebiyle tedaviye 8 ay ara verildi. İzlemde 9. ayda şişlik yakınması ile başvurdu ve 2,5x3cm 
boyutlarında lenfadenopati saptandı. Yapılan eksizyonel biyopside AİTHL izlendi; tekrar belinostat 
tedavisi başlandı ve 3. kürden sonra hasta klinik olarak remisyonda takip edilmektedir. 

Sonuç: Yeni ajanlar nükseden veya dirençli PTHL'li hastalar için umut verici olmakla birlikte, yanıt 
oranları % 29 (pralatreksat) ve % 25 (romidepsin) olarak seyretmektedir. Olgumuzda da olduğu gibi PTHL 
’lerin çoğu genellikle kısa sürede nüks eder. BELIEF çalışmasında belinostatın, minimum toksisiteyle % 
11'lik tam remisyon oranı ve yaklaşık olarak % 26'lık anlamlı bir genel yanıt oranı ortaya koyduğu ve 
belinostatın nükseden refrakter PTHL için kalıcı yanıt vaat ettiği gösterilmiştir. 
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P5- HODGKİN LENFOMA İÇİN TEDAVİ GÖRMÜŞ HASTADA YÜKSEK DERECELİ B 
HÜCRELİ LENFOMA: OLGU SUNUMU 

 

Tacettin Ege Akgün1,Zalal Alataş1,Fatma Keklik Karadağ2,Nur Akad Soyer2,Fahri Şahin2,Güray 
Saydam2 

 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 
 
Amaç: Yüksek dereceli B hücreli lenfomalar (YDBHL), 2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından revize 
edilmiş lenfoid neoplazmlar sınıflandırmasında yeni, ayrı bir antite olarak tanımlanmıştır. Daha önce iyi 
bilinen Double- ve Triple-Hit lenfomalar, MYC ve BCL2 ve/veya BCL6 yeniden düzenlemeleri ile birlikte 
YDBHL adı altında bu kapsayıcı kategoriye dahil edilmiştir. Yapılan araştırmalara göre, Amerika Birleşik 
Devletleri ve İngiltere’de diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) insidansı yılda 100.000 kişide yaklaşık 7 
vaka olarak izlenmektedir. Tüm Avrupa’ya bakıldığında ise insidans yılda 100.000 kişide yaklaşık 4.92 
vaka şeklinde görülmektedir. YDBHL’nin insidansı ise net bir şekilde bilinmemektedir. Hodgkin lenfoma 
tedavisi sonrası görülen yüksek dereceli B hücreli lenfoma ise oldukça nadir bir durum olarak 
izlenmektedir. Bu yazıda, oldukça nadir görülen bu durumla karşılaştığımız bir olguyu sunacağız. 

Bulgu: 51 yaşında erkek karın ağrısı ile başvurdu. Ateş, ishal ve kabızlık tariflemiyordu. Yapılan fizik 
muayenede organomegali saptanmadı, umblikus sağında 2x2 cm boyutlarında bir kitle palpe 
edilmekteydi. Olgunun lökosit sayısı 6730/μL, lenfosit sayısı 1500/μL olarak saptandı. Hemoglobin düzeyi 
10,1 g/dL idi. Olgunun özgeçmişi sorgulandı. Olgu, 2004 yılında mikst sellüler klasik Hodgkin lenfoma 
tanısı almış. Tanı anında Ann Arbor evreleme sistemine göre evre-3 olarak değerlendirilmiş. 
Doksorubisin, bleomisin, vinblastin ve dakarbazin (ABVD kemoterapi rejimi) kullanılarak tedavi edilmiş. 6 
kür ABVD sonrası çekilen pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) tetkikinde 
lenfomaya yönelik bir işaret gözlenmemiş. 3 ay öncesine kadar 16 yıl boyunca tam remisyon kabul 
edilerek izlenmiş. Olgu, karın ağrısı açısından değerlendirildi ve olguya BT tetkiki planlandı. Çekilen BT’ de 
sağ paratrakeal alanda multipl lenfadenopatiler (LAP), batında sağ alt kadranda ileal ansta asimetrik 
duvar kalınlaşması ile birlikte izlenen anevrizmatik dilatasyon şeklinde kitlesel lezyon ve lezyon 
periferinde multipl LAP’ lar gözlendi. Hodgkin lenfoma ön tanısıyla tarif edilen lezyondan eksizyonel 
biyopsi işlemi uygulandı. Rezeke edilen dokuda yapılan immünohistokimyasal incelemelerde dokunun 
yüksek mitotik aktivite gösteren CD10, CD20 ve CD38 pozitif lenfoid hücrelerle infiltre olduğu gösterildi. 
Aynı zamanda c-myc ve bcl-6 da pozitif izlendi. Ki67 proliferasyon indeksi %98 idi. İmmünohistokimyasal 
incelemelerin sonuçları ışığında, Hans algoritması uygulandığında, bulguların germinal merkez orijinli 
(GCB) B hücre fenotipi ile uyumlu olduğu bulundu. Mitotik indeksi yüksek, orta büyüklükteki hücrelerden 
oluşan infiltrasyonda immünofenotipik özellikler de Burkitt lenfoma ile uyumlu bulunarak yüksek 
dereceli B hücreli lenfoma tanısı kondu. Tanı sonrası hastaya sırasıyla; siklofosfamid, vinkristin, 
doksorubisin, deksametazon ve rituksimab (Hyper-CVAD-A kemoterapi rejimi), metotreksat ve sitarabin 
(Hyper-CVAD-B kemoterapi rejimi) ve 2.kez Hyper-CVAD-A kemoterapi rejimi uygulandı. Tedavi sonrası 
hastaya pleriksafor uygulandı ve 7,7x10^6/kg CD34+ hücre santral damar yoluyla toplandı. Hücre 
toplama işleminden 7 hafta sonra hastaya karmustin, etoposid, sitarabin ve alkeran (BEAM kemoterapi 
rejimi) uygulandı ve toplanan hücreler verilerek otolog kök hücre transplantasyonu (OKHT) yapıldı. OKHT 
sonrası 7. günde septik şok nedeni ile yoğun bakım ünitesine alındı. Hastanın kan kültürlerinde 
karbapenem rezistan Escherichia coli üremesi oldu. Antibiyotik tedavisi ve sepsise yönelik destek 
tedavisi tamamlandı. OKHT’ nin 25 ve 29. günlerinde sırasıyla nötrofil ve eritrosit engraftmanı oldu ancak 
38. gününde halen trombosit engraftmanı gelişmeyen hastaya eltrombopag tedavisi başlandı. 

Sonuç: Hodgkin lenfoma tedavisi sonrası yüksek dereceli B hücreli lenfoma oldukça nadir görülen bir 
durumdur. YDBHL, insidental ve primer başlangıçlı ayrı bir malignite olarak gelişebileceği gibi daha önce 
kullanılan kemoterapötik ajanlara sekonder olarak da gelişebilir. Sunduğumuz olgunun izleminde 
karşımıza çıktığı gibi ilk hematolojik malignite tamamen kür olsa dahi hastanın izlemine devam edilmesi 
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gerekmektedir. Ayrıca kullanılan kemoterapötik ajanların uzun süreli etkilerini anlayabilmek amacıyla 
daha fazla sayıda çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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P6- OLGU SUNUMU: ÇOKLU TEDAVİYE DİRENÇLİ SAÇLI HÜCRELİ LÖSEMİ 
 

Cansu Atmaca Mutlu1,Mehmet Can Uğur1,Nanişe Gizem Fener1,Oktay Bilgir1 
 

1S.B.Ü. Bozyaka SUAM 

 
Amaç: Saçlı hücreli lösemi, B hücrelerden köken alan kronik lenfoproliferatif bir hastalıktır.Splenomegali 
ve pansitopeni sık rastlanan bulgulardır.Tedavi kararı gelişen sitopenilerin semptom oluşturmasına, 
masif splenomegaliye veya oluşan diğer komplikasyonlara bağlı olarak verilir. Başlangıçta seçkin tedavi 
ajanları kladribin veya pentostatindir.Biz bu yazıda kladribin tedavisi sonrası yanıt alınmayan saçlı hücreli 
lösemili olgumuzdan bahsettik. 

Yöntem: Bu yazıda tedaviye dirençli saçlı hücreli lösemi tanılı olgumuzdan bahsettik 

Bulgu: 44 yaşında erkek hasta pansitopeni ve splenomegali nedeniyle değerlendirildi.Hastanın yapılan 
kemik iliği biyopsisinin patoloji sonucu saçlı hücreli lösemi olarak sonuçlandı. BRAF V600E Mutasyonu 
tespit edildi. Hastaya kladribin tedavisi verildi.Kladribin tedavisinin 2. Ayında karın ağrısı nedeniyle 
yapılan tetkiklerinde kapalı kolon perforasyonu saptanan hastanın opere edilmesine karar 
verildi.Hipersplenizm bulguları olan ve batın USG de dalak boyutu 30 cm saptanan hastaya aynı 
operasyonda splenektomi ve segmenter kolon rezeksiyonu yapıldı.Kladribin tedavisinin 5. ayında acil 
servisten nötropenik ateş ile yatırılan hastada pansitopeni saptandı.Hastanın operasyon skar alanında 
enfeksiyon saptanması üzerine antibiyotik tedavisi başlandı.Aynı zamanda hastaya haftada üç kez 
3.000.000 IU'da IFN-a başlandı .Tedavi sonrası trombosit değerlerinde yükselme elde edilen,yara yeri 
enfeksiyonu gerileyen hasta IFN tedavisine devam edilerek poliklinik takibine alındı.IFN tedavisi ile 
yaklaşık 1 yıl boyunca stabil seyreden hastada takipte yanıt kaybı gelişti.Trombositopenisi olan hastaya 
vemurafenib tedavisi başlandı. Vemurafenib ile yanıt elde edilen hastanın izlemi devam etmektedir. 
 
Sonuç: Saçlı hücreli lösemi tedavisi semptomatik hastalığı olan hastalar için planlanmalıdır. Pürin 
analogları çoğu hasta için tercih edilen başlangıç tedavisidir. Standart doz pürin analogları ile tedavi, 
hematolojik iyileşmeden önce nötrofillerde bir düşüş ile ilişkili olduğundan aktif enfeksiyon durumunda 
önerilmemektedir.Acil tedaviye ihtiyaç varsa, enfeksiyon kontrol altına alınana kadar miyelosupresyonla 
ilişkili olmayan alternatif tedaviler ;İnterferon alfa, düşük doz pentostatin veya vemurafenib 
önerilebilir.Vemurafenib BRAF inhibitörüdür. Saçlı hücreli lösemi hastlarında BRAF mutasyonları olan 
durumlarda kısmi, geçici yanıtlar yaygın izlenmiştir.Bizim hastamızda da vemurafenib tedavisi ile yanıt 
elde edilmiştir. 
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P7- TÜRKİYE’DE BİLDİRİLEN İLK HTLV-1 İLİŞKİLİ T HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU 
 

Ebru Pekgüç1,Deram Büyüktaş2,Serdar Örnek1,Tülay Tecimer3,Burhan Ferhanoğlu2 
 
1Amerikan Hastanesi Hematoloji Bölümü, 2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, 3Acıbadem 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 

 
Amaç: ATL (erişkin T hücreli lenfoma/lösemi), sadece HTLV-1 (insan T lenfotrofik virüs tip 1 ) ile enfekte 
hastalarda görülen agresif, nadir bir lenfoma türüdür. Dünya genelinde 5-10 milyon insanın HTLV-1 ile 
enfekte olduğu tahmin edilmektedir. HTLV-1 endemik olarak Güneybatı Japonya, Karayip Adaları, Güney 
Amerika, İran ve Romanya’da görülmektedir. Ülkemizde İzmir yöresinde 913 kişiden oluşan sağlıklı 
populasyonda yapılan taramada HTLV-1 pozitifliği saptanmamıştır. Orta ileri yaşta görülen ATL’nin 
ortanca yaşı 58’dir. Erkek/kadın oranı 1.5/1’dir. Anne sütü, kan transfüzyonu ve cinsel yolla bulaşır. 
Amerika ve Avrupa’da endemik bölgelerden gelen veya bu bölgelerden cinsel partneri olan kişilerde 
tespit edilmiştir. HTLV-1 ile enfekte olanlar çoğunlukla asemptomatik taşıyıcı olarak kalırlar. ATL’ye 
dönüşüm taşıyıcıların % 2.5-5’inde uzun bir latent periyot sonrasında gerçekleşir. Burada Romanya’dan 
merkezimize tedavi olmak üzere başvuran 36 yaşında kadın hastada saptanan ATL olgusu sunulmuştur. 

Yöntem: 
 
Bulgu: 36 yaşında evli kadın hastanın sağ yanakta ve sağ göz kapağındaki kızarıklık, şişlik, nedeniyle yurt 
dışında başvurduğu merkezde antibiyotik ve steroid tedavisine yanıt alınamaması üzerine yapılan beyin 
MR görüntülemesinde maksiller sinüste intraorbital alana ve etmoidal sinüse invazyon gösteren kitle 
tespit edilmiş. Doku biyopsisi periferik T hücreli lenfoma olarak raporlanmış. Anti HTLV-1/2 pozitif 
saptanması üzerine ATL tanısı ile başlanan 2 kür CHOP tedavisinin sonrasında interim PET Deauville 5 
olarak değerlendirilmiş. Tedaviye CHOEP ile devam edilmiş. Toplam 3 kür tedavi sonrasında klinik yanıt 
olmaması üzerine tarafımıza başvuran hastanın biyopsi materyal patoloji revizyonu CD3, CD4, PD-1 
pozitif (zayıf), CD7, CD8, CD10, CD20, CD21, CD25, CD30, CD56, bcl-6, granzym B, EBER negatif ve Ki-67 
%80-85 periferik T hücreli lenfoma olarak raporlandı. Maksillofasiyal MR’da malar yumuşak dokuya, 
nazal kaviteye ve orbita tabanına uzanan 45x45 mm kitle ve sağ parotiste 7x13 mm lenfadenopati 
görüntülendi. Primer refrakter olarak değerlendirilip kurtarma rejimi olarak DHAP tedavisi ve eş zamanlı 
lokal radyoterapi başlandı. Klinik yanıt gözlendi. Hastaya allojenik kök hücre nakli planlandı. 

Sonuç: ATL, Shimoyama sınıflandırma sistemine göre; akut (%60), lenfoma (%20), kronik (%15), 
smoldering (%5) olarak 4 gruba ayrılmaktadır. Ayrıca sağlıklı HTLV-1 taşıyıcılarının ATL tanısı öncesindeki 
dönemi pre-ATL olarak tanımlanır. Sınıflandırma kriterleri periferik kanda ATL hücrelerinin ve lenfosit 
sayısı, LDH, kalsiyum, BUN, albümin değerleri, lenfadenopati, hepatosplenomegali, litik kemik lezyonları, 
cilt ve diğer organ tutulumlarının varlığıdır. Kronik alt tipi ise albümin, BUN, LDH ve Ki-67 değerlerine 
göre favorable ve unfavorable olarak iki alt gruba ayrılır. ATL tanısı için HTLV-1/2’nin pozitifliği şarttır. 
Karakteristik kabul edilen multilobüle, yoğun kromatinli, büyük nükleuslu “Flower-cell” olarak 
tanımlanan atipik lenfositler ATL’nin akut formunda yaygın olarak görülmesine rağmen diğer alt 
gruplarda gözlenmeyebilir. ATL’de CD2, CD3, CD4, CD5, CD25 ve FoxP3 pozitif, CD7 negatif olarak 
görülmesine karşın bu fenotip ATL için spesifik ve sensitif değildir. CD25 negatif ATL alt grupları da 
olabilir. ATL’ye spesifik olmamakla birlikte trizomi 13, trizomi 7, 6. ve 14. kromozom anomalileri, X 
kromozom kaybı görülebilir. ATL’nin standart bir tedavisi olmamakla birlikte tedavi seçenekleri bekle ve 
gör, Zidovudin+İnterferon alfa, kemoterapi ve allojenik kök hücre transplantasyonudur. CHOP, CHOEP, 
DA-EPOCH, hyper-CVAD, VCAP-AMP-VECP kemoterapi protokolleri ilk seri tedaviler içinde yer 
almaktadır. 
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P8- ROMATOİD ARTRİT TANILI HASTADA ETANERSEPT KULLANIMI SÜRECİNDE 
GELİŞEN AKUT MYELOİD LÖSEMİ: OLGU SUNUMU 

 

Merve Kestane1,Osman Akıdan1,Ceyda Özçelik Şengöz1,Nergis Erkut1,Özlen Bektaş1,Mehmet 
Sönmez1 

 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı-Trabzon 

 
Amaç: Romatoid artrit (RA) simetrik, eroziv poliartrit ile karakterize sistemik kronik inflamatuar bir 
hastalıktır. Hastaların %40’ında artan mortalite ile ilişkili eklem dışı tutulumlar gözlenmektedir. Tedavide 
inflamasyonu azaltarak hastalık kontrolünü amaçlayan anti-TNF alfa ve diğer hastalık modifiye edici 
ajanlar kullanılmaktadır. Son yıllarda anti-TNF alfa kullanımının solid organ ve hematolojik malignite 
insidansını da arttığı gözlenmektedir. Anti-TNF alfa (adalimumab, etanersept, infliksimab, sertalizumab) 
kullanımı sonrası akut lösemi gelişimi nadirde olsa literatürde bildirilmeye başlanmıştır. Bu olgu 
sunumunda etanersept tedavisi sürecinde gelişen akut myeloid lösemi vakası takdim edildi. 

Yöntem: Olgu sunumu 51 yaşında kadın hasta, 10 yıl önce RA tanısı konulmuş takiben metotreksat, 
analjezik, kortikostreroid, leflunomid gibi çoklu ilaç kullanımına rağmen yeterli yanıt alınamayınca 
etanersept tedavisi başlanmış. Hasta astım tedavisi almakta ve öyküde geçirilmiş tüberküloz mevcuttu. 4 
gün önce küçük eklem ağrılarına ilave yeni başlayan bel ağrısı, halsizlik, çabuk yorulma yakınması ile 
takip edildiği kliniğe başvuruyor. Hemoglobin 9.3 gr/dl, beyaz küre 20.600/mm3, trombosit 
77.000/mm3saptanması üzerine tarafımıza yönlendiriliyor. Periferik yaymada %89 oranında gevşek 
kromatinli, 3-4 nükleoluslu, sitoplazmik granül içeren blastik hücreler görülmesi üzerine yapılan kemik 
iliği incelemesinde %85 oranında CD117, HLADR, CD13, CD64, CD33, MPO pozitif olan miyeloblast 
saptandı. Akut miyeloid lösemi tanısı konularak remisyon indüksiyon tedavisi başlandı. Tedavinin 
4.gününde ciddi solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine yoğum bakım ünitesinde tedavisine devam edildi. 
Tedavi sonrası remisyon sağlanan ve sitogenetik/ moleküler tetkiklerinde yüksek risk bulguları 
izlenmeyen hasta takiben verilen 3 konsolidasyon tedavisi sonrası halen remisyonda takip edilmektedir. 

Bulgu: Romatoid artrit gibi otoinflamatuar hastalıkların seyri sırasında hematolojik maligniteler gerek 
hastalığa gerekse tedavide kullanılan ilaçlara bağlı gelişebilmektedir. Tedavide kullanılan sitotoksik ve 
immunsüpresif ilaçların MDS ilişkili ve/veya de novo akut miyeloid lösemiye yol açabileceği 
gösterilmiştir. Son yıllarda tedavide sıklıkla kullanılan anti-TNF alfa’nın patogenezi bilinmemekle birlikte 
akut miyeloid lösemi gelişimine yol açabileceği bildirilmiştir. Bu vaka takdiminde de romatoid artritli bir 
hastada etanersept tedavisi sürecinde nadirde olsa gelişebilen akut miyeolid lösemi olgusu sunuldu. 
 
Sonuç: Kaynaklar 1. Boddu P.C, Zeidan A.M. Myeloid disorders after autoimmune disease, Best Pract Res 
Clin Haematol. 2019: 74–88. 2. Ferrer-Marín F, Amigo M.L, Vicente V. Leukaemic Transformation in 
Patients with Haematological Disease Receiving Tumour Necrosis Factor Inhibitors. Clin Drug Investig. 
2012; 423–426. 3. Bongartz T, Sutton AJ, Sweeting MJ, et al. Anti-TNF antibody therapy in rheumatoid 
arthritis and the risk of serious infections and malignancies: systematic review and meta-analysis of rare 
harmful effects in randomized controlled trials. JAMA 2006;2275–2285 4. Bakland G, Nossent H. Acute 
myelogenous leukaemia following etanercept therapy. Rheumatology (Oxford) 2003; 900–901 5. Nair B, 
Raval G, Mehta P. TNF-alpha inhibitor etanercept and hematologic malignancies: report of a case and 
review of the literature. Am J Hematol 2007; 1022–1024 
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P9- KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ İLİŞKİLİ NEFROTİK SENDROM GELİŞEN HASTADA 
TEDAVİ SÜRECİ: OLGU SUNUMU 

 

Merve Kestane1,Osman Akıdan1,Ceyda Özçelik Şengöz1,Nergis Erkut1,Özlen Bektaş1,Mehmet 
Sönmez1 

 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı-Trabzon 

 
Amaç: Kronik miyeloid lösemi (KML) miyeloid öncüllerin anormal klonal çoğalmasıyla karakterize bir kök 
hücre hastalığıdır. Kromozom t(9;22)(q34;q11.2) resiprok translokasyonu sonrası oluşan Philadelphia 
kromozomu (Ph) ile karakterizedir. Tedavide kullanılan tirozin kinaz inhibitörleri (TKİ) ile %90’ın üzerinde 
on yıllık yaşam süresi sağlanırken, hastaların toplam yaşam sürelerinin hastalıksız yaş popülasyonu ile 
benzer düzeylere geldiği izlenmektedir. Birçok ülkede ilk sıra tedavide birinci kuşak TKİ imatinib 
kullanılmakta, imatinib tedavisine dirençli veya intoleran hastalarda ise dasatinib , nilotinib , bosutinib 
gibi ikinci kuşak TKİ değişimi önerilmektedir . İkinci kuşak TKİ’lerin etkinlikleri benzer olup, tedavi 
seçiminde hastada komorbidite varlığı ve ilaç ilişkili yan etkiler dikkate alınmaktadır. Masif proteinüri, 
hipoalbüminemi ve yaygın ödem ile seyreden glomerüler bir hastalık olan nefrotik sendrom, 
glomerülonefrit, ilaç, malignite, enfeksiyon gibi birçok hastalık seyrinde izlenebilmektedir. Bu vaka 
takdiminde de yeni tanı KML’li bir hastada eşlik eden nefrotik sendrom varlığında, tedavide kullanılan 
imatinib ve dasatinib sonrası bosutinib’in etkinliği değerlendirildi. 

Yöntem: 33 yaşında erkek halsizlik, karında şişkinlik, bacaklarda ve yüzde şişlik yakınması ile acil servise 
başvuruyor. Fizik muayenede batın distandü olup, dalak kod altında 15cm ele geliyor ve periorbital-
pretibial ödem mevcuttu. Hemoglobin 12.7gr/dl, beyaz küre 341.170/mm3, trombosit 720.000/mm3, 
total protein 5.5 g/dl, albümin 2 gr/dl, kreatin 1.09 mg/dl, idrar dipstick protein (+++) saptandı. Periferik 
yaymada lökoeritroblastik kan tablosu gözlenen ve yapılan kemik iliği sonrası genetik değerlendirmede t 
(9;22) ve BCR-ABL P210 saptanan hastaya kronik faz KML tanısı konularak 400mg imatinib tedavisine 
başlandı. Aynı zamanda yapılan renal biyopsi ile membranöz glomerülonefrit tanısı konularak imatinib 
tedavisine 1mg/kg/gün metilprednizolon ilave edildi. Mevcut tedavi ile hastada kontrolsüz diyabet ve 
akciğerde invaziv aspergillosis gelişti. İnsülin ve vorikonazol tedavi eşliğinde tedavi devam ederken yeni 
gelişen akut böbrek yetmezliği ve massif plevral effüzyon nedeniyle hasta geçici süre diyalize alındı. 
İmatinib tedavisi ile 1. ayda hematolojik remisyon sağlanamayan hastaya insüline rağmen kontrol 
dilemeyen diyabet nedeniyle 100mg dasatinib başlandı, takiplerinde gelişen sitopenilere bağlı olarak doz 
ayarlaması ihtiyacı gerekmesine rağmen tedaviyi bıraktıracak yan etki izlenmediğinden ve proteinüri 
gerilediğinden tedaviye devam edildi, ancak 3. ayda Bcr/Abl ISI >%10 olması üzerine hastaya 500mg/gün 
busotinib başlandı. Busotinib tedavisi ile sitopenileri ve proteinürisi düzelen hasta halen takip 
edilmektedir. 

Bulgu: Tüm malign hastalıklarda olduğu gibi KML’de diğer organlarda malignite ilişkili komplikasyonlar 
gelişebilmekte ve hastalığın tedavi sürecini etkileyebilmektedir. Dolayısıyla tedavi seçiminde etkinliğin 
yanında komorbidite varlığı, çok ilaç kullanımı, ilaç ilişkili yan etkiler önem arz etmektedir. Bu vaka 
takdiminde olduğu gibi proteinüri ve hipoalbumineminin eşlik ettiği renal yetmezlik ve uzun süreli tedavi 
gerektiren invaziv fungal enfeksiyon varlığında KML tedavi yönetimi oldukça zor bir süreci 
getirebilmektedir. 

Sonuç: 1. Reff, Michael J et al. Front-line use of tyrosine kinase inhibitors in chronic phase chronic 
myeloid leukemia: Practice considerations. Journal of oncology pharmacy practice : official publication 
of the International Society of Oncology Pharmacy Practitioners vol. 26,1 (2020): 156-174. 2. Hochhaus 
A, Baccarani M, Silver RT, et al. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic 
myeloid leukemia. Leukemia. 2020;34(4):966-984. 3. Koinuma K, Sakairi T, Watanabe Y, et al. A case of 
long-term dasatinib-induced proteinuria and glomerular injury. CEN Case Rep. 2020;9(4):359-364. 4.  
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P10- BİR OLGU FENOTİPİNDEN YOLA ÇIKILARAK; KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ VE 
HERMANSKY-PUDLAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ 

 

Elif Selvioğlu1,İrfan Yavaşoğlu2 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 

 
Amaç: GİRİŞ Kronik Miyeloid Lösemi (KML), farklı olgunlaşma aşamalarındaki miyeloid hücrelerin 
kontrolsüz büyümesi ile karakterize, miyeloproliferatif neoplazmlar (MPN) sınıfından bir hastalıktır. 
Hastalık 3 faza ayrılır; kronik faz, akselere faz ve blastik faz veya blastik kriz (1). Kronik fazda bulunan 
hastalar tedavi edilmezlerse akselere faza ve ardından blastik faza ilerler. KML semptomları; anemi, 
splenomegali, ateş, yorgunluk ve kilo kaybıdır. Blastik faz gelişmesiyle kanama bulguları ortaya çıkabilir. 
Ayrıca KML tanısı semptom olmaksızın rutin kan testleri sonucunda da saptanabilmektedir. Hermansky-
Pudlak sendromu (HPS), pulmoner fibrozis, trombosit agregasyon bozukluğu ve okülokütanöz albinizm 
ile karakterize heterojen genetik bir bozukluktur (2). HPS, otozomal resesif bir bozukluktur. On tip HPS 
tanımlanmıştır (3). Burada bilgilerimize göre literatürde ilk olan KML ile birlikte Hermansky-Pudlak 
Sendromu tanısı alan bir olgu sunulmuştur. 

Yöntem: OLGU Otuz yaşında erkek olgu halsizlik şikayeti ile başvurdu. Başvurusunda cilt soluk ve 
muayenede dalak kot altı 10 cm palpabl, işitme azlığı ve nistagmusu mevcuttu. Hasta albinik 
fenotipteyken babası ve annesi esmerdi, babasında ve bir kardeşinde nistagmus mevcuttu. 
Labaratuvarda hemoglobin; 6 gr/dL, lökosit: 85,94x103/mkrL, nötrofil: 65,40x103/mkrL, lenfosit: 
7,30x103/mkrL, monosit: 10,05x103/mkrL, eozinofil: 1,62x103/mkrL, bazofil 1,51x103/mkrL, trombosit: 
95 x103/mkrL idi. Protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT), INR, kanama zamanı 
normal referans aralığındaydı. Hastanın periferik yaymasında olgunlaşmamış miyeloid seri elemanları 
vardı. Trombositler tekli ancak her alanda bol sayıda görüldü. Kemik iliği biyopsisinde %95 sellülarite ve 
myeloid seri başta olmak üzere tüm serilerde artış görüldü. Megakaryositler genelde tek çekirdekli ve 
küçüktü. t(9;22) pozitifti. Hastaya kronik faz KML tanısı konularak imatinib mesilat 400 mg/gün tedavisi 
başlandı. Hastanın albinizmi nedeniyle ayrıcı tanıya gidildi; trombosit fonksiyon testlerinde ADP ile 
agregasyon görülmedi. Göz muayenesinde bilateral horizontal nistagmus ve koryoretinal atrofi saptandı. 
İşitme değerlendirildiğine; %4,7 binaural işitme kaybı saptandı. Hastaya Hermansky-Pudlak Sendromu 
tanısı koyuldu. Genetik tanı için değerlendirmedi devam etmektedir. 

Bulgu: TARTIŞMA Hermansky-Pudlak sendromu; Hermansky ve Pudlak tarafından 1959 yılında 
okulokutanöz albinizm ve trombosit agregasyon bozukluğu ile otozomal resesif geçişli olarak tanımlanan 
bir genetik bozukluktur (4). Hermansky pudlak sendromlu hastalar genelde çocukluk çağında kanama ile 
başvurmaktadır ancak bu hastalarda kanama bozuklukları farklı şiddetlerde görülmektedir (5). Bu 
olgunun öyküsünde çocukluk çağında farkedilen şiddetli veya uzamış bir kanama yoktu. 10 farklı HPS tipi 
tanımlanmıştır. Bunlardan en sık görüleni Tip 1 HPS en sık ve en ciddi tipidir (3). Sekretuvar lizozom 
içeren hücre tipleri arasında melanositler, hematopoietik hücreler ve renal tübüler hücreler bulunur (6). 
Bu hastalık sekretuvar lizozomlardaki bozuklukla da ilişkilendirilmiş olup pulmoner alveoler tip 2 
hücrelerinde hasara yol açar ve bazı hastalarda pulmoner fibrozis görülür. Bazı hastalarda ise immun 
yetmezlik, işitme kaybı ve nöbetler eşlik edebilir (7) Bizim olgumuzda Covid-19 nedeniyle çekilen yüksek 
rezolüsyonlu akciğer tomografisinde pulmoner fibrozis saptanmadı ancak işitme kaybı mevcuttu. Bazı 
hastalarda nötropeni de bildirilmiştir ancak bizim hastamızda nötropeni saptanmazken kronik miyeloid 
lösemi tanısı mevcuttu. Albinizm dünyada 1/20.000 insidansında görülür. Ancak altta yatan başka 
hastalıklar da olabileceği ifade edilmektedir (8). 

Sonuç: SONUÇ Albinizm olan hastalar ayrıntılı olarak araştırılmalı ve eşlik eden hastalıklar 
değerlendirilerek ayrıcı tanıya gidilmelidir. Burada; bizim bilgimize göre daha önce birlikteliği 
bildirilmemiş KML ve Hermasky-Pudlak Sendromu olgusu sunulmuştur. 



 
 

~ 53 ~ 

   18-20 Mart 2021 | 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi | Canlı Yayın 
 

EHOK2021 Bildiri Kitabı ve Konuşma Metinleri 

P11- RELAPS REFRAKTER T-LENFOBLASTİK LÖSEMİDE NELARABİNE TEK MERKEZ 
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Amaç: Akut lenfoblastik lösemi (ALL), erişkin lösemi olgularının %20’sinde görülen, agresif seyreden bir 
lösemidir. T-ALL, tüm ALL vakalarının %20’sini oluşturmaktadır. Relaps refrakter (R/R) ALL’de standardize 
edilmiş bir kurtarma protokolü bulunmamaktadır. Hematolojik remisyon sonrasında allogeneik kök 
hücre nakli (AHKN) uygulanan olgularda başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Nelarabinin; R/R olgularda 
monoterapi veya kombine kullanımda başarı sağlayabileceği gösterilmiştir. 

Yöntem: Sunumumuzda, Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bilim dalında izlediğimiz R/R T-ALL 
olgularında nelarabine kullanılan, akabinde AHKN planlanan 3 olgunun klinik sonuçlarının takdimini 
yapacağız. 
 
Bulgu: Vaka- 1: Yirmi dört yaşında erkek hasta, senkop nedeniyle yapılan tetkiklerinde 2017 yılında 
santral sinir sistemi (SSS) tutulumlu T-ALL tanısıyla kliniğimize kabul edildi. 3 kür remisyon indüksiyon 
amaçlı HyperCVAD kemoterapisi (KT) uygulandı. Konsolidasyon amacıyla 3 kür doksorubicin+ vinkrtistin 
tedavisine ek olarak santral sinir sistemi tutuluşu olması nedeniyle intratekal metotreksat+ sitozin 
arabinozid uygulandıktan sonra AHKN planlandı. İzlemde epileptik nöbet yakınmasıyla kliniğimize 
başvuran hastanın kranial görüntülemesinde ALL SSS tutulumu lehine kuşkulu görünüm saptanması 
üzerine relaps kabul edilerek kurtarma tedavisi amacıyla 2 kür nelarabine 1,5 g/m2 uygulandı. 
Nelarabine sonrası klinik, radyolojik ve hematolojik yanıt elde edilen hastaya akraba dışı donörden AHKN 
yapıldı. AHKN yapıldıktan 2 ay sonra spontan intrakranial hemoraji nedeniyle hasta kaybedildi. Vaka 
2:Mediastinal kitle nedeniyle yapılan tetkik edilen 25 yaşında kadın hasta, Mart 2020’de T -ALL tanısı 
alarak kliniğimize yatırıldı. Remisyon indüksiyon amacıyla 2 kür HyperCVAD KT uygulanan hastaya, 1. 
ayında relaps gelişmesi nedeniyle FLAG-İDA başlandı, remisyona girmemesi nedeniyle 1 kür HyperCVAD-
B kolu+ l-asparajinaz uygulandı. Akraba dışı donörden AHKN planlanan hastanın KİAB sonucunda % 20 
blastik hücre izlenmesi üzerine AHKN öncesi kurtarma rejimi olarak nelarabin 1,5 g/m2 uygulandı. 
Nelarabinin 15. Gününde periferik kanda blastik hücre görülen hasta, çoklu sıra kemoterapiye refrakter 
olması nedeniyle Aralık 2020’de myeloablatif hazırlama rejimiyle akraba dışı donörden AHKN uygulandı. 
AHKN 30. Gününde periferik yaymada blastik hücre artışı gözlenen hastaya kurtarma kemoterapisi 
olarak venetoclax+desitabin+nelarabin verildikten sonra donör lenfosit infüzyonu uygulanması planlandı. 
Vaka 3: T-ALL tanılı 50 yaşında erkek hasta. 1 kür HyperCVAD tedavisine refrakter, 1 kür FLAG sonrası 
remisyonda izlenmesi üzerine AHKN planlanması amacıyla kliniğimize refere edildi. Son kemik iliği 
aspirasyon ve biyopsi (KİAB) kontrolü 2 ay önce yapılan hastanın, nakil öncesi güncel KİAB sonucunda 
%30 lenfoblastik hücre saptanması üzerine kurtarma KT amaçlı venetoclax+ nelarabin tedavisi 
uygulanmıştır. Yan etki gözlenmeyen olgu, ilk remisyonda AHKN planlanarak izlenmektedir. 

Sonuç: Erişkin R/R T-ALL olgularında nelarabin, kurtarma rejimi olarak görece kabul edilebilir toksisite 
profili ve etkinlik nedeniyle umut vaat eden bir tedavi olarak öne çıkmaktadır. Literatürde, kombinasyon 
veya monoterapinin kafa kafaya karşılaştırıldığı bir çalışma bulunmaması, çoklu sıra farklı sıra ile farklı 
protokoller uygulanmış küçük, heterojen hasta gruplarıyla çalışmaların yapılması nedeniyle 
relaps/refrakter T-ALL olgularında optimal tedavi kararı; merkez deneyimine göre verilmesi önerilmiştir. 
Bir olgumuz, intrakranial spontan kanama nedeniyle kaybedilmiştir, diğer iki olgu lösemi açısından halen 
refrakter olmasına rağmen stabil klinikle izlenmektedir. Üç olgumuzda da nelarabin ilişkili toksisite 
gelişmemiştir. 1. Olguda tam yanıt elde edilebilmiştir, 2. Olguda parsiyel yanıt görülmüştür. 3. olgunun 
tedavisi devam etmektedir. Yüksek riskli, çoklu sıra tedavi almış, refrakter T-ALL hastalarında daha 
sağlıklı yorum yapabilmek için daha büyük hasta gruplarıyla randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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Amaç: Vitex agnus castus L. (VAC) Avrupa’nın Akdeniz kısımlarında ve Orta Asya’da bulunan çalı türünde 
bir bitkidir. VAC kuru ekstresi BNO 1095 başlıca premenstrüel sendrom olmak üzere birçok endikasyonda 
kullanılmaktadır. Bu kuru ekstreler European Pharmacopoeia (EP)’da, ekstrede % 0.01’den az olmamak 
üzere casticin içermek üzere standardize edilmiştir. 

Yöntem: 
 
Bulgu: Bilinen sistemik hastalığı olmayan 27 yaşında kadın hastanın halsizlik nedeniyle yapılan 
tetkiklerinde bisitopeni (Lökosit değeri: 920/µL, Nötrofil değeri:100/µL, Hemoglobin değeri:10,6 g/dL, 
MCV:68 fL, Trombosit değeri: 211.000/µL) saptanması üzerine ileri tetkik amacıyla servisimize yatırıldı. 
Hastanın sistem sorgulamasında B semptomları yoktu. İlaç ve bitkisel madde kullanımı sorgulandı. 
Aksesuar meme için Fructus acnu casti kuru ekstresi olan BNO 1095 (jenerik ismi Agnucaston) isimli 
preparatı 3 ay süre ile ve en son 1 ay önce kullandığı öğrenildi. Anemi parametreleri normal aralıkta 
saptandı. Periferik yaymada “eritrositler anizositer, formül lökosit uyumlu idi, atipik hücre görülmedi”. 
Viral hepatit markerları, TORCH paneli, brucella, ANA, Anti-Ds DNA ve SARS-COV2 PCR testi negatif 
saptandı. Etiyolojiye yönelik yapılan ultrason görüntülemelerinde; servikal, aksiller ve inguinal çok sayıda 
lenf nodu izlendi. Sağ servikal lenf noduna İİAB uygulandı, benign sitoloji olarak raporlandı. Kemik iliği 
aspirasyon ve biyopsisi yapıldı. Aspirasyon materyalinden flow cytometry gönderildi. Kemik iliği 
aspirasyon değerlendirilmesi sonucu; "normoselüler kemik iliği, megakaryositleri sayıca yeterli olarak 
saptandı. Eritroid seri oran olarak artmıştır (%40) ve yaklaşık olarak %30 civarında küçük, olgun 
görünümde, dar sitoplazmalı atipik lenfoid hücre infiltrasyonu izlendi" şeklinde raporlandı. Flow 
cytometry sonucu: "Belirgin lenfositoz ve granülositopeni, artmış sayıdaki T lenfositlerinde CD4/CD8 
oranı bozulmuştur [oran 0.45, (referans aralık 1,3-3,6)]" şeklinde raporlandı. Kemik iliği biyopsi 
patolojisinde ; "interstisyel paternde artmış CD3 (+) matür T hücre artımı gösteren ve interstisyel 
multiple lenfoid agregatlar içeren normoselüler kemik iliği" olarak raporlandı. Olası lenfoproliferatif veya 
immunolojık süreçler göz önünde bulundurularak hastaya 60 mg/gün metilprednizolon başlandı Kemik 
iliği biyopsisinden çalışılan klonalite sonucu; "poliklonal T hücreleri arasında klonal T hücre artışını 
destekleyen moleküler bulgular otoimmün nötropeniyi destekleyen özellikler düşünülmüştür. Kemik 
iliğinde izlenen immünfenotipik ve moleküler bulgular poliklonal zeminde klonal sitotoksik T hücre 
artışının non neoplastik otoimmün süreçlerle ilişkili olabileceğini öncelikle akla getirmektedir" olarak 
geldi. Kemik iliği klonalite sonucu ile metilprednizolon dozu azaltılarak kesildi. Halen takipte olan 
hastanın hemogram parametreleri tamamen normal olarak seyretmektedir. 

Sonuç: Casticin, güçlü bir immünomodülatör ve sitotoksik bileşiktir. Kemilüminesans, kemotaksis, T 
hücre proliferasyonu sitotoksisite aktivitesi in vitro test edilmiştir. Monosit oksidatif burst üzerine doz 
bağımlı önemli bir inhibitör etki göstermiştir. Casticin; nötrofil, makrofaj, lenfosit sayısını, proinflamatuar 
sitokin ve kemokin düzeylerini azaltmaktadır. Kemik iliği biyopsi klonalite sonucu otoimmün süreçlerle 
ilgili olabileceği yönünde sonuçlanan hastada fructus agnu casti preparatı kullanımı olması ve ilaç 
kesildikten kısa süre sonra hemogram parametrelerinin normal saptanması tablonun preparat ile ilişkili 
olabileceğini düşündürmektedir. Biz bu vakayı sitopeni nedeniyle tetkik edilen hastalarda ilaç 
kullanımının yanı sıra bitkisel madde kullanımının da sorgulanması ve bitkisel ürünlerin olası yan 
etkilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulamak için sunduk. Buna ek olarak 
otoimmünitenin tetiklediği sitopenilerin tedavisinde steroid tedavisinin etkinliğine bir örnek teşkil 
etmektedir 
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Amaç:  Kronik lenfositik lösemi (KLL) erişkin lösemiler arasında en sık görülenidir. Kanda, kemik iliğinde 
ve lenfoid dokularda CD5+ matür B hücrelerinin klonal çoğalması ile karakterizedir ve genellikle ileri 
yaşta görülür (1,2). KLL'ye kalıtsal yatkınlık söz konusudur. Ayrıca KLL hastalarının akrabalarında Non-
Hodgkin lenfoma riski de artmıştır (3). Multipl miyelom, serumda ve/veya idrarda monoklonal 
gammapati ve kemik iliğinde malign plazma hücresi infiltrasyonu ile karakterizedir. Plazma hücreleri 
ekstramedüller bölgelerde veya periferik kanda da tespit edilebilir (4). Burada KLL tanısı ile takipliyken 
Multipl Miyelom tanısı alan bir olgu sunulmuştur. 

Yöntem:  Kırk yedi yaşında kadın olgu memede ve koltuk altında şişlik ile başvurdu. B semptomu 
tariflemiyordu. Başvurusunda sol servikal posteriorda 1 cm, sağ servikal posteriorda 1 cm, sağ aksillada 
1,5 cm lenfadenopati saptandı ve dalak kot altı 4 cm palpabldı. Hastanın sağ memesinde fluktuasyon 
veren kitle lezyonu ultrasonografi ile değerlendirildiğinde; abse ile karşılaşıldı. Labaratuvarda 
hemoglobin; 12,5 gr/dL, lökosit: 44,50x103/mkrL, nötrofil: 7,31x103/mkrL, lenfosit: 35,84x103/mkrL, 
trombosit: 198x103/mkrL idi. Periferik yaymada %80 oranında matür lenfosit görüldü. Kemik iliği 
biyopsisi ve akım sitometri ile Kronik Lenfositik Lösemi tanısı konuldu. 17p negatif, Bcl-2, CD38 ve del13q 
pozitifti. Hastaya progresif semptomatik splenomegali ve lenfosit doubling time kısalması nedeniyle 
Rituksimab, Fludarabin ve Siklofosfamid (R-FC) 6 kür verildi. Tedavi bitiminden 2 yıl sonra rutin 
tetkiklerinde sedimentasyon 135 mm/sa, albümin: 37,4 gr/L, globulin:68,1 gr/L tersleşme görüldü. 
Serum immunfiksasyon elektroforezinde IgG Kappa monoklonal gammapati saptandı. İdrar 
immunfiksasyon elektroforezinde monoklonal gammapati görülmedi. Kemik iliği aspirasyon ve 
biyopsisinde CD138+ ile %20 oranında plazma hücre popülasyonu saptandı. Kappa hafif zinciri ile IgG 
yoğunluklu pozitif bulundu. Hastaya multipl miyelom tanısı koyuldu. FISH ile t(11,14) pozitif saptandı. 
Bortezomib ve deksametazon (VD) tedavisi başlandı. Hastanın KLL tanısı ve genetik sonuçları da 
değerlendirilerek kademeli doz artışı ile venetoclax 400 mg/gün eklendi. 

Bulgu:  KLL ve multipl miyelom (MM) B hücrelerinin farklı gelişim aşamalarından gelişen malignitelerdir. 
Nadiren aynı olguda görülebilirler (5). B hücrelerinden köken almalarına rağmen, KLL ve MM çok farklı 
klinik görünümlere, patolojik özelliklere, tedaviye ve sonuçlara sahiptir (6,7). Birlikte bildirilen vakaların 
%73,3’ü önce MM arkasından KLL tanısı almışlardır (5). Bizim olgumuzda KLL tanısından 2 yıl sonra MM 
tanısı koyulmuştur. KLL genetiğinde en sık vakaların %50-60'ında bulunan 13q14 delesyonu görülür (8). 
KLL vakalarında del13q ile Bcl-2 pozitifliği arasında korelasyon saptanmıştır (9). Bu olguda da del13q ve 
Bcl-2 pozitif saptandı. Bcl-2 pozitifliği günümüzde hedefe yönelik tedaviler için önem kazanmıştır. MM 
hastalarında, Bcl-2 ve Bcl-XL ekspresyonu yüksek bulunmuştur (10). Venetoclax, KLL için FDA tarafından 
onaylanan ilk Bcl-2 inhibitörüdür. MM’da birkaç çalışma, monoterapi ve kombinasyon halinde 
venetocaxın etkinliğini göstermektedir (11). Bizim olgumuzda da venetoclax ile bortezomib ve 
deksametazon tedavisi uygulanmıştır. Bu tedavi altında hasta remisyonda takiptedir 

Sonuç:  MM ve KLL birlikte görülebilen B hücre kaynaklı malignitelerdir. Bu iki farklı hastalığın birlikte 
görüldüğü olgular bildirilmiş olup her iki hastalığın takibinde yeni gelişen belirti ve bulgular eş zamanlı B 
hücre kaynaklı hematolojik hastalıkları akla getirmelidir. 
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Amaç: Granülositik sarkom immatür miyeloid hücrelerden oluşan tümöral bir yapıdır. Genellikle kemik, 
periost, yumuşak dokuda lokalize olurlar. Granülositik sarkom, akut myeloid löseminin klinik bir 
başlangıç bulgusu olarak kendini gösterebilir. Akut myeloid lösemi tanısı sırasında, daha sonra ya da 
nadiren kemik iliği bulguları saptanmadan önce ortaya çıkabilir. Bizde akut myeloid lösemi tanısı öncesi, 
yumuşak doku biyopsisinden granülositik sarkom tanısı alan hastamızın tanı ve tedavi yönetimini 
sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Bu yazıda yumuşak doku tutulumu ile başvuruda bulunan hastanın patolojik tanısı ardından 
tedavi takibimizi anlatmayı amaçladık. 

Bulgu: 57 yaşında kadın hasta nefes darlığı, yutkunma güçlüğü ve ses kısıklığı ile hastanemize başvurmuş 
olup çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde görüntü dahiline giren toraks girimi düzeyinde sternum 
etrafında epikardiyal yağ planlarına ve anteriorda ksifoid çıkıntının önüne doğru uzanan yumuşak 
dokunun varlığı görülmüş ve yumuşak dokunun internal mamarian arter venleri çevrelediği dikkati 
çekmiştir. Boyun tomografisinde ise Hipofarinks düzeyinde supraglottik ve glottik larinks düzeyinde solda 
tiroid kartilajı ve solda paralaringeal yağ planlarını invaze etmiş ve ekstralaringeal uzanım gösteren gross 
kitlesel lezyonun varlığı dikkati çekmektedir. Kitle lezyonunda solda vokal kord hareketlerini kısıtlamış ve 
vokal kord paralizisinede sebep olmuştur. Toraks duvarı üzerinden gönderilen biyopsi materyalinin seri 
kesitlerinde bir alanda nekroz ve diğer alanlarda monoton görünümlü asidofilik sitoplazmalı orta 
büyüklükte hücreleri izlenmiştir. IHk incelemede bu hücreleri CD33, CD43, CD68, CD99, MPO, S100 ve 
bcl2 pozitif; Ki67 yüksek pozitif; p53 tek tük ve zayıf pozitif; CD2, CD3, CD4, CD7, CD8, CD31, CD34, CD56, 
CD79a, MART-1, HMB45, Desmin , SMA, Calretinin, Inhibin , EGFR, Sitokeratin 20, sitokeratin, TTF-1, 
tiroglobulin , Sinaptofizin, Kromogranin, TFE-3, TdT, FLI-1, GranzimB negatiftir. Bu bulgular ile olgu 
öncelikli olarak "Granülositik Sarkom" olarak değerlendirilmiştir. Hastanın kemik iliği aspirasyon ve 
biyopsisi yapılmış olup kemik iliği tutulumu saptanmıştır. Stridor gelişen hastada trakeostomi açılması 
gerekmiş olup sonrasında hastaya 7+3 remisyon+ indüksiyon kemoterapi protokolü başlanmıştır. 
Takibinde kemoterapi +12.gününde hastaya nötropenik ateş ile antibiyoterapi tedavisi başlanmıştır 
ancak hasta +13.günde kardiyak arrest ile ex olmuştur. 

Sonuç: Sonuç olarak; granülositik sarkomda kemik iliği dışında tutulum ile gelen olgularda klinik bulgular 
tümörün lokalizasyonuna ve bası etkisine bağlıdır. Kötü prognoz ve kısa sürvi göstergesi olmasına 
rağmen hastalarda 5 yıllık sağkalım %20-30 arasında olup genel olarak AML sağkalım oranına benzerdir. 
Optimal tedavisi yoktur. Yüksek doz kemoterapi, radyoterapi, cerrahi eksizyon, allojenik kök hücre nakli 
tedavi seçenekleri arasındadır. AML’ye benzer indüksiyon tedavileri kullanılmakta olup bu tedaviler çoğu 
kez sitarabin bazlı tedaviler olarak planlanmaktadır. 
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P15- HEREDİTER HEMORAJİK TELENJİEKTAZİDE KRONİK KANAMA VE ANEMİNİN 
TEDAVİSİNE YÖNELİK SİSTEMİK BEVACİZUMAB'IN ÜÇ OLGUDA KLİNİK SEYRİ 

 

Emine Durak1,Mehmet Can Uğur1,Cansu Atmaca Mutlu1,Nanişe Gizem Fener1,Betül 
Koyuncu1,Füsun Gediz1,Sinem Namdaroğlu1,Rafet Eren1,Oktay Bilgir1 

 
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
Amaç: Herediter hemorajik telenjiektazi (HHT, Osler-Weber-Rendu hastalığı), nadir görülen, kalıtsal, 
kontrolsüz anjiyogenez ile karakterize multisistemik vasküler bir hastalıktır. Vasküler endotelyal büyüme 
faktörü (VEGF) seviyesindeki artış, nazal ve gastrointestinal mukozada kırılgan, anormal damarlanma ile 
sonuçlanarak tekrarlayan epistaksis, kronik GIS kanaması ve demir eksikliği anemisine neden olur. 
Bevacizumab, dolaşımdaki VEGF'yi nötralize eden bir monoklonal IgG1 antikorudur. HHTli üç olguda 
intravenöz bevacizumab kullanımının epistaksis şiddetine, eritrosit replasmanına ve parenteral demir 
ihtiyacına etkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: HHT tanısıyla takibimizde olan ve intravenöz bevacizumab verilen üç olgunun klinik ve 
laboratuar sonuçları retrospektif değerlendirildi. 

Bulgu: Olgu-1: 62 yaşında erkek , yoğun burun kanaması, halsizlik yakınması ile polikiliniğimize başvurdu. 
10 yıldır demir eksikliği anemisi nedenli tedavi aldığını belirtti. Yapılan tetkiklerinde demir eksikliği ile 
uyumlu anemi ve koagülasyon parametreleri normal saptandı. Demir eksikliği anemi etyolojisine yönelik 
yapılan endoskopi ve kolonoksokopi normal olması üzerine, yapılan kapsül endoskopide jejenumda çok 
sayıda telenjiektaziler izlendi. Aile öyküsü de pozitif olan hasta HHT tanısı ile takibe alındı. Hasta ayda bir 
3 ünite eritrosit süspansiyonu ve 2 flakon demir karboksimaltoz almaktaydı. Epistaxis Severity Score 
(ESS) 7.5 (ciddi) hesaplandı. Burun damarlarına koterizasyon uygulandı ancak burun kanaması aynı 
şiddette devam etti. Hastaya bevacizumab 7.5mg/kg dozda üç haftada bir, 9 doz uygulandı. Tedavi 
sonrası ESS 5.76 (orta) hesaplandı ve ayda bir, 2 ünite eritrosit süspansiyonu ve 2 flakon demir 
karboksimaltoz replasman ihtiyacı oldu. Olgu-2: 44 yaş erkek hasta, polikliniğe halsizlik, koyu renkli 
dışkılama ve burun kanaması yakınması ile başvurdu. Yapılan tetkiklerinde demir eksikliği ile uyumlu 
anemisi saptandı, koagülasyon parametreleri normaldi. Yapılan endoskopide midede multiple 
telenjiektaziler görüldü. Demir eksikliği anemisi, epistaksisi, midede telenjiektazileri olan, aile öyküsü de 
pozitif olan hastaya HHT tanısı kondu. Hastanın buruna lokal tedaviler ve koterizasyon uygulandı ancak 
kanama atakları devam etti. ESS 7.11 (ciddi) ve ayda bir 2 ünite eritrosit süspasiyonu ve 3 flakon demir 
karboksimaltoz almakta iken bevacizumab 7.5mg/kg üç haftada bir başlandı, 17doz uygulandı. ESS 
3.2(hafif) hesaplandı ve sadece ayda bir kez 1 ünite demir karboksimaltoz ihtiyacı oldu. Olgu-3: 55 yaş 
kadın hasta 30 yıldır demir eksikliği anemisi nedeniyle tedavi almakta iken, erkek kardeşi tanı aldıktan 
sonra benzer yakınmaları olması üzerine polikliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde koagülasyon 
parametreleri normaldi ve demir eksikliği anemisi mevcuttu. Yapılan endoskopi ve kolonoskopi 
normaldi. Burun kanaması nedeniyle lokal tedaviler uygulanan hastanın nazofarenks bakısında çok 
sayıda mukozal telenjiektazik yapıların olduğu görülmesi üzerine, aile öyküsü de olan hastaya HHT tanısı 
konuldu. Hastanın iki ayda bir 2 ünite eritrosit süspansiyonu ve 3 flakon demir karboksimaltoz replasman 
öyküsü vardı. Bevacizumab 7.5mg/kg üç haftada bir başlandı, 3 doz uygulandı. Kontrolünde hastanın ESS 
3.22 (hafif) hesaplandı ve ayda 1 kez 2 flakon demirkarboksimaltoz ihtiyacı oldu. 

Sonuç: Üç hastada da kanama miktarında (ESS %46,6 ), transfüzyon (%70) ve parenteral demir 
ihtiyacında (%46) dramatik azalma görülmüştür. Bevacizumab kullanımına bağlı hipertansif atak, 
proteinüri, tromboembolizm, hipersensitivite reaksiyonu gibi yan etkiler hastalarımızda izlenmedi. 
Bevacizumab etkinlik ve güvenilirliğini gösteren uzun dönem randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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P16- TAKİPLERİNDE KOMPLEKS KARYOTİP GELİŞEN BİR MULTİPL MİYELOM 
OLGUSU 

 

Fatih Yaman1,Nur Oğuz Davutoğlu1,Neslihan Andıç1,Hava Üsküdar Teke1,Beyhan Durak 
Aras2,Eren Gündüz1 

 
1Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D., 2Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Genetik A.D. 

 
Amaç: Multipl miyelom (MM) plazma hücrelerinin klonal artışı ile giden bir kemik iliği malignitesidir. 
Hematolojik malignitelerin %10’unu oluşturur. Genetiğinde en sık 1p32, 1q21, 13q, TP53, IGH (14q) 
delesyonları rol oynar. Olgumuzun, 10 yıllık takip ve pek çok basamak kemoterapi sonrası blastik 
morfolojide, non-sekretuvar plazma hücreleri ve kompleks karyotipte genetik gelişimi göstermiş olması 
nedeniyle sunumu amaçlanmıştır. 

Yöntem: 
 
Bulgu: 56 yaşında komorbid hastalığı olmayan kadın hasta, bel ağrısı şikayeti ile tetkik edilirken Şubat 
2010’da kappa hafif zincir tipi MM tanısı aldı. Tanı anında ISS evre 2’ydi. 3 kür VAD sonrası otolog 
periferik kök hücre nakli (OKHN) yapıldı. Nakil sonrası çalışma kapsamında 6 ay haftalık bortezomib 
aldıktan sonra çok iyi kısmi yanıt (ÇİKY) olarak tedavisiz izleme alındı. Nakil sonrası 18. ayda progrese 
olan hastaya lenalidomid deksametazon (len-dex) başlandı. 4 kür tedavi sonrası 2. OKHN için 
siklofosfamid-GCSF/Etoposid-GCSF/Plerixafor -GCSF ile hücre mobilizasyonu yapılmaya çalışıldı fakat 
başarılı olunamadı. Etoposid kullanımından 6 ay sonra nüks olan hastaya 3 kür daha len-dex verildi. 
Progrese olan hastaya bortezomib-deksametazon-siklofosfamid-lenalidomid (VCDR) 4 kür verildi. VCDR 
ile progrese olunca karfilzomib-deksametazon başlandı. 10. kürde ÇİKY alındı. 16 kür sonunda tekrar 
progrese oldu. Pomalidomid-deksameton başlandı. 1 yıl sonra progrese olan hastaya daratumomab 
başlandı. ÇİKY elde edilen hasta 2.5 yıl bu tedaviyi kullandı. Ardından progrese olan hastaya 
daratumomab-pomalidomid-deksametazon başlandı. Hasta 1.5 yıl sonra bu tedavi altında da progrese 
oldu. Karfilzomib-deksametazon-siklofosfamid tedavisine geçildi. 4 kür sonrası sitopenileri derinleşen 
hastada tedaviye ara verildi. Sitopeni nedeniyle yapılan kemik iliği biyopsisinde %30 oranında plazma 
hücreleri ile infiltrasyon görüldü. Plazma hücreleri büyük geniş mavi sitoplazmalı, nükleol içeren büyük 
nükleusa sahip blastik görünümde idiler. Bu sırada alınan idrar ve serum örneklerinde kappa ve lambda 
hafif zincir miktarında artış görülmedi. İdrar ve serum immünfiksasyon elektroforezlerinde band 
saptanmadı. Kemik iliğinden çalışılan konvansiyonel sitogenetikte 5.kromozom uzun kolunda delesyon, 
5.,7. Ve 20. Kromozom kayıpları ve tanımlanamayan bir marker kromozom görüldü. 44-46, XX, 
del(5)(q31), -5,-7,-20, +mar(cp8) kompleks karyotip saptandı. FISH ile miyelom paneli normal olan 
hastada %37.08 5q delesyonu, %31.25 monozomi 5, %61.25 7q delesyonu, %13.12 monozomi 7 görüldü. 
4 ay siklofosfamid tablet 50 mg/gün-deksametazon 20 mg/hafta aldı. Bu tedavi ile geçici olarak 
hemogramda düzelme elde edildi. Ancak sitopenilerin derinleşmesi üzerine selineksor-bortezomib-
deksametazon başlandı. 1 kür sonrası takiplerinde pnömoni gelişen hasta ex oldu. 

Sonuç: MM hastalarının yaşam süreleri yeni tedavi seçenekleri arttıkça uzamaktadır. Bu olgu da çoklu 
sıra tedavi ile 10 yıl takip edilmiştir. Hastanın takiplerinde sitopeni gelişmesi ve multipl miyelomdan çok 
miyelodisplastik sendromda görmeyi beklediğimiz sitogenetik bulguları içeren kompleks karyotipik 
anomalilerin görülmesi, aynı zamanda plazma hücerelerinin morfolojik olarak immatür ve non-
sekretuvar hale gelmesi hastalığın son dönemini işaret etmiştir. Bu durumun aldığı kemoterapötiklerin 
kromozom anomalilerine neden olmasına bağlı olduğu düşünülmüştür. Bu tip hastalarda tedavi 
seçenekleri günümüzde çok kısıtlı kalmaktadır. 
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P17- LÖKOERİTROBLASTOZİSİN ETİYOLOJİSİNDE NADİR BİR NEDENİ; SPONTAN 
DALAK RÜPTÜRÜ 

 

Özde Elver1,Nil Güler1,Nevin Alayvaz Aslan1,Damla Bozkurt2 
 

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, 2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile 
Hekimliği Bilim Dalı 

 
Amaç: Lökoeritroblastik tablo, olgunlaşmamış eritroid hücrelerin ve miyeloid öncülerinin 
(metamiyelositler, myelositler,promiyelositler, miyeloblastlar ) ve göz yaşı hücrelerinin varlığı ile 
karakterizedir. Etiyolojik nedenler arasında en sık kemik görülenler iliği infiltrasyonu (akut lösemi veya 
solid organ tümörlerinin kemik iliği tutulumu), myeloproliferatif hastalıklar, enfeksiyonlar, kanama, 
granülamatöz hastalıklar ve hemolitik durumlardır. Splenik rüptür ilişkili erken dönemde gelişen 
lökoeritroblastik tablo nadir görülmektedir. 

Yöntem: 
 
Bulgu:  Küçük hücreli non-hodgkin lenfoma tanısı ile 2017 yılında 8 kür R-CVP kemoterapisi alan ve 
kliniğimizde remisyonda takipleri devam eden 66 yaşında erkek hasta pnömoni nedeniyle göğüs 
hastalıkları servisine yatırıldı. Hastanın yatışından 2 hafta önceki değerlendirmesinde Hb:13,9 
wbc:8090/mm3 ve trombosit: 126000 iken, yatışında bakılan laboratuvar testlerinde; WBC:34450/ mm3, 
hemoglobin:7.8 gr/dl, trombosit: 103000/ mm3 ve crp:203 tespit edildi. Pandemi döneminde olduğumuz 
için covid ekartasyonu amacı ile covid pcr ve toraks tomografisi istendi. Hastanın covid PCR negatif ve 
toraks tomografisinde solda hafif plevral efüzyon, sol alt lobda kavitasyon da izlenen hava bronkogramı 
içeren konsolidasyon alanları izlendi. Son hematolojik kontrollünde dalak boyuttu 21,5 cm olarak ölçülen 
hastanın periferik yaymasında myeloid seride artış ve vakuolizasyon mevcuttu, ayrıca eritroblastlar, %2 
myeloblast ve 1 adet apoptotik hücre izlendi. Yaymanın lökoeritroblastik tablo ile uyumlu olduğu ve 
enfeksiyöz süreçlerle ilişkili olabileceği düşünüldü. Mevcut klinik, laboratuar ve radyolojik bulgularla 
hastaya pnömoni tedavisi (seftriakson ve klindamisin) başlandı. Hastanın takibi sırasında antibiyotik 
tedavisine rağmen lökositozunda artış (tablo 1) olması üzerine, ek abse odağı açısından değerlendirmek 
amacı ile hastadan batın tomografisi istendi. Batın tomografisinde; dalak boyutlarının masif arttığı, 
parankiminde yaygın heterojenite ve hipodens alanların izlendiği ön planda spontan dalak rüptürü ve 
hematom lehine bulgular saptandı. CRP gerilemesi ve pnömoni tablosunda düzelme olmasına rağmen 
lökositozu progresif artan hastada lökoeritroblastik tablonun dalak rüptürüne bağlı olduğu düşünüldü. 
Genel cerrahi tarafından acil operasyon düşünülmeyen ancak kliniği gittikçe bozulan hastaya artan 
lökositozunu kontrol etmek amacı ile hidroksiüre başlandı. Hidroksiüre ve geniş spektrumlu antibiyotik 
tedavisine rağmen lökositoz hızla progrese olan hasta yoğun bakım ünitesinde takip edildi. WBC: 280560 
mm3 olarak ölçülen hasta 28.10.2020 tarihinde kaybedildi. 

Sonuç:  Lökoeritroblastik tablonun etiyolojik açıdan nedenleri çeşitlidir ve malignitelerdeki varlıkları 
prognozu olumsuz etkilemektedir. Malignite dışı vakalarda da lökoeritroblastik tablonun varlığının 
prognoza etkisi net bilinmemektedir. Dalak rüptürü ilişkili lökoeritoblastoz nadir görülen bir bulgu olup 
etiyolojinin açıklanamadığı ve öncesinde splenomegalisi olan hastalarda düşünülmelidir. 
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P18- NADİR BİR VAKA: PRİMER KUTANÖZ ANAPLASTİK BÜYÜK HÜCRELİ 
LENFOMA 

 

Buğra Sağlam1,Murat Albayrak1,Pınar Akyol1,Mesut Tığlıoğlu1,Merih Reis Aras1,Fatma 
Yılmaz1,Hacer Berna Afacan Öztürk1 

 
1Sbü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştıma Hastanesi Hematoloji Kliniği 

 
Amaç:  Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma (PC-ALCL) kutanöz t hücreli lenfomaların ikinci 
en sık görülen tipidir. 2016 Dünya sağlık örgütü (DSÖ) sınıflamasına göre lenfomatoid papullozis ile 
birlikte primer kutanöz CD 30 (+) T hücreli lenfoproliferatif bozukluklar altında sınıflandırılmaktadır. PC-
ALCL genellikle ciltte sınırlıdır. Lokal lenf nodlarının ilerisine nadiren yayılır. Ancak sistemik ALCL’nın 
sekonder cilt tutulumundan mutlaka ayırt edilmesi gereklidir. Sekonder cilt tutulumunda klinik oldukça 
kötü seyirlidir. PC-ALCL genellikle altıncı dekat ve sonrası yaşlıları etkilerken genç erişkinlerde nadiren 
görülür. Çalışmamızda nadir görülen PC-ALCL hastamızı literatüre katkısı olacağı düşüncesi ile sunuyoruz 

Yöntem: 
 
Bulgu:  Hipertansiyon dışında ek hastalığı bulunmayan 67 yaşında kadın hasta göğüs ön duvarı sol tarafta 
var olan yüzeyel cilt lezyonu ile başvuruyor. Yapılan biyopside ALK negatif, CD 30, MUM-1, EMA ile 
pozitif anaplastik large cell lenfoma olarak sonuçlanması sonrasında hasta tarafımıza yönlendirildi. 
Hastanın yapılan PET-BT görüntülemesinde ve yapılan kemik iliği biyopsisinde; tutulum lehine bulgu 
saptanmayan hasta primer kutanöz anaplastik large cell lenfoma olarak kabul edildi. Hastaya 3 kür CHOP 
kemoterapisi uygulanması sonrasında yapılan değerlendirilmesinde cilt tutulumu ve nodal tutulum 
saptanmaması sonrasında ilaçsız izleme alınan hasta halen tam remisyonda takip edilmektedir. 

Sonuç:  PC-ALCL tüm kutanöz T hücreli lenfomların %9 unu oluşturmaktadır. Bu nadir antite tanısı için 
cilt biyopsisinde CD 30+ büyük anaplastik hücrelerin %75’den fazlasını oluşturması, lenfomatoid 
papüllozis, mikozis fungoides ve diğer kutanöz lenfomaların ekarte edilmesi, ayrıntılı değerlendirmede 
ekstra kutanöz tutulumun olmaması ile tanı konulabilmektedir. Bizim hastamızda da bu kriterler 
sağlanmıştır. Klinik olarak genellikle yaşlı erkeklerde; baş, boyun gövde ve ektremitelerde soliter 
asemptomatik plak-nodül şeklinde lezyonlar görülmektedir. 20 yaş altında nadirdir ve 6.dekatta zirve 
yapmaktadır. Tedavi seçenekleri; cerrahi eksizyon, radyoterapi ve CHOP ve benzeri kemoterapi olarak 
sıralanmaktadır. Bizim vakamızda da cerrahi eksizyon sonrasında CHOP kematerapi protokolü 3 kür 
uygulanmış ve sonrasında hasta tam remisyonda halen takip edilmektedir. Diğer tedavi alternatifleri; 
düşük doz metotreksat, sistemik retinoidler, beksaroten veya nitrojen mustard ile topikal tedaviler, 
sistemik retinoidler, brentuximab vendotin (BV), ınterferon-α (IFNα) veya talidomid olarak sıralanmakta 
olup nüks herhangi bir alternatif tedavi sonrası yaygındır. Bu nedenle uzun süreli takip gerekmektedir. 
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P19- BİRDEN FAZLA PRİMER KANSER İLE YAŞAM: OLGU SUNUMU 
 

Fatma Keklik Karadağ1,Ayşenur Arslan1,Fahri Şahin1,Güray Saydam1,Nur Akad Soyer1 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 
Amaç: Kanser tanısında ve tedavisindeki gelişmeler sonucunda primer malignite tanısı alan hastalarda 
hem beklenen yaşam süresi uzadığı için hem de gelişmiş tanı olanakları olduğu için birden fazla primer 
malignitesi olan hastaların sayısı artmıştır. 1900’lü yılların başında çoklu primer kanserli hastaların oranı 
%4,7 olarak bildirilmişken günümüzde malignitesi olan hastaların %2-17’ sinde birden çok primer kanser 
varlığını gösteren çalışmalar vardır. Bu çalışmamızda KML den transforme AML ve ardından solid organ 
malignitesi görülen bir olgumuzu paylaşmayı amaçladık. 

Yöntem: Bu çalışmamızda KML den transforme AML ve ardından solid organ malignitesi görülen bir 
olgumuzu paylaşmayı amaçladık. 

Bulgu: Lökositoz nedeni ile aile hekimi tarafından yönlendirilen 52 yaşında kadın hastanın fizik 
muayenesinde splenomegali dışında özellik yoktu. Laboratuar tetkiklerinde lökosit: 145 000 103/uL; 
hb:9,27 g/dl; plt:126000 103/uL ve LDH:841 UL (normal aralık 135-225) olarak izlendi. Hastaya yapılan 
kemik iliği aspirasyon ve biyopsisinde; retiküler lif derecesi III, belirgin sola kayma, granülositer seride 
artış ve t(9;22) FISH değerlendirilmesinde %80 pozitif; bcr-abl PCR ile %50 olarak saptandı. Hastaya KML 
tanısı konularak imatinib tedavisi başlandı. Tedavinin 6.ayında tam sitogenetik yanıt alınamaması üzerine 
dasatinib tedavisine geçildi. Ancak 3.ay kontrolünde periferik yaymada %20 blast izlenen hastaya 
yeniden kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi yapıldı ve Akut myeloid lösemi tanısı konuldu. Hastaya 
remisyon indüksiyon tedavisi olarak Ara-c ve idarubisin içeren 7+3 tedavi protokolü başlandı. Kemik iliği 
değerlendirildiğinde remisyonda izlenen hastaya, denge kaybı nörolojik bulgular sebebi ile çekilen 
kranial ve spinal MR görüntülemelerinde leptomeningeal tutulum izlendi. Hastaya yüksek doz Ara-c 
(HiDAC) tedavisi ve intratekal metotrexat+ ara-c tedavisi başlandı. HiDAC tedavisinin 2. Küründen sonra 
yapılan değerlendirmede hasta remisyonda izlendi. Myeloablatif hazırlama rejimi 
(busulfan4/fludarabin4) ardından 9/10 uyumlu akraba dışı donörden allojeneik kök hücre nakli (AKHN) 
yapıldı. Graft versus host hastalığı (GVHH) profilaksisinde posttransplant siklofosfamid (3.-4.gün), 
siklosporin ve mikofenolat mofetil (30 gün) kullanıldı. Nötrofil engraftmanı 19. Gününde gerçekleşti 
ancak trombosit engraftmanı olmadı. Nakil sonrası 45.günde hastaya eltrombopag tedavisi başlandı, 
70.gününde akut cilt GVHH grade 2 nedeni ile hastaneye yatırıldı. Siklosporin kesildi, steroid ve 
mikofenolat mofetil tedavisi ile GVHH kontrol altına alındı. İzleminde immun supresif tedavisi azaltılarak 
4.ayında kesildi. Donör kimerizmi %100 ve tam yanıtlı takip edilen hastada nakil sonrası 8.ayda memede 
kitle lezyonu saptandı. Memedeki kitleye yönelik yapılan biyopside invaziv meme karsinomu saptandı. 
Evreleme amaçlı yapılan görüntülemede karaciğer ve uzak lenf nodu bölgesinde metastaz izlendi. 
Hastaya Docetaksel, trastuzumab ve pertuzumab tedavisi başlandı. Dört kür tedavi sonrası yanıt 
değerlendirilmesinde tama yakın metabolik ve radyolojik yanıt izlendi. Hasta akut myeloid lösemi 
yönünden AKHN sonrası tam yanıtlı olarak revolade tedavisi ile birlikte ve meme kanseri yönünden 
kemoimmunoterapi ile tama yakın yanıtlı olarak takip edilmektedir. 

Sonuç: Ülkemizde maligniteli hastalara dair verilerin kısıtlılığı nedeni ile sıklık net olarak bilinmese de 
hastaların sadece %1-2’si herediter malignitelidir. Herediter vakaların dışında da çeşitli sebepler ile çoklu 
primer malignitelerin olduğu gösterilmiştir. Etiyolojide genetik yatkınlık, maruz kalınan faktörler ve 
yaşam tarzı (alkol ve sigara kullanımı, asbest maruziyeti gibi), hormonlar, immun yetmezlik, 
enfeksiyonlar ve önceki kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ya da tüm bu faktörlerin kombinasyonları 
suçlanmaktadır. Yapılan tedaviler geliştikçe çoklu primer malignitelerle daha sık karşılaşacağımız göz 
önüne alınırsa bu hastaların multidisipliner takibi daha da önem kazanacaktır. 
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P20- BRENTİKSUMAB VEDOTİN TEDAVİSİ ALAN KLASİK HODGKİN LENFOMA 
VAKALARININ GERİYE DÖNÜK ANALİZİ 
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Amaç: Hodgkin Lenfomanın(HL) kür oranı, standart kemoterapilerle %70-80’lere ulaşmıştır. Tedavideki 
temel amaç hem uzun süreli kür sağlamak hem de kısa ve uzun vadede görülebilecek yan etkileri 
azaltmaktır. Brentiksumab vedotin(BV), anti CD30 monoklonal antikordur. Relaps/refrakter HL’da en az 2 
sıra tedavi almış hastalarda veya otolog kök hücre nakli(OKHN) sonrası relaps/progresyon riski artmış 
hastalarda kullanılmaktadır. Endikasyon dışı onam(EDO) ile ilk ve 2.basamak tedavide tek başına veya 
ABVD kemoterapisinde bleomisin yerine kullanılabilir. Biz merkezimizde 6.5 yıl içinde BV kullanan 
hastalarımızı değerlendirdik. 

Yöntem: Mayıs 2014-Eylül 2020 arası HL tanısı almış hastalarda, 2 sıra tedavi sonrası, OKHN sonrası ve 
EDO ile ilk ve 2. sıra tedavide kullanılmıştır. Yirmi beş hastanın verileri geriye dönük olarak analiz 
edilmiştir. BV 1.8 mg/kg dozunda 3 hafta ara ile uygulanmıştır ve tedavi yanıtları Pozitron 
Emisyon/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) ile değerlendirilmiştir. 

Bulgu: Hastaların ortanca tanı yaşı 30 (17- 80) ve 13’ü (%52) kadındı. En sık alt tip, 17 (% 68) hasta ile 
noduler sklerozan HL’dı. Hastaların %44’ü evre II, %20’si evre III ve %36’sı evre IV’tü. B semptomlar 
hastaların %68’inde mevcuttu. Hastaların 23’ü 2.sıra tedaviye geçerken % 40’ı erken nüks idi. Toplamda 
20 hastaya OKHN ve 6’sına (%24) allojeneik KHN yapıldı. Ortanca izlem 57 ay (8- 175) idi. Hastaların 9’u 
(% 36) (4’ü allojeneik KHN sonrası ve 5’i lenfoma progresyonu ile) kaybedildi. İlk sırada 1 hasta ileri yaş, 
bozuk ECOG performansı ve komorbiditeleri nedeniyle BV tek başına kullandı. Kısmi yanıta (KY) ulaşan 
hastada 12 kür sonrası progresif hastalık(PH) saptandı. İkinci sıra tedavide nivolumab EDO ile kullanıldı 
ve halen tam yanıtlı (TY) izlenmektedir. İlk sırada ABDV kullanırken 2 kür sonra yapılan PET/BT’de 
bleomisin toksitesi saptanan 2 hastaya 2.kürden sonra BV-ADV kullanıldı. Hastalar hala TY’la 
izlenmektedir. İkinci sırada ileri yaş, ECOG performansı kötü olan hastada ABVD kemoterapisi ile 
refrakter hastalık saptanmasıyla EDO ile BV kullanıldı. Hastada 6 kür BV sonrası PH saptanması üzerine 
nivolumab tedavisine başlandı. Bu tedavi ile KY elde edildi. OKHN sonrası konsolidasyon için 5 hastada 
BV, ortanca 6.5 kür (3-14) kullanıldı. Nüks hastalık 2’sinde gelişirken 3’ü ortanca 9 kür (3-14) BV aldı ve 
tedavileri devam ediyor. İki sıra tedavi sonrası RR HL tanısı ile 15 hastaya BV kullanılmıştır. Tanı-BV arası 
süre ortanca 29 ay (12-141)’dır. Tüm hastalara ilk sırada ABVD verilmiştir. İkinci sırada 3 hasta (% 20) 
yalnız kemoterapi alırken 12’si (%80) kemoterapi ve OKHN almıştır. 3.sırada 1 hastaya OKHN yapılmıştır. 
Toplam yanıt % 86.6 (%33.3 TY ve % 53.3 KY)’dır. Ortanca BV kür sayısı 10 (2- 24), izlem süresi 27 ay (6- 
75), BV sonrası ortanca toplam sağ kalım 44 ay (23.4- 64.6), 2 yıllık sağ kalım oranı %70; ortanca 
progresyonsuz sağ kalım 15 ay (8- 21.9) ve 2 yıllık progresyonsuz sağ kalım oranı % 45 saptanmıştır. 

Sonuç: Hastalarımızın toplam yanıt ve sağ kalımlarının literatüre göre daha iyi olduğu görülmüştür. Bu, 
BV tedavisinin erken basamaklarda kullanılması ile daha etkili sonuçlar alınacağını göstermektedir. 
Allojeneik KHN’ne köprü olarak kullanımı ile daha fazla sayıda hasta, daha iyi yanıtlarla nakil olmuştur. 
OKHN sonrası kullanımı ile kür elde edilen hasta oranı da artar. 
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Amaç: COVİD-19 hastalığı etkeni SARS-COV 2 virüsün ortalama bulaş süresi 10 gün, solunum 
örneklerinde viral RNA tespit süresi ortalama 18 gündür. İmmün sistemi baskılanmış, viral yükü fazla 
olan hastalarda bu sürenin daha uzun olabileceği görülmüştür. Biz de vaka sunumumuzda Akut Myeloid 
Lösemi (AML) tanılı iki buçuk ay boyunca nazofarengeal örnekte Covid-19 PCR pozitifliği olan hastamızı 
sunmayı amaçladık. 

Yöntem: 
 
Bulgu: Bilinen Tip-2 Diyabetes mellitus ve koroner arter hastalığı olan 48 yaşında erkek hasta. 
Miyelodisplastik Sendrom RAEB-II’ den transforme AML ile indüksiyon tedavisi sonrası remisyonda 
izlenmiş, perianal abse, ürogenital bölgede doku erozyonu gelişmesi nedeniyle Azasitidin konsolidasyon 
tedavisi başlanmıştır. İkinci Kür kemoterapi sonrası izlemdeyken nazofarengeal SARS-COV2 revers 
transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testi pozitif saptanmış, eş zamanlı görüntülemelerinde 
aktif pnömonik infiltrasyon görülmüştür. Hastalık seyri boyunca pansitopenik seyreden hastanın 12. 
günde testi tekrar pozitif gelmiştir. Hasta klinik yanıt alınarak 15. günde taburcu edilmiştir. Kemik iliği 
biyopsisi ve replasman yapılması amacıyla hastaneye yatışında hastanın 29. ve 31. günde alınan 
nazofarengeal testleri negatif sonuçlanmasına rağmen kontrol Yüksek Rezolüsyonlu Tomografi’de 
pnömonik infiltrasyonda progresyon, akut faz reaktan yüksekliği görülmüştür. Hasta yatışı boyunca 
asemptomatik seyretmiştir. 51. günde allojenik kök hücre transplantasyonu planıyla hastane yatışında 
38 dereceyi bulan ateşi nedeniyle testi tekrarlanıp pozitif görülmüştür. Görüntülemede pnömonik 
infiltrasyonda regresyon görülmemiştir. Bir hafta sonra ardışık alınan testler negatif ve pozitif (58.gün) 
sonuçlanmıştır. Hasta 62. Günde test negatifliği görülerek taburcu edilmiştir. Akut miyeloid lösemide 
progresyon riski nedeniyle kurtarma rejimi ve nakil planlanarak 72. Günde tekrar yatışı yapılmıştır. 
Tekrarlayan 38 derece ateş, akut faz reaktan progresyonu olan hastanın 72. Ve 79.gündeki covid-PCR 
testleri pozitif sonuçlanması üzerine kantitatif PCR testi gönderilmiştir. Viral yük 100 bin ile 1 milyon 
kopya arasında pozitif izlenmiştir. Viral yük pozitifliği nedeniyle nakil planı iptal edilen hasta klinik 
izlemde septik şok tablosu, multiorgan yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine devredildi ve izlemde 
kaybedildi. 
 
Sonuç: Viral RNA izolasyonunun süresi yaş ve hastalığın şiddeti ile artabilir. Solunum örneklerinde viral 
RNA saptanma süresi ortalama 18 gün; bazı kişilerde birkaç ay olarak görülmüştür. Pansitopenik 
hastamızın klinik izleminde PCR negatifliği görülmesine rağmen progrese pnömonik infiltrasyonları, akut 
faz reaktan yüksekliği, ardışık alınan testlerin tutarsızlığı negatif testlerinin yanlış negatiflik olabileceğini 
düşündürmüş, bu nedenle uzamış PCR pozitifliği olarak değerlendirilmiştir. Olgumuzda olduğu gibi 
immun sistemi baskılanmış hastalarda SARS-COV 2 virüs izolasyonu uzun süre devam edebilir. 
Hastamızda viral yük tayini ile takip edilmemiş olsa da immunsupressif hastalarda iki aydan uzun PCR 
pozitifliği ve bu sürede aktif viral bulaş riski nedeniyle daha dikkatli yaklaşılmalıdır. İmmun sistemi 
baskılanmış hastalarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır 
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Amaç: Ekstra medüller tutulum olan miyeloid sarkom (MS), tüm Akut miyeloid lösemi (AML) olgularının 
%1 inden daha azında olmaktadır ve monositik farklılaşma olanlarda daha sık görülmektedir . Dünya 
Sağlık Örgütü'nün miyeloid neoplazmlar ve akut lösemi sınıflandırmasındaki 2016 revizyonuna göre; 
Akut miyeloid lösemi ve ilgili neoplazmların bir alt grubu olarak sınıflandırılmıştır (1). AML’den daha 
agresif bir seyre sahip olan MS sık olarak kemik, periost, yumuşak doku ve lenf nodunda yerleşirken 
epidural, orbita, plevra gibi nadir tutulum olan yerleri de mevcuttur (2). Biz burada 63 yaşında AML M5 
tanılı hastada pleural effüzyon etyolojisinde MS olan vakamızı sunmak istedik. 

Yöntem: 
 
Bulgu: Herhangi bir kronik hastalık öyküsü olmayan 63 yaşındaki erkek hasta, ateş ve nefes darlığı 
şikayeti ile dış merkeze başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu hemogramında; Beyaz küre (WBC): 
33.2x109/L; nötrofil: 21.5x109/L; monosit: 1.8x109 /L, hemoglobin:8.8 g/dL ve trombosit: 26x109 /L ve 
akciğer filminde pleural effüzyon saptanması üzerine hasta kliniğimize yönlendirildi. Periferik yayması 
blastik hücre infiltrasyonu ile uyumlu olarak raporlandı. Bunun üzerine hastaya yapılan kemik iliği 
aspirasyonunda %70-80’nin üzerinde myeloblast infiltrasyonu görüldü. Aspirasyondan çalışılan flow 
sitometri AML-M5 olarak raporlandı. Hastanın yaşı ve performans durumu dikkate alındığında hastaya 
azasitidin+venetoklax tedavisi başlandı. Bu arada pleural effüzyon etyolojisi araştırılırken yapılan 
tetkiklerde effüzyon eksuda vasfındaydı. Effüzyondan gönderilen flowsitometrik inceleme, sıvı hemorajik 
olduğu için çalışılamadı. Tedavinin 6.gününde effüzyon sitolojisi patoloji tarafından atipik immatür 
myeloid hücre barındıran hücre bloğu, AML tutulumu şeklinde raporlandı. MS tanısı alan hastaya 
remisyon indüksiyon tedavisi verilmesi planlandı 

Sonuç: MS çoğunlukla akut ve kronik myeloid lösemi ile birlikte görülen nadir bir antitedir. Nadiren 
kemik iliği tutulumu olmadan de novo MS olarak görülmekle birlikte sıklıkla sistemik hastalıkla beraber 
karşımıza çıkmaktadır. Bizim vakamızda da sistemik hastalıkla eş zamanlı olarak karşımıza çıkmıştır. Kitle 
var ise total eksizyonu ve patolojik tanısı altın standart yöntemdir. Hastamızda pleural effüzyon şeklinde 
olduğu için effüzyon materyalinden yapılan hücre bloğunun sitolojisi ile tanı konulmuştur. AML ile 
birliktelik gösteren MS daha agresif seyirli olduğu için ortak bir konsensus bulunmamakla birlikte 
tedavisinde konvansiyonel AML tedavi protokolleri önerilen rejimlerdir. Hastaya tedavi başlanmadan 
önce effüzyondan gönderilen flowsitometrik inceleme ile MS tanısı konulabilseydi daha agresif tedavi 
başlanabilirdi. Vakamızda MS tanısı konulunca tedavi planlamasında değişikliğe gidildi. Sonuç olarak, MS 
gibi tüm hematolojik malignitelerin atipik tutulum bölgesi ve klinik prezentasyonu her zaman akılda 
tutulmalıdır, çünkü bu hastalıkların erken tanı ve tedavisi agresif klinik seyirleri nedeni ile oldukça 
önemlidir. 
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Amaç: Saçlı Hücreli Lösemi (HCL) pansitopeni ve organomegali ile tezahür eden, saçlı çıkıntılara sahip 
lenfositlerin görüldüğü nadir bir lenfoma alt tipidir. İmmunfenotipik olarak pan-B lenfosit markerleri, 
CD25, CD103, CD123, CD200 pozitif; CD5, CD10, CD23 negatifdir. Son çalışmalarda HCL vakalarının bir 
kısmında BRAF-V600E mutasyonun gösterilmesi hem tanıda hem tedavide gündeme gelmiştir. Tedavide 
splenektomi, purin analogları (Kladribin), İnterferon, Rituksimab, Vemurafenib kullanılmaktadır. 
Çalışmamızda HCL vakalarının tedavi modaliteleri ve yanıt oranlarını sunmayı amaçladık. 

Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2000-2021 yılları arasında HCL tanısı ve tedavisi alan 53 hasta 
retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tüm bilgileri Excel 2020 veritabanı’na kaydedildi. Hastaların 
hemogram, LDH düzeyi, tanı modalitesi, performans durumları (ECOG performans skalası), 
organomegali, splenektomi, tedavileri ve yanıt durumları ayrı-ayrı incelendi. 

Bulgu: Hastaların ortanca yaşı 70 (38-90), tanı anında ortanca yaşı 60 (29-86) olan hastaların 14’ü kadın 
(% 26), 39’u erkekti (%74). Hastaların tanı anında ortalama ECOG performansı 2’ydi.Tüm hastaların en az 
bir B semptomu mevcuttu. En sık görülen komorbidite hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve 
diyabetes mellitus’du. Tanı anında 49 hastanın splenomegalisi mevcut iken, organomegalisi olmayan bir 
hastanın başka bir nedenden dolayı splenektomi öyküsü mevcuttu. Tanıda medyan hemoglobin değeri 
6.7 gr/dl , trombosit düzeyi 49000 mm3, lökosit düzeyi 5090 idi. 15 hastanın (%28) periferik yayma 
raporunda tipik saçlı lenfositler not edilmiştir. 45 hastada (%85) tanı kemik iliği biyopsisi, 7 hastada 
(%13) splenektomi, 1 hastada (%2) ise karaciğer biyopsisi ile tanı konulmuştur. İlk sıra tedavide 47 hasta 
(%88) tek ajan Kladribin alırken, 2 hasta Rituksimab-kladribin, 1 hasta interferon alfa, 1 hasta tek ajan 
haftalık Rituksimab almıştır. İlk sırada splenektomi tedavi amaçlı 2 hastada yapılmış. Splenektomi ile tanı 
alan 7 hastanın 5’de cerrahiyeye ek olarak kladribin tedavisi de uygulanmış. Tedaviye primer yanıtsız 
hasta sayısı 5 (%9) iken 4 hastada (%7) kısmi yanıt, 44 hastada (%84) tam yanıt mevcuttu. Kladribin 
refrakter 1 hastada ikinci sırada splenektomi uygulanmış ve 8 yıl sonra relaps gelişmiştir. Medyan relaps 
gelişme süresi 6 yıldı. Tedavi ilişkili mortalite 4 hastada görüldü ve ölüm nedeni tüm hastalarda 
enfeksiyona sekonder sepsis idi. Takipte 1 hastada HCL-varyant izlendi ve Kladribin tedavisi sonrası 
relaps vaka olduğundan Rituksimab-İnterferon tedavisi uygulanmış. Remisyonda izleniyor. 5 hastada 
BRAF mutasyonu açısından incelenmiş ve 1 hastada saptanmış. 2. sıra tedavi sonrası relaps olguda 
Vemurafenib tedavisi uygulanıyor. 5 hastada tedaviye sekonder malignite gelişmiş. Bunlardan 2 hastada 
hematolojik (Mantle hücreli lenfoma ve Myelodisplastik sendrom), 3 hastada solid tümör (Glioblastoma 
multiforme, Prostat CA, Bazal hücreli karsinom) görülmüştür. Takipte 9 hasta hastalık ilişkisiz nedenlerle 
kaybedilmiştir. 
 
Sonuç: Purin analoglarının ilk sıra tedavi olarak kullanımı sonrası HCL tedavi yanıt oranları anlamlı 
derecede artmıştır. Splenektomi relaps ve ya refrakter hastalıkta değerlendirilebilir. Relaps vakalarda 
Kladribin’e Rituksimab eklenmesi tam yanıt oranlarını artırmıştır. BRAFV600E mutasyonu tüm relaps 
hastalarda değerlendirilmeli ve pozitif vakalarda Vemurafenib tedavisi seçenekler arasında 
değerlendirilmelidir. En sık yan etki sitopeniye bağlı enfeksiyondur. Tedavi ilişkili malignite açısından 
hastalar dikkatli muayene edilmeli ve bulgular gözardı edilmemelidir. 
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P24- MULTİPLE MİYELOM TANILI HASTADA PRİAPİZM:OLGU SUNUMU 
 

Esra Nur Durmazer1,Fatma Keklik Karadağ2,Bahar Sevgili2,Nur Akad Soyer2,Fahri Şahin2,Güray 
Saydam2 

 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkaları Anabilim Dalı, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji 

Bilimdalı, 

 
Amaç : Multiple myelom (MM) tüm hematojik malignitelerin %10’unu oluşturan plazma hücre 
diskrazisidir.Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl 30 bin kişi MM tanısı almaktadır.İnsidansı yüz binde 5-
7 arasında değişmektedir. MM hastalarında temel olarak anemi, renal disfonksiyon, hiperkalsemi, kemik 
lezyonları ve hiperviskozite ilişkili semptomlar beklenen bulgulardır. Hiperviskoziteile ilişkili olarak ön 
planda konstitüsyonel semptomlar görülse de priapizm gibi sekonder sorunlarda az sayıda vaka da 
bildirilmiştir. Bu yazıda kliniğimizde MM tanısı konularak tedavi başlanan ve izleminde priapizm görülen 
bir olgu anlatılacaktır. 

Yöntem: 
 
Bulgu: 65 yaş erkek hasta hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve bypass operasyonu öyküleri mevcut 
olup servikal bölgede kitle nedeni ile kliniğimize başvurmuştur. Fizik muayenede başka bölgede 
lenfadenomegali ve organomegali saptanmamıştır.Son bir ayda 6 kg kaybı olan hastanın servikal kitle 
lezyonundan tanısal amaçlı eksizyonel biyopsi yapılmış olup;CD138, immunglobulin (Ig) A, IgG, Lambda 
pozitif ekstraosseöz plazmositom izlenmiştir. Laboratuvar tetkiklerinde; lökosit:8.91 10^3/µL 
nötrofil:4.91 hb:11.5 g/dL trombosit:198 10^3/µL IgG:5,55 IgA:3,2 Ig M:0,26 Kappa/Lambda, Serbest 
oranı <0.31 albumin/globulın:43.5/30.1 ldh:299 üre:68 kreatinin:2.91 ürik asid:10.7 beta-2 
mikroglobulın:10105 kalsiyum:13.8 saptanmıştır. Kemik iliği aspirasyon biyopsisinde; %60 atipik 
morfolojide plazma hücre infiltrasyonu izlendi. Otolog kök hücre nakline uygun olan hastaya ilk sıra 
tedavi olarak bortezomib,siklofosfamid ve deksametazon(VCD protokolü) başlandı.Hiperkalsemisi olan 
ve aynı zamanda pozitron emisyon tomografide (PET) yaygın litik lezyonları olan hastaya zolendronik asit 
başlandı. Tedavinin 2. Gününde kalsiyum ve kreatinin düzeyi normal sınırlara geriledi. Kemoterapinin 
4.gününde, günde 6-8 kez olan priapizm atağı tarifledi.Üroloji hekimi tarafından da değerlendirilen 
hastada eksternal genital bakı olağan saptandı ve tümesans gözlenmedi.Uzamış priapizm olmadığı için 
iskemik ya da non-iskemik yönünde ayrım yapılmadı. Takip eden 2 günde bu şikayet tekrarladı ve 
tedavinin 9.günü azalarak sonlandı. Hastamız halen poliklinik izleminde olup VCD tedavisine devam 
etmektedir. 
 
Sonuç: Priapizm bir kompartman sendromu olup hematolojik nedenler arasında erişkinde %23 oran ile 
en üst sırada orak hücreli anemi yer almaktadır.Multiple myelom çok sıradışı ve nadir görülen bir sebep 
olmakla birlikte myelomda priapizm insidansı ile ilgili veri bulunmamaktadır. Şimdiye kadar priapizm ile 
ilişkili bildirilen tüm multiple myelom vakaları düşük büyüklükteki paraproteinemi ve igM dışı alt 
tiptedir.Priapizmin ortaya çıkmasında etkin olabileceği düşünülen başlıca sebepler şu şekilde 
sıralanmaktadır; (1)Paraproteinemiye bağlı hiperviskozite (2)Spontan trombosit agregasyonu veya (3)İlaç 
etkisine bağlı ikincil venöz trombozdur(örn:talidomıd) (4)Yüksek fibrinojen ve faktör 8 düzeyi(5)amiloid 
birikimi.Ancak yine de akılda tutulmalıdır ki priapizm gelişiminden bu faktörlerin sadece biri değil birden 
fazlasının birbiriyle etkileşimi sorumludur. 
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P25- HODGKIN LENFOMA TEDAVİSİ SONRASI TANI KONAN KML OLGUSU 
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Amaç: Kronik myeloid lösemi; 22. Kromozomdaki BCR ile 9.kromozomdaki ABL1 genleri arasındaki 
translokasyon sonucu ortaya çıkan ,granülositlerin düzensiz üretimi ve kontrolsüz proliferasyonu ile 
karakterize bir miyeloproliferatif neoplazmdır. İnsidansı 100000’ de 1-2 olan KML, erişkin lösemilerin 
%15-20’sini oluşturmaktadır. Vakaların büyük çoğunluğu de novo olarak ortaya çıkarken, nadir 
durumlarda KML, özellikle birincil malignite tedavisinden sonra diğer tıbbi durumlarla ilişkili olarak 
ortaya çıkabilmektedir. Biz de hodgkın lenfoma tedavisinden 11 yıl sonra KML tanısı alan olgumuzu 
sunmayı amaçladık. 

Yöntem: 
 
Bulgu: OLGU: 42 yaşında erkek hasta boyunda şişlik sonrası yapılan incelemelerde evre 3 A hodgkın 
lenfoma tanısı almış. 6 kür ABVD kemoterapisi sonrası boyun ve karın bölgesine RT uygulanmış. 
Remisyonda takip edilen hastanın 53 yaşında iken yapılan tetkiklerde wbc:34*10^3/uL , , 
ans:28,3*10^3/uL, lenfosit:3,6*10^3/uL bazofil:0,3*10^3/uL, eozinofil:1,2*10^37uL, hb:13,6 gr/dL , 
plt:1412*10^3uL sedim :6mm/saat, LDH:511IU/L, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normal 
sınırlarda saptanmış. Abdomen usg’de dalak 15 cm ölçülen hastanın jak 2 v617 F mutasyonu negatif 
olarak gelmiş. Periferik kandan çalışılan bcr abl pozitif olarak saptanan hastanın kemik iliği bcr abl fısh 
analizinde %70 pozitiflik saptanmış. Tanı anı sokal skoru yüksek olan hastaya KML tanısı konularak 
imatinib tedavisi başlanmış. İmatinib tedavisi altında tam sitogenetik yanıtlı olarak takip edilmektedir. 

Sonuç: Primer malignitenin tedavisi ile malignite gelişimi olduğu bilinmektedir. Önceki tedaviye bağlı 
gelişen hematolojik malignitelerin büyük çoğunluğu MDS, AML’dir. Ancak kemoterapi, radyoterapi 
sonrası gelişen KML vakaları da bildirilmiştir. Etyoloji net olarak bilinmemekle birlikte; bozulmuş B ve T 
hücresi nedeniyle azalan bağışıklık, sitotoksik ajanlar, radyasyon suçlanmaktadır. Tedavi ilişkili myeloid 
neoplazmların insidansı %1-10 arasında değişmektedir. Tedavi ilişkili KML insidansı ise %0-4 arasında 
değişmektedir (1,2,3). Yapılan çalışmalarda tedavi ilişkili KML ile de novo KML hastalarının imatinib 
tedavi yanıtları arasında fark saptanmamıştır(4). 1. Aguiar RC. Therapy-related chronic myeloid 
leukemia: an epidemiological, clinical and pathogenetic appraisal. Leuk Lymphoma. 1998;29:17-26. 2. 
Mirza I, Frantz C, Clarke G, et al. Transformation of polycythemia vera to chronic myelogenous leukemia. 
Arch Pathol Lab Med. 2007;131:1719-1724. 3. Waller CF, Fetscher S, Lange W. Treatment-related 
chronic myelogenous leukemia. Ann Hematol. 1999;78:341-354. 4. Iriyama N, Tokuhira M, Takaku T, et 
al. Incidences and outcomes of therapy-related chronic myeloid leukemia in the era of tyrosine kinase 
inhibitors: Surveillance of the CML Cooperative Study Group. Leuk Res. 2017 Mar;54:55-58. doi: 
10.1016/j.leukres.2017.01.003. Epub 2017 Jan 5. PMID: 28109974 
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P26- AML TANILI OLGUDA MEC KEMOTERAPİSİ SONRASI GELİŞEN COVİD-19 
ENFEKSİYONU YÖNETİMİ 

 

Fatma İnalcık1,Fatma Keklik Karadağ1,Ayşenur Arslan1,Nur Akad Soyer1,Fahri Şahin1,Güray 
Saydam1 
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Yöntem: SARS-CoV-2 ile enfekte olan birçok kişi asemptomatik veya oligosemptomatik kalırken, önemli 
üst ve alt solunum yolu enfeksiyon hastalığına neden olabilir. Hematolojik kanseri olan vakalarda 
enfeksiyon sıklığının toplumla benzer olduğu ancak hastalığın daha şiddetli ve ölümcül seyrettiği ortaya 
konulmuştur(1,2). Kanser hastaları arasında ileri evre hastalık ve son 2-4 hafta içinde alınmış 
antineoplastik tedavi risk faktörleri olarak bildirilmiştir(5,6,7). Bu yazıda nüks AML tanılı olgunun MEC 
kemoterapi rejimi sonrası gelişen covid enfeksiyonun seyri ve yönetimi sunulmaktadır. 

Bulgu: 51 yaşında kadın hasta, diş etinde kanama, vücutta gelişen yaygın morluk, halsizlik şikayetleriyle 
ile değerlendirildi. Hastanın laboratuvar tetkiklerinde lökosit:39.740 nötrofil:30.200 hemoglobin:6,8 
trombosit:30 bin olarak izlendi. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsi değerlendirilmesinde; retiküler lif 
derecesi II, displazi bulguları ve %10-12 blastik hücre saptandı. Hastaya remisyon indüksiyon tedavisi 
olarak ara-c+ idarubisin (7+3) kemoterapisi başlandı. Kontrol kemik iliği aspirasyonunda %6 blasitk hücre 
izlenen hastaya reindüksiyon tedavisi olarak FLAG-İDA (Fludarabin,Sitarabin,İdarubisin) kemoterapi 
rejimi başlandı. Remisyon sağlanan hastaya tam uyumlu kardeş donörden allojeneik kök hücre nakli 
planlandı. Allojeneik nakil öncesi yapılan kemik iliğinde; myelofibrozis+%20 blastik hücre izlendi. 
Refrakter olarak değerlendirilen hastaya MEC (Etoposid,Sitarabin,Mitoksantron) kurtarma kemoterapisi 
başlandı. MEC kemoterapisinin 30. Gününde hematolojik yanıt gelişmiş olan hastanın dirençli ateşleri ve 
myalji semptomu gelişti. Nazofarengeal sürüntü örneğinde Covid-19 PCR pozitif izlendi. Toraks 
Bilgisayarlı Tomografi görüntülemesinde pnömonik infiltrasyon bulgusu saptanmadı. Lenfopeni, D-dimer 
ve ferritin yüksekliği olan hastanın trombosit sayısı 20-30 bin aralığında izlendiğpi için antikoagülan 
tedavi verilemedi. Covid enfeksiyonuna yönelik olarak Favipravir ve intravenöz immunglobulin tedavisi 
verildi. Tedavinin beşinci gününde plt> 40 bin olduğu için DMAH başlandı. Yoğun bakım ihtiyacı olmadı 
kemoterapi rejiminin 37.gününde covid pcr negatifleşen hasta DMAH ve destekleyici tedavi ile externe 
edildi on beş gün sonra ikinci covid pcr negatifliği sonrasında allojeneik kök hücre nakli yapılmak üzere 
myeloablatif hazırlama rejimi başlandı. Nakil sonrasında 24. Gününde nötrofil engraftmanı gelişti. 31. 
Gününde trombosit engraftmanı gelişen hastanın kontrol kemik iliği remisyonda ve donör kimerizmi 
%100 olarak saptandı. 

Sonuç: Immunsupresif hastalarda COVID-19 enfeksiyonunun seyri ve yönetimi hala net değildir. Kısıtlı 
sayıda vaka serilerinde ve uzman görüşlerinde COVID-19 hastalık yönetimi, hematolojik kanser 
hastalarında genel popülasyonla aynı olması gerektiği yönünde olsa da sitopeniler ve eşlik eden 
sekonder enfeksiyonlar nedeni ile bu hasta grubunun yönetimi kolay değildir. Vakamızda d-dimer 
yüksekliğine rağmen kemoterapinin yol açtığı trombositopeni nedeniyle DMAH tedavisi pcr pozitifiği 
sonrası ilk günlerde maalesef verilememiştir. Yine immunsupresif olmayan hastalardan farklı olarak 
artmış sekonder enfeksiyon riski nedeni ile bu hasta grubunda IVIG tedavisinin erken dönemlerde 
verilmesi önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ 69 ~ 

   18-20 Mart 2021 | 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi | Canlı Yayın 
 

EHOK2021 Bildiri Kitabı ve Konuşma Metinleri 

P27- MANTLE CELL LENFOMA OLGUSUNDA IBRUTİNİB İLE TEDAVİ VE 
SONRASINDA AGRILI NEKROTİK AKINTILI LENFADENOMEGALİ REGRESYONU 
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Bahriye Bayman Payzın1,Hatice Demet Kiper Ünal1 
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Yöntem:  Mantle hücreli lenfoma tüm lenfomaların % 6‐9’unu oluşturmaktadır ve yıllık görülme sıklığı 1‐ 
2/100.000’ dir. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülmektedir. Ekstranodal tutulumu sık olan agresif bir 
lenfoma türüdür. En sık kemik iliği, karaciğer, dalak, Waldeyer halkası ve gastrointestinal kanal tutulumu 
gözlenir. Kemik iliği nakli sonrası nüx ile başvuran mantle cell lenfomalı olguda ibrutinib ile kısa sürede 
gelişen tedavi yanıtı paylaşılmıştır. 

Bulgu:  Mantle hücreli lenfoma tüm lenfomaların % 6‐9’unu oluşturmaktadır ve yıllık görülme sıklığı 1‐ 
2/100.000’ dir. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülmektedir. Ekstranodal tutulumu sık olan agresif bir 
lenfoma türüdür. En sık kemik iliği, karaciğer, dalak, Waldeyer halkası ve gastrointestinal kanal tutulumu 
gözlenir. Kemik iliği nakli sonrası nüx ile başvuran mantle cell lenfomalı olguda ibrutinib ile kısa sürede 
gelişen tedavi yanıtı paylaşılmıştır. 

Sonuç:  Mantle hücreli lenfoma tüm lenfomaların % 6‐9’unu oluşturmaktadır ve yıllık görülme sıklığı 1‐ 
2/100.000’ dir. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülmektedir. Ekstranodal tutulumu sık olan agresif bir 
lenfoma türüdür. En sık kemik iliği, karaciğer, dalak, Waldeyer halkası ve gastrointestinal kanal tutulumu 
gözlenir. Kemik iliği nakli sonrası nüx ile başvuran mantle cell lenfomalı olguda ibrutinib ile kısa sürede 
gelişen tedavi yanıtı paylaşılmıştır. 
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P28- İMMUNSUPRESE KİŞİLERDE GELİŞEN GASTROİNTESTİNAL HEMORAJIDE 
CMV KOLITI 

 

Kamil Süzer1,Murat Tozman1,Meltem Aslan Atik1,Tuğba Çetintepe1,Şerife Solmaz1,Kadriye 
Bahriye Bayman Payzın1,Hatice Demet Kiper Ünal1 
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Yöntem: Sitomegalovirus (CMV) enterokoliti T-hücre fonksiyon bozukluğuna bağlı immunsupresif 
hastalarda görülen nadir bir hastalıktır. Özellikle kemik iliği ve solid organ transplantasyonu veya 
edinilmiş immun yetmezliği olan kişilerde gelişen immunsupresyon varlığında görülür . CMV 
enfeksiyonun gastrointestinal sistem tutulumunda olgular kırgınlık, iştahsızlık, ateş, bulantı, ishal, karın 
ağrısı, ileus, gastrointestinal kanama ve perforasyon ile prezente olabilirler . Bu sunuda 2 olgu ile CMV 
kolit enfeksiyonu sunuldu. 

Bulgu: OLGU-1 Bilinen koroner arter hastalığı(bypass), benign prostat hiperplazisi, lenfositten zengin 
nodüler tip klasık hodgkın lenfoma nedenli 6 kür ABVD(Adriamisin-Bleomisin-Vinblastin-Dakarbazin) ile 
tam remisyonda izlenmekte olan 68 yaş erkek hastanın senelik kontrollerinde yapılan tetkıklerınde 
lenfoma nüks nedenli hematolojı servisine DHAP(Rituximab-Dexametazon-Sitarabin-Sisplatin) protokolü 
verilmesi amaçlı interne edilmesi sonrası yatışının 6. gününde(kemoterapi sonrası 3.gününde) siyah 
renkli dışkılama şikayeti ve anemisi geliştiği gözlendi. (Gastrointestinal hemorajı geliştiği gün hemogram; 
wbc:3.29 neu:3.22 lym:0.03 mono:0.04 hgb:7.6 hct:20.8 plt:97 bin olarak görüldü.) Hastanın orali 
kapatılarak gastrointestinal hemorajı nedenli destek tedavisi ve tranfüzyon desteği verildi. Hastaya 
yapılan endoskopide bulbus duodenum 2. kısım bileşkesinde üzerinde pıhtı bulunan beyaz eksudalı ülser 
izlendi. Hastanın yapılan endoskopisinde cmv kolıtı açısından anlamlı yer bulunmaması nedenli biyopsi 
alınmadı. Hastanın yatışında ara ara 38 C bulan ateş yükseklikleri görüldü hastadan alınan kültürlerde 
üreme izlenmedi. Hastanın ımmunsuprese olması nedenli yollanan cmv-pcr testlerinde anlamlı 
yükseklik(en yüksek cmv-pcr: 15614 ıu/ml) olması nedenli hastaya gansıklovır(250 mg/gün) tedavisi 8 
gün verildi. Hastanın izleminde cmv-pcr titrelerinde tedavi sonrası regresyon(cmv pcr:128 ıu/ml) izlendi 
ve hastanın kliniğinde toparlanma olması sonrası hasta oral valgansıklovır tedavisi ile taburcu edildi. 
Hastanın hematolojı poliklinik takip ve tedavi süresi sürmektedir. OLGU-2 Bilinen total tiroidektomi, 
myelofıbrozıs(post polistemia vera) öyküleri olan 58 yaş erkek hasta hematolojı poliklinikten takipli 
takiplerinde anagrelid ve ruksolitinib kullanmaktaydı. Hastanın splenomegalisi nedenli ara ara olan karın 
ağrısı şikayeti olmakta. Hasta karın ağrısı olması nedenli tetkık edilmiş splenık infarkta bağlı karın ağrısı 
olduğu görüldü; takipleri sıklaştırıldı. Hastanın poliklinik kontrolünde çok şiddetli karın ağrısı olması 
nedenli acile yönlendirilmesi sonrası yapılan tetkıklerinde multıple kanamalı dalak enfartları olması 
nedenli genel cerrahi tarafından hasta splenektomı yapılması amaçlı genel cerrahi servisine interne 
edildi. Splenektomı sonrası hastanın izleminde alt gis kanaması izlendi. Hastadan gönderilen cmv-pcr: 
<70 ıu/ml olarak görülüyor. (Hastanın yatışında 1 kez tetkik istendiği görüldü.) Hastaya yapılan 
rektosigmoidoskopide rektum proksimalde rektosigmoid bileşkede lümenin 3/4ünü saran beyaz 
eksüdalı, dokunmakla frajıl ülsere lezyon izlendi ve biyopsi alındı. Hastadan yollanan biyopsi materyali 
patolojisinde ülser zemini, iltihabi granulasyon dokusu ve yabancı cisim tipi dev hücreler izlenmektedir. 
H&E boyasında bir kesitte endotelde CMV inklüzyonu ile uyumlu hücre izlenmiştir; olarak raporlandı. 
Hastaya yatışında 26 gün valgansıklovır tedavisi verildi. Hastanın yapılan kontrol rektosigmoidoskopide 
rektosigmoid bileşkede konsantrık darlığa yol açan iyileşmiş ülser skarı izlendi. Hasta genel durumunun 
toparlaması sonrası taburcu edildi. Hastanın hematolojı poliklinik takip ve tedavi süresi sürmektedir. 

Sonuç: Immunsuprese hastalarda cmv pcr takibinin önemi ve hastalarda gelişen gastrointestinal 
hemorajı durumunda cmv kolitinin mutlaka akılda tutulmasını bu olgu sunumları ile hatırlatmayı 
amaçladık. 
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P29- RELAPS REFRAKTER T HÜCRELİ LÖSEMİ/LENFOMA OLGUSUNDA ALLOJENİK 
KEMİK İLİĞİ NAKLİ OLGU SUNUMU 
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Fakültesi Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 
 
Amaç: Lenfomalar immün sistemin solid tümörleri olup Non-Hodgkin lenfomalar( NHL) lenfoma 
vakalarının %90'ını oluşturmaktadır. NHLlerin %85-90'ını B-hücreli, kalanını ise doğal öldürücü ve T 
hücreli lenfomalardır. Akut lenfoblastik lösemilerse (ALL) daha çok çocukluk çağında görülmektedir ve 
erişkin yaş grubunda prognoz ve sağ kalım daha kötüdür. Allojeneik kök hücre nakli (AKHN) yapılan 
hastalarda dahi genel sağkalım oranları %50-60, relapssız ölüm oranı %20-25 saptanmıştır. Bu 
çalışmamızda refrakter T-ALL tanılı hastamızı sunacağız. 

Yöntem: 24 yaş kadın, bilinen akciğer hastalığı yok, öksürük, nefes darlığı şikayetleriyle poliklinikte 
incelendi, bilateral plevral, perikardiyal efüzyon , ön mediastende kitlesel lezyon görüldü. Mediastanden 
örneklemede patoloji: CD15 - , CD30 - , CD20 fokal pozitif, T LENFOBLASTİK LENFOMA / LÖSEMİ (T-ALL) 
saptandı. 2 kür Hiper-CVAD A (siklofosfamid, mesna, vinkristin, doksorubisin, deksametazon, metotrexat 
(IT), ARA-C 100 mg d7(IT)] ve 2 Kür Hiper CVAD-B [Metotreksat(IV ve IT), ARA-C (IT ve IV)]verildi. 
Remisyon sağlanan hastaya allojenik kök hücre nakli (AKHN) planlandı. Tam uyumlu akraba donörü 
olmadığından akraba dışı donör taranırken remisyon sonrası 1. ayında sağda plevral effüzyon saptanınca 
hasta tekrar değerlendirildi. Kontrol KİAB’da %60 blastik hücre infiltrasyonu izlendi. Refrakter T-ALL 
olarak değerlendirilerek FLAG-IDA(fludaradıbin, ara-c, idarubicin) kemoterapisi verildi ancak kontrol 
KİAB’da hala %20 blastik hücre izlendi; remisyon sağlanamadı. HIPER- CVAD B (metotreksat, lökovorin, 
ARA-C ) ve L-asparaginaz tedavisi başlandı ancak tedavinin 20. Gününde periferik kanda yine blastlar 
izlendi. Kontrol KİAB aspirasyonunda %15 blastik hücre ve hemofagositoz odakları görüldü. Refrakter 
olan hastaya Nelarabin 1,5g/m2 başlandı ancak nelarabinin 14. gününde periferik yaymada blastlar 
izlendi. Remisyon sağlanamadı; 6. sıra tedavi olarak Miyeloablatif FluBu ( busulfan, fludarabin, 
siklosporin) hazırlık rejimi ardından akraba dışı AKHN yapıldı. Posttransplant siklofosfamid ve mikofenilat 
mofetille graft versus host hastalığı (GVHH) profilaksisi verildi. Hastada akut GVHH izlenmedi ancak 24. 
gününde periferik kanda blastlar; 28. gününde yapılan KİABx patolojide %65 blast görüldü. 
İmmunsupresif tedavisi kesildi; izlemde hepatosplenomegali gelişince hastalık progresyonu sebebiyle 
tekrar Nelarabin tedavisi; 14. gününde venetoclax 400mg/gün, desitabin 20mg/m2 d1-5 başlandı. 
Tedavisi devam etmektedir. 

Bulgu: 
 
Sonuç: Erişkin T-ALL’li hastaların survisi alt tipine göre değişir. Ortalama sağ kalım 11- 55 aydır. Sunulan 
vakada hastanın 2 kür Hiper-CVAD A, 2 kür Hiper- CVAD B, FLAG-İDA, kurtarma kemoterapisi olarak 
Hiper-CVAD B ve L-asparaginaz, nelarabin tedavileri ardından AKHN yapılmasına rağmen refrakter 
izlenmiştir. Refrakter ALL hastalarında AKHN güçlü ve küratif tedavi yöntemi olarak bildirilse de 
hastamızda olduğu gibi nakil sonrası da relaps/refrakter olan hastalarda tedavi seçenekleri kısıtlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ 72 ~ 

   18-20 Mart 2021 | 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi | Canlı Yayın 
 

EHOK2021 Bildiri Kitabı ve Konuşma Metinleri 

P30- NADİR BİR OLGU: RENAL DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU 
 

Seda Mısırlıoğlu1,Tugba Çetintepe1,Demet Kiper Ünal1,Şerife Solmaz1,K. Bahriye Payzın1 
 

1İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
Amaç: Non-Hodgkin lenfomalar immun sistemin en sık görülen malignitesidir ve extranodal tutulum 
oldukça sıktır. Bununla beraber primer böbrek lenfomaları extranodal lenfomaların 5%’inden azını 
oluşturmaktadır. Üroloji kliniğine renal kitle nedeniyle ileri tetkik edilmek üzere yönlendirilen ve tetkikler 
sonucunda primer renal diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısı almış olgu sunulmuştur. 

Yöntem: Olgu: 60 yaş kadın hasta, dış merkez acil servise bulantı, halsizlik ve karın ağrısı şikayetleriyle 
başvurmuş. Orada çekilen batın görüntülemelerinde “Sağ böbrek alt rolünden başlayan aort ile yağlı 
doku planları net seçilmeyen, boyutu 8*10cm olan, heterojen içi solid yapılı kitle, sağ böbrek alt polü 
düzeyinde böbrek parankimi ile izodens yaklaşık 4,5*5cm” saptanması üzerine RCC ön tanısıyla 
merkezimiz Üroloji kliniğine yönlendirilmiş. Hastadan Girişimsel Radyoloji kliniğinde renal biyopsi 
yapılmış ve sonucu Diffüz Büyük B hücreli lenfoma olarak sonuçlanmış. Hasta Hematoloji kliniğimize 
konsülte edilmesi üzerine poliklinikte değerlendirildi. Karın ağrısı dışından aktif şikayeti olmayan hasta B 
semptomu tariflemedi. Hastanın fizik muayenesinde ele gelen lenfadenopati yoktu, karaciğer ve dalak 
kot altı palpe edilmedi, ancak traube kapalıydı. Diğer sistem muayenesi olağandı. Başvurusunda 
WBC:9200 mm3, HGB:12.9 gr PLT:310000 albumin 46g/L globulin 30 g/L LDH:230 U/L kreatinin 1.32 
mg/dL tespit edildi. Hastanın renal biyopsi sonucunda CD10, CD20 VE BCL6 pozitif olması nedeniyle 
HANS algoritmasına göre GCB tipi olarak kabul edildi, ki67 proliferasyon indeki 70% saptandı. Hastaya 
kemik ilini aspirasyonu ve kemik iliği biyopsisi yapıldı. KİAS: Normosellüler görülmesine rağmen kemik 
ilini biyopsisinde B hücreli Non-Hodgkin lenfoma’nın kemik ilini infiltrasyonu şeklinde sonuçlandı. CD20+, 
BCL-2 +, CD10 + olarak görüldü. Hastaya evreleme amaçlı PET-CT çektirildi ve tüm klinik ve laboratuvar 
sonuçlarla hasta Evre 4E olarak kabul edildi. IPI skoru 4 olarak tespit edildi, ECOG 1 olan hastaya R-CHOP 
tedavisi planlandı. 4. kür R-CHOP tedavisinden sonra kontrol PET-CT çekildi, raporunda kısmi yanıt olarak 
değerlendirilse de hastanın lenfoadenopatilerinde boyut ve aktivite olarak gerileme saptandı ve 
tedavisine devam edildi. Hastanın poliklinik izlemi halen devam etmektedir. 

Bulgu : 

Sonuç: Hematolojik malignitelerin böbrek infiltrasyonu sık bildirilen bir durumdur ancak klinik olarak 
primer böbreği tutan lenfoma veya lösemi olguları nadir görülmektedir. Renal kaynaklı olgularının nadir 
görülmesinin sebebi böbrek dokusunda lentoid seri hücrelerin anlamlı derecede az izlenmesidir. 
Hastalarda doğru tedavi planlanması açısından renal kitlelerin ayırıcı tanısında hematolojik maligniteler 
de akılda tutulmalı ve böylece hastalara yapılacak gereksiz tedavilerin önüne geçilmesi sağlanmalıdır. 
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P31- ACİL SERVİSE SVO NEDENLİ YÖNLENDİRİLEN HASTADA SİSTEMİK 
MASTOSİTOZ 

 

İldem Gedik1,Ahmet Mert Dağ1,Tuğba Çetintepe2,Şerife Solmaz2,Hatice Demet Kiper 
Ünal2,Kadriye Bahriye payzın2 
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Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi,Hematoloji Ana Bilim Dalı,İzmir 
 
Amaç:  Sistemik mastositoz kemik iliğinde kan üreten öncü hücreden köken alan ve anormal gelişim 
gösteren mast hücrelerinin bir veya daha fazla organda aşırı çoğalması ve birikimi ile karakterize nadir 
görülen bir kan hastalığıdır. Genetik c-kit pozitifliği ile de tanıyı desteklemektedir. Nadir rastlanan bu 
olgumuz literatüre katkı amaçlı sunulmuştur. 

Yöntem:  Acil servise dizartrik konuşma nedenli başvurduğu dış merkezden SVO ön tanısı ile 
yönlendirilen hasta dış merkez diffüzyon mr’da sol lateral talamik bölgede ADC karşılığında akut difüzyon 
kısıtlılığı saptanması üzerine iskemik inme ön tanısı ile nöroloji kliniğine yatırılmış ikili antiagregan tedavi 
uygulanmış(ASA 100, Klopidogrel 75). Kan sayımında WBC:18200 mm3, HGB:20 gr/dl, hct: 62, 
PLT:710000/ mm3, LDH:400 U/L kreatinin 1.12 mg/dL tespit edildi. Lökositoz, Eritrositoz, Trombositoz 
saptanması üzerine hastadan periferik yayma, JAK-2, BCR-ABL,CALR, serum EPO, Batın USG, SFT, EKO 
istenmiş. Bu süre zarfında htc<%55 olacak şekilde haftada 2 kez flebotomi planlanmıştır. Hastanın 
istenen tetkiklerinden JAK-2, JAK-2 EXON 12, BCR-ABL,CALR negatif olarak sonuçlanmış. Batın USG’de 
patolojik bulgu saptanmamış. Sekonder polisitemi dışlamak amacıyla yapılan SFT ve DLCO testlerinde 
anlamlı restriktif ve obstruktif patern saptanmamış. İleri tetkik ve tanı amaçlı hastaya Kemik iliği 
aspirasyon (KIAS) ve biyopsi( KIBI) yapılmıştır. KİAS: hipersellüler kemik iliği eritroid seri 
hücrelerinde,megakaryositlerde artış, bol trombosit kümeleri izlendi. Aralarda mast hücresi izlenmiştir. 
KİBİ: ‘’Hipersellüler, CD34(-), MPO(-), CD117(+) mast hücresi ile uyumlu iğsi hücre infiltrasyonu, sistemik 
mastositoz ile mast hücre hiperplazisi olarak sonuçlanmış. Sistemik mastositoz organ tutulumu açısından 
endoskopi-kolonoskopi yapılmış olup, kolonoskopide alınan bx sonucu mast hücre artısı gösterilmiştir. 
Endo-kolon öncesi yapılan kan sayımında htc:%59, plt:882 bin saptanması üzerine hastaya hidroksiüre 
2*1 başlanmıştır. Bu arada hastadan dış merkezden trpitaz,FİP1L1-PDGFR alfa ve beta istenmiş sonuç 
beklenmektedir. Hastaya endikasyon dışı onam ile imatinib tedavisi başlanmıştır. Hastanın hematoloji 
poliklinikte takip ve tedavi sureci devam edmektedir. 

Bulgu: 
 
Sonuç:  Sistemik mastositoz heterojen bir klinik tabloya sahip olduğu için tanı ve tedavide multidisipliner 
ortak bir çalışma gerekir. Hastamızda olduğu gibi SVO sonrası açıklanamayan lökositoz, polisitemi, 
trombositoz hallerinde kronik myeloproliferatif hastalıklar açısından dikkatli tetkik edilmeli ve 
sitoredüktif tedavi gereken agresif formlar mutlaka hematoloji uzmanları tarafından izlenmelidir. Nadir 
görülen bir hastalık olan sistemik mastositozun tedavisinde halen çok merkezli ve kontrollü klinik 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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P32- YAYGIN CİLT TUTULUMU İLE PREZENTE OLAN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ 
NON-HODGKİN LENFOMA OLGU SUNUMU 

 

Meltem Arslan Atik1,Kamil Süzer1,Murat Tozman1,Şerife Solmaz1,Tuğba Çetintepe1,Kadriye 
Bahriye Bayman Payzın1,Hatice Demet Kiper Ünal1 

 
1İkçü Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 

 
Amaç: Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DBBHL), batı ülkelerinde %31’lik oran ile erişkinlerde en sık 
görülen lenfoid malignitedir. İnsidans, yaş ile artar. DBBHL’da ekstranodal hastalık %30 sıklıkta olup, en 
sık ekstranodal tutulum alanları gastrointestinal bölge, kemik iliği, paranazal sinusler, tiroid, merkezi sinir 
sistemi, karaciğer, dalak ve cilt gibi bölgelerdir. Genel olarak DBBHL’ler agresif ancak kür şansı olan 
malignitelerdir.Sternum ön yüzde yer alan yaygın akıntılı ülsere vegetan kitlesi bulunan tonsilden tanılı 
DBBHL olgumuzu literatüre katkı amaçlı sunmayı planladık. 

Yöntem: 72 yaşında erkek hasta, 1 aydır boğaz ağrısı ve 3 haftada istemsiz 4-5 kilo kaybı olması 
nedeniyle kulak burun boğaz hastalıkları polikliniğine başvurusunda sol tonsilde kitlesel lezyon tespit 
edildi. Görüntülemede sol parotis lojdan başlayan tüm servikal bölgeyi tamamen kateden, üst torasik 
düzeyde orta hatta sağ paramedian alana da devamlılık gösteren servikal segmentte ve submandibuler 
seviyede ülserasyonlar barındıran cilt ,cilt altı dokuları içine alan infiltratif karekterde kitlesel lezyon 
saptandı. Hastaya punch biyopsi uygulandı. 

Bulgu: Biyopsi sonucunda immünohistokimyasal olarak cd10 (-), mum 1 (+), bcl6 (+), cd20 (+), bcl2 fokal 
(+) Ki67proliferasyon indeksi %90 pozitif germinal merkez dışı DBBHL tanısı konuldu. Ann arbor 
evrelemesi evre:4 IPI skoru:3 ( yüksek orta risk ) olarak değerlendirildi. Uyum sorunu bulunan hasta 
kemoterapi planı yapıldığı süreçte bir süre takip dışı kalıp, sonrasında boyundan sternuma uzanan akıntılı 
ülsere yaraları ile hematolojı polikliniğine başvurdu (Şekil 1) , geçirilmiş hepatit B enfeksiyonu olan 
hastaya entekavir antiviral profilaksi tedavi başlandı. Cilt biyopsisi gönderildi. hastaya 21 günde bir 
olmak üzere r-chop (rituksimab,sıklofosfamid,doksorubisin,vinkristin,prednisolon)tedavisi verildi.Plastik 
cerrahisi tarafından değerlendirilen hastanın nekroze ülserlerinin tümöre bağlı olup tümör dokusu 
debride edilmeyeceğini belirtildi.Hastanın 1. Kür sonrası sternumda bulunan lezyonları gerileme 
eğiliminde olup, ( Şekil 2) R-CHOP ve intratekal metotreksat profilaksisi tedavi süreci devam etmektedir. 

Sonuç: DBBHL en sık görülen başlangıç bulgusu sıklıkla servikal, supraklavikular ve aksiller bölgelerde 
gelişen ağrısız lenfadenopatilerdir. Bunun yanında daha az sıklıkta ekstranodal tutulum alanları ile 
gelişen klinik bulgular ile başvurulabilir. Cilt tutulumu en çok primer kutanöz T-hücreli HDL’da görülürken 
B-hücreli HDL’ ların da %20 kadarında gözlenebilir. Daha çok bulgu tutulan bölgede nodül oluşumu 
şeklindedir. DBBHL tanılı hastalarda tedavisiz bırakılması halinde DBBHL’nin sağkalımı 1 seneden azdır. 
Ancak günümüzde Rituksimab bazlı kombine kemoterapi rejimleri ile progresyonsuz sağkalım ve genel 
sağkalımı önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Ekstranodal tutulumu olan ve yaygın kitlesel lezyon ile başvuran 
gecikmiş hastalarımızda da kombine kemoterapi ile alınan erken tedavi yanıtımızı literatüre katkı amaçlı 
sunduk. 
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P33- HERMANSKY-PUDLAK SENDROMU OLAN HASTADA BLASTİK FAZ KML 
 

Ayşe Hilal Eroğlu Küçükdiler1,Ali Zahit Bolaman1,İrfan Yavaşoğlu1 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji B.D. 

 
Amaç: Hermansky-Pudlak Sendromu(HPS); okülokutanöz albinizm ve kanama diyatezi ile karakterize, 
pulmoner fibrozis, granülomatöz kolit veya immün yetmezliğin de ortaya çıkabileceği otozomal resesif 
geçişli multisistem bir hastalıktır. 

Yöntem: 
 
Bulgu: 33 yaş erkek hasta, 7 ay önce dış merkezde KML tanısı almış olup Aralık 2019’da kontrol amaçlı 
kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde saç ve cilt açık renkliydi. Her iki gözde kısmi görme kaybı, 
horizantal nistagmus, strabismus ve konjunktivada solukluk mevcuttu. Her iki kulakta kısmi işitme kaybı 
mevcuttu. Solunum sistemi olağan idi. Abdomen muayenesinde karaciğer kot altı 4 cm, dalak kot altı 10 
cm palpabl idi. Soygeçmişi sorgulandığında bir kızkardeşinin de benzer şekilde saç ve cildinin açık renkli 
olduğu, gözlerinde strabismus ve nistagmus olduğu öğrenildi. Anne, baba ve abisinde benzer sorunlar 
mevcut olmayıp, ailesinde akraba evliliği yoktu. Kanama diyatezi açısından sorgusunda kolay morarma 
ve aralıklı epistaksisi mevcuttu. Laboratuvarda; Hb 6,2 g/dL, Htc %18.5, MCV 86 fL, Lökosit 85.900/mm3, 
nötrofil 65.400/mm3 ve trombosit 95.000/mm3 idi. Periferik yaymasında eritrositler normokrom 
normositer olup %2 ortokromatofilik normoblast, %74 nötrofil, %5 lenfosit, %11 monosit, %5 eozinofil, 
%2 bazofil ve %3 miyelosit izlendi. Trombosit sayısı 100.000 idi. Kendisinde ve kardeşinde okülokutanöz 
albinizm olan, aralıklı epistaksis tarifleyen hasta HPS öntanısı ile kanama diyatezi açısından 
değerlendirildi. Protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı(APTz), INR ve kanama zamanı 
normal aralıkta saptandı. Trombosit fonksiyon testlerinde ADP’ye agregasyon yanıtı alınamadı. Hastada 
mevcut bulgularla HPS düşünülerek genetik tetkikler planlandı. 

Sonuç: Otozomal resesif geçişli nadir görülen herediter bir hastalık olan HPS, ilk olarak 1959 yılında 
Hermansky ve Pudlak tarafından tanımlanmıştır. Albinizm, göz problemleri ve kanama bozuklukları 
HPS’nin neden olduğu 3 ana sorundur. HPS’nin görsel ve oküler belirtileri arasında fotofobi, strabismus, 
nistagmus, foveal hipoplazi ve görme bozukluğu yer almaktadır[3]. Olgumuzun başvuru sırasında 
strabismus ve hipermetropi tanısı ile gözlük kullanımı mevcut olup muayenemizde horizontal nistagmus 
ve bilateral koryoretinal atrofi saptanmıştı. HPS’de kanama diyatezi kolay morarma, epistaksis, dişeti 
kanaması, postpartum hemoraji, diş çekimi veya sünnet gibi operasyonlarda sonra kanamada uzama gibi 
çeşitli kliniklerle karşımıza çıkabilir[2]. Bu hastalarda protrombin zamanı, APTz, INR ve trombosit sayısı 
normaldir. Kanama zamanı sıklıkla uzun olup, %25 hastada normal saptanabilmektedir. Bizim olgumuzda 
kanama diyatezi semptomu açısından kolay morarma ve aralıklı epistaksis mevcut olup koagülasyon 
testleri normal aralıktaydı. Trombosit fonksiyon testlerinde ADP ile agregasyon yanıtı alınamamıştı. 
HPS’de günümüze kadar 10 farklı genetik varyant tanımlanmış olup HPS1 alt tipi, en yaygın genetik 
mutasyonudur. HPS1'li hastalarda karakteristik olarak ölümle sonuçlanabilen şiddetli pulmoner fibrozis 
ve olguların yaklaşık % 15'inde granülomatöz kolit görülmektedir. Daha nadir görülen AP3B1 veya AP3D1 
patojenik varyantlarına sahip bireyler, immün yetmezlik göstermeleri bakımından diğer HPS 
formlarından farklıdır. Bu bireylerde konjenital nötropeni ve bozulmuş NK hücre sitotoksisitesine bağlı 
enfeksiyona yatkınlık mevcuttur. Literatürde tanımlanan AP3D1 ile ilişkili HPS ile bildirilen akraba Türk 
ebeveynlerin çocuğu olan bir olgu 3,5 yaşında septik pnömoni ile kaybedilmiştir[2]. Bizim olgumuzda ise 
KML ile ilişkili olarak lökositoz ve nötrofili mevcuttu. Bilebildiğimiz kadarıyla bugüne kadar HPS ile KML 
birlikteliğini gösteren bir veri literatürde mevcut olmayıp hastamızın genetik sonuçları beklenmektedir. 
Sonuç olarak; günlük pratikte hastalar hematolojik başka sebeplerle tarafımıza başvursalar dahi 
okülokutanöz albinizmi ve görme problemleri olan olgularda, kanama diyatezi sorgulanmalı ve HPS 
ayırıcı tanıda düşünülmelidir. 
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P34- BURKİTT LENFOMA HASTALARINA OTOLOG KÖK HÜCRE 
TRANSPLANTASYON İLE KONSOLİDASYON TEDAVİSİ 

 

Betül Koyuncu1,Mehmet Can Uğur1,Nanişe Gizem Fener1,Emine Durak1,Cansu Atmaca 
Mutlu1,Sinem Namdaroğlu1 

 
1Bozyaka Eah 

 
Amaç: Bu olgu sunumunda sezaryen doğum sonrası 5. günde Burkitt Lenfoma tanısı ile trakeostomi 
açılarak gelen bir olgu bildirilmiştir 

Yöntem: Burkitt lenfoma/lösemi Dünya Sağlık Örgütü Lenfoid Neoplaziler sınıflamasında agresif olgun B-
hücreli neoplazi olarak tanımlanmıştır. En karakteristik özelliği, lenfomagenezde rolü olan c-myc 
onkogeninin kromozomal translokasyonudur. Ayırıcı tanı son derece geniş olup uygun tedavinin 
planlanmasında histolojik, immünofenotipik ve genetik özellikler oldukça kritik rol oynamaktadır. 

Bulgu: 22 yaşında bilinen tanılı hastalığı olmayan kadın hasta dış merkeze boyunda şişlik nedenli 
başvurdu. 35 haftalık gebe iken alınan trucut biyopside Burkitt lenfoma tanısı alan, sezaryan ile doğum 
sırasında kitlenin büyüklüğü nedeni ile hava yolunu korumak için trakeostomi açılan hasta tedavi için 
yatırıldı. Tedavi başlanan hasta 1. kür R-CODOX –M sırasında çekilen kranial MR ve MR venografisinde 
sinüs ven trombozu saptandı. Hastaya düşük molekül ağırlıklı heparin başlandı. Orta hat tutulumu 
olduğundan sistemik tedavinin yanı sıra intratekal tedavi de planlandı. Galaktomannan pozitifliği olan ve 
toraks BT de nodülleri saptanan hastaya Amfoterisin-B tedavisi başlandı.Dönüşümlü olarak 4 kür R-
CODOX-M ve R-IVAC protokolü verilen hastaya otolog nakil ile konsolidasyon tedavisi planlandı . Kemik 
iliği tutulumu olmayan hastaya kemoterapi ve G-CSF ile toplam 5,333x10^6 4 kaset kök hücre toplandı. 

Sonuç: Agresif, çok ajanlı ve kısa süreli tedavi yaklaşımları hastalığın seyri üzerine oldukça önemli katkı 
sağlasa da relaps oranı kötü riskli hastalarda hala yüksektir. Kötü prognostik özellikli, yaşlı ve nükslü 
hastalar için yeni tedavi yaklaşımları gereklidir. 
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P35- BÖBREK YETMEZLİĞİ VE VASKÜLİT İLE BAŞVURAN NODAL MARGİNAL ZON 
LENFOMA OLGUSU 

 

Kübra Yel Uygun1,Hatice Zeynep Dikici1,Atakan Tekinalp1 
 

1NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 

 
Amaç: Marjinal zon lenfoma (MZL) , Hodgkin lenfomalar arasında üçüncü en sık görülen lenfoma alt 
tipidir. Median görülme yaşı 66 yaştır. Farklı genetik ve klinik özellikleri olan üç ana alt gruba 
ayrılırlar:Ekstranodal MZL, splenik MZL, nodal marjinal zon lenfoma (NMZL). NMZL, MZL’nın %5’ini 
oluşturur. NMZL tanı anında çoğunlukla kemik iliği ve periferik kan tutulumunun eşlik ettiği yaygın 
lenfadenopati (LAP) ile ileri evrede tanı konur. B semptomları %10-20’sinde gözlenir. Prognozu 
belirlemede FLIPI skorlama sistemi kullanılır. Lenfomalara nadiren vaskülitler eşlik edebilir. Bu birliktelik 
daha çok kötü prognoza veya gelişecek relapsa işaret eder. Burada vaskülit ve böbrek yetmezliği ile 
prezente olan, tetkiki sırasında lenfoma tanısı konan bir vaka paylaşıldı. 

Yöntem: 
 
Bulgu: Bilinen hipertansiyon, hiperlipidemi, koroner arter hastalığı olan 58 yaşında bayan hasta alt 
ekstremitelerde döküntü halsizlik ve idrarda azalma ile polikliniğe başvuruyor. Tetkiklerinde lökosit 6490 
/uL hemoglobin 8,2 gr/dl MCV 83 trombosit 294 10^3/uL kreatinin 3,84 mg/dl olarak saptanan hasta 
tetkik amaçlı servise yatırıldı. Muayenesinde servikal lenfadenopati (LAP) saptanması üzerine yapılan 
ultrasonografide servikal , aksiller, inguinal LAP saptanmış olup her iki böbrek parankimi grade 1 ile 
uyumlu olarak artmış izlendi. Hastaya malignite tetkik amaçlı toraks batın bilgisayarlı tomografi (BT) 
çekildi. BT’de bilateral aksiller ve mediastinal LAP, 7. kostada malign değişiklikler sağ iliak kemikte 
metastazla uyumlu litik lezyon izlendi. Nefroloji tarafından böbrek biyopsisi yapılan hastanın patoloji 
sonucu interstisyumda yer yer hafif fibrozis, lenfosit infiltrasyonu ve tubullerde tiroidizasyon bulguları 
izlendi olarak raporlandı.. Alt ekstremitelerde yaygın, basmakla solmayan, eritematöz makülopapüler 
döküntüsü olan hastanın yapılan cilt biyopsisi lökositoklastik vaskülit ile uyumlu olarak yorumlanıp 
hastanın ANA testi pozitif, C3, 0,5; C4, <0,07 olarak sonuçlandı. Hastaya 80 mg/gün prednol başlandı. 
Hastada ilacın doz azaltımı aşamasında sağ alt ve üst ekstremitelerde nekrotizan krutlu plak gelişti. Bu 
lezyon bülloz pyoderma gangrenozum olarak değerlendirildi.BT’de yaygın LAP izlenen hastaya yapılan 
eksizyonel lenf nodu biyopsisi Nodal Marjinal Zon Lenfoma, Low Grade B Hücreli NonHodgkin Lenfoma 
olarak raporlandı. Pozitron Emisyonel Tomografisinde (PET-BT) servikal , bilateral aksiler ve batın içinde 
artmış Fluorodeoksiglukoz (FDG) tutulumu olan çok sayıda LAP ve kemik iliği tutulumu izlendi. Kemik iliği 
biyopsisi yapılan hastanın patoloji sonucu B hücreli Nonhodgkin Lenfoma infiltrasyonu olarak raporlandı. 
Hasta Evre 4 NMZL olarak kabul edildi ve tedavisi başlandı. 

Sonuç: NMZL kemik iliği tutulumunun da kimi zaman eşlik ettiği yaygın LAP ile tanı alan indolen seyirli bir 
lenfomadır. Lenfomaların vaskülite eşlik etmesi nadir bir durumdur. Bu birliktelik de daha çok Hodgkin 
Lenfoma ile izlenmektedir. Olgumuzdaki gibi lökoklastik vaskülit ve böbrek yetmezliği ile prezente olan 
yaygın LAP’si olan hastalarda lenfomanın ayırıcı tanıda düşünülmesi gerekmektedir. 
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P36- YÜKSEK RİSKLİ DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA HASTALARINDA R-
EPOCH ve R-CHOP TEDAVİ PROTOKOLÜ KIYASLAMASI 

 

Rabia Yelli1,Fatma Keklik Karadağ1,Bahar Sevgili1,Nur Akad Soyer1,Fahri Şahin1,Güray Saydam1 
 

1Ege Üniversitesi Hastanesi 

 
Amaç: Diffüz büyük B hücreli lenfoma patofizyolojik, genetik, klinik prezentasyon anlamında geniş 
spektruma sahiptir ve tüm Hodgkin dışı lenfomaların %30-58’ini oluşturur. Çoğu hastada R-CHOP 
standart rejimi ile kür sağlanırken histolojik olarak yüksek grade gösteren bazı hastalarda bu rejim 
yetersiz kalmaktadır, vaka sunumumuzda kötü prognozlu ve yüksek riskli DBBHL hastalarında R-EPOCH( 
Rituksimab- Etoposid- Siklofosfamid-Doksorubisin- Vinkristin ve Prednizon) tedavisinin remisyon- 
progresyonsuz sağkalım üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladır. 
 
Yöntem: 
 
Bulgu: 57 yaşında erkek hasta sağ servikal bölgede başlayan ve 7 ay içinde çevre dokular invaze olan, son 
2 haftada bacaklarda güçsüzlük, idrar kaçırma ve halüsinasyon şikayeti ile başvurmuştur. Bilgisayarlı 
tomografide sağ servikal bölgede supraklavikuler alana dek uzanım gösteren, çevredeki kas ve vasküler 
oluşumlara invaze, havayolu pasajını kitle etkisi ile daraltan yaklaşık 11 cm boyutunda kitlesel lezyon, 
Spinal MR da T5-T10 vertebralar arasında spinal kanala uzanım gösteren 5*4 cm boyutunda kitlesel 
lezyon saptanmıştır. Servikal bölgedeki kitleden yapılan tru-cut biyopsi sonucu Diffüz büyük B hücreli 
lenfoma olarak sonuçlanmıştır. İmmunhistokiyasal incelemede bcl-2 yaygın pozitif ,c-myc negatif, bcl-6 
%30 kısmi pozitif, ki-67 proliferasyon indeksi %70, Hans algoritmasına göre germinal merkez dışı ( ABC) B 
hücre fenotipi uyumlu saptanmıştır. Hasta kitle etkisine bağlı paraplejik izlenmektedir,kemik iliği 
biyopsisi normosellülerdir, ECOG performans skoru 4, Ann-Arbor evre 3X, IPI skoru:3 olan hastaya bası 
etkisi yaratan kitleyi küçültmek amacıyla 250mg prednol ve maksimum dozdan(750 mg) Rituksimab 
verildikten sonra tedavisi R-EPOCH protokolüne göre düzenlenmiştir, tedavinin 5. gününde klinik 
gözlemde bası bulguları gerilemiş, kitle >%50 ye yakın regresyon göstermiştir. 2 kür R-EPOCH sonrası 
kontrol görüntülemede kitle 1,7x4 cm e regrese olmuştur. Tedavi süresince hastada derin nötropeni, 
febril nötropeni, fungal pnömoni gelişmiştir. Birinci kürden sonra mobilizasyon amacıyla G-CSF başlanan 
hastanın periferik kanda yetersiz CD34 hücre sayısı olması nedeniyle mobilizasyonu ertelenmiştir, tedavi 
süresince torakal bölgedeki kitleye radyoterapi uygulanmıştır, 2 kür R-IDARAM sonrası mobilizasyon ve 
otolog kök hücre nakli planı ile hastanın servis yatışı devam etmektedir. 
 
Sonuç: Gen ekspresyon profiline göre hücre orjinli yapılan sınıflamada 2 tip DBBHL tanımlanmıştır, 
germinal merkez kökenli (GCB) ve germinal merkez dışı (ABC) olarak ikiye ayrılmıştır, ABC fenotipinde 
nükleer faktör kappa B yolağının aktivitesi artmıştır ve GCB fenotipinden daha kötü prognoz 
göstermektedir. Bazı çalışmalarda, R-CHOP standart rejimi ile 5 yıllık progresyonsuz sağkalım GCB 
fenotipinde %74 iken ABC fenotipinde %40 olarak gösterilmiştir. Çalışmalar esnasında %52 hastada 
grade 3-4 nötropeni ve febril nötropeni geliştiği görülmüştür. Yüksek IPI skoru, gen ekspresyon profiline 
göre kötü prognostik fenotip, ileri evre hastalıkta bazı faz iki çalışmalarında R-EPOCH tedavisinin R-CHOP 
a kıyasla daha yüksek progresyonsuz sağkalım yüzdeleri bildirilse de, bu iki rejimin karşılaştırıldığı faz 3 
çalışmasında R-EPOCH un üstünlüğü ortaya koyulamamıştır. 
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P37- RDW DEĞERİ SOLİD TÜMÖRLERDE KEMİK İLİĞİ METASTAZI İÇİN TANISAL 
TAHMİN VERİSİ OLABİLİR Mİ? 

 

Sevil Sadri1 
 

1Medipol Mega Üniversitesi 

 
Amaç: Hematolojik olmayan tümörlerde kemik iliğine yayılım nadir görülür ; ancak ilerlemiş evre ve kötü 
prognoz ile ilişkilidir. Kemik iliği metastazı nispeten nadir bir olay kabul edilmekle birlikte genellikle 
tedaviye yaklaşımı etkileyebilecek kısa süreli sağ kalımla hızlı ilerleyen bir klinik seyri öngörmeye 
yardımcı olmaktadır(1). Kırmızı hücre dağılım genişliği(RDW) öncelikle bozulmuş eritropoezi ve anormal 
eritrosit hücrelerinin sağkalımını yansıtan bir indekstir. Ayrıca RDW’nın kardiyovasküler ve trombotik 
bozukluklardaki rolünü araştırmak için birçok çalışma yapılmıştır. Onkoloji alanında RDW’ye odaklanan 
nispeten az sayıda rapor vardır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı kemik iliği tutulumu olan solid 
tümörlerde RDW ‘nin önemli bir belirteç olup olmadığını değerlendirmek ve onkolojik hastalarda 
prognostik parametrelere ekleyerek yararlı olabileceğini doğrulamak makul olarak görünmektedir. 

Yöntem : Bu çalışmada 2017-2020 yıllar arasında solid maliginite tanısı ile onkoloji bilim dalından tedavi 
ve takipli olan hastaların sitopeni neden ile yapılan kemik iliği biyopsisi ve aspirasyonları retrospektif 
olarak değerlendirildi. Hemogram paramtreleri ile kemik iliği biyopsi tutulumu ile ilişkileri karşılaştırıldı. 
 
Bulgu: Çalışmamızda kemik iliği tutulumu biyopsi ile kanıtlandı. Toplam 63 hasta değerlendirildi. 
34(%53.9)’ü erkek, 29 ‘ u (%46.1) kadın idi. Yaş değerleri 27 ie 92 arasında değişmekte olup ortalama 
54,93 13,84 bulunmuştur. Erkeklerin % 62 ‘sinde kemik iliği tutulumu mevcuttu. Kemik iliği tutulumu en 
çok sırasıyla Meme kanseri (%23.8) , Akciğer kanseri(%19) ve prostat kanserinde(%14.2)saptandı. 
İncelenen periferik yaymalarında 29 (%46)hastada lökoeritroblastik tablo saptandı. Hastaların kemik iliği 
biyopsisi yapıldığı gündeki hemogramları kaydedildi. Kemik iliği tutulumu olan grubun lökosit değeri 
olmayan gruba göre yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.037;P<0.05). Kemik iliği 
tutulumu olan grubun nötrofil değeri , olmayan gruba göre yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu (p=0.025;p<0.5) Ayrıca kemik iliği tutulumu olan grupta RDW değeri olmayan gruba göre yüksek 
olması istatistiksel olarak anlamlı tespit edildi(p=0.003;p<0.01). Diğer parametrelerde istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunamadı (p>0.5) 

Sonuç: Literatürde kemik iliği metastazı ile ilişkili birçok laboratuvar parametresinden bahsedilmiş , 
anemi, trombositopeni , lökositoz, yüksek serum laktat dehidrogenaz (LDH) ve lökoeritroblastik tablosu 
bunların arasında sayılmakta(2) olmakla beraber tanısal önemi net olarak tanımlanmamıştır. Kemik iliği 
tutulumu tanısı için kemik iliği biyopsisi etkili ve kesin tanı yöntemidir(3). Çalışmamızda lökosit , nötrofil 
sayısı ve RDW değerlerinin solit maliginitelerde kemik iliği tutulumu riski arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişkinin varlığı doğrulamaktadır. Sonuç olarak RDW yüksekliği tek başına anlamlı olmasa da 
açıklanamayan trombositopeni, anemi ve/veya sitopeniler ile eşlik eden yüksek RDW değerlerinde kemik 
iliği tutulumu şüphesini uyandırmaktadır. Kaynakça 1-Banys, M., Solomayer, E.F., Becker, S., Krawczyk, 
N., Gardanis, K., Staebler, A. and Neubauer, H. (2009) Disseminated Tumor Cells in Bone Marrow May 
Affect Prognosis of Patients with Gynecologic Malignancies. International Journal of Gynecological 
Cancer, 19, 948-952 2-Chernow, B. and Wallner, S.F. (1978) Variables Predictive of Bone Marrow 
Metastasis. Cancer, 42, 2373-2378. 3-Papac, R.J. (1994) Bone Marrow Metastases: A Review. Cancer, 74, 
2403-2413. 
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P38- AYNI HASTADA EŞ ZAMANLI İKİ LENFOMA BİRLİKTELİĞİ: HODGKİN 
LENFOMA VE DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA 

 

Mesut Göçer1,Erdal Kurtoğlu1 
 

1SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 
Amaç: Hematolojik maligniteler içinde lenfomalar klinik, morfolojik, hücre kökeni, etyoloji ve patogenez 
yönünden çok heterojen bir hastalık grubunu oluşturur. Ülkemizde tüm lenfomaların yaklaşık %80’ini 
Hodgkin dışı ve %20’sini de Hodgkin lenfoma oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen 
hodgkin dışı lenfoma alt tipi difüz büyük b-hücreli lenfomadır. Diğer lenfomaların olduğu gibi DBBHL’nin 
de kesin etyolojisi bilinmemektedir. Sıklıkla de novo olarak gelişir, ancak düşük dereceli lenfomalardan 
transformasyon sonucu da gelişebilir. Biz hodgkin lenfoma tanısıyla tedavi başlanmışken eş zamanlı 
DBBHL tanısıda alan olguyu sunmak istedik. 

Yöntem: 
 
Bulgu: 54 yaşında kadın hasta 1 yıldır olan sağ servikal bölgede yavaş büyüyen, yumuşak, ağrısız, mobil 
lenfadenopati şikayetiyle başvurdu. B semptomları mevcuttu. Fizik muayenede bilateral servikal zincirde 
multiple LAP saptandı. HSM yoktu. Tam kan sayımı, LDH ve ürik asit düzeyi normaldi. Özgeçmişinde iki 
kere GİS kanama öyküsü vardı. Malignite şüphesiyle sağ servikal lenf nodu eksizyonel biyopsi ile 
çıkartıldı. Patolojik kesitlerinde belirgin eozinofilik nükleollü Reed Sternberg hücreleri izlendi. 
İmmunohistokimyasal yöntemle CD30(+), CD15(-), CD20 ile zayıf (+)’lik, Pax5(+), CD3(-), CD5(-) ve Fascin 
(+) saptanmıştır. Bcl-2 ile yaygın olmayan (+)’lik, CD23 ile dentrik çatıda, Bcl-6 ve CD10 ile germinal 
merkezlerde boyanma vardı. Ki-67 proliferasyon indeksi normal sınırlarda saptanan hastaya Hodgkin 
lenfoma tanısı konulmuştur. Evreleme amaçlı hastaya PET-CT çekildi. Evre 3B olarak değerlendirildi. PET-
CT’de mide fundus ve korpusunda diffüz heterojen artmış FDG tutulumu izlendi(SUV-max:8.1). 
Özgeçmişinde GİS kanama öyküsü bulunan hastadan endoskopik biyopsi alındı. Evre 3B Hodgkin lenfoma 
tanısıyla hastaya ABVD KT protokolü başlandı. Tedavi devam ederken mide biyopsi sonucu raporlandı. 
Kesitlerde diffüz paternde yer yer ikili-üçlü gruplar halinde glandları ateke eden ve glandüler 
destrüksiyona neden olan monositoid B hücrelerden oluşan neoplastik lenfoid proliferasyon ve arada iri 
boyutlu veziküle nükleuslu belirgin birden çok lenfoid proliferasyon izlenmiştir. İmmunohistokimyasal 
incelemede CD20(+), CD5(-), CD23(-), Bcl-6(-), CD10(-), Bcl-2(+), CD3(-), panCK(-) ve Ki-67 proliferasyon 
indeksi %30 civarında saptanmıştır. Bulgular ve immunohistokimyasal çalışmalar MALT lenfoma 
zemininde progrese olan Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma ile uyumlu olarak yorumlanmıştır. Yeni sonuçla 
birlikte daha agresif tedavi planlanmıştır. R-CHOP KT rejimi başlandı. 6 siklus R-CHOP sonunda hastada 
tam yanıt elde edildi. Tedavi sonrası hastaya tekrar endoskopik biyopsi yapıldı ve patolojik bulguya 
rastlanmadı. Hasta 2 yıldır remisyonda takip ediliyor. 

Sonuç: PET-CT tedavi öncesi evrelemede kullanılan güncel bir tetkik olup HL tutulumlu alanı göstermede 
%75-91 sensitiftir. Lenfomanın evreleme aşaması dışında da biyopsilere öncü olması, indolent 
lenfomadan agresif lenfomaya geçiş olmasından şüphelenildiği durumda önemlidir. Bizim hastamızda 
evreleme amaçlı çekilen PET-CT’de tanı bölgesinin dışında suv-max değeri daha yüksek lezyon olması 
üzerine ikinci primer hastalık açısından yeni biyopsi planlanmıştır. Yeni biyopsi sonucuyla hastanın 
tedavisi değişmiştir. DBBHL, kombinasyon kemoterapisi ile kür sağlanabilecek ancak tedavisiz bırakılırsa 
1 yıldan az yaşam süresine sahip agresif bir lenfomadır. 
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P39- ÇOCUKLUK ÇAĞI HEMATOLOJİK MALİGNİTELERİNDE YENİ NESİL DİZİLEME 
UYGULAMALARI 

 

Özlem Görükmez1 
 

1Bursa Yüksek İhtisas EAH 

 
Amaç: Moleküler genetik alanda ‘Yeni Nesil Dizileme’ (Next Generation Sequencing-NGS) teknolojilerinin 
rutin işleyişe girmesiyle birlikte birçok hastalık grubuna tanı, tedavi ve takip açısından daha geniş bir 
bakış açısı sağlanabilmiştir. Sürekli gelişen NGS uygulamalarıyla birlikte özellikle çocukluk çağı 
hematolojik malignitelerinde klinik açıdan anlamlı olabilecek gerek germline gerekse somatik 
varyasyonlar çok daha hızlı ve etkili bir şekilde tespit edilebilir hale gelmiştir. Bu çalışma ile pediatrik 
grupta, hematolojik malignite tanısı alan hastalara uygulanan NGS testleri, konvansiyonel ve moleküler 
sitogenetik analizleriyle birlikte değerlendirilmiştir. 

Yöntem: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Birimi’ne Akut lenfoblastik 
lösemi (ALL), Akut Miyeloid Lösemi (AML) ve Burkitt Lenfoma (BL) tanılarıyla yönlendirilen ve bu tanılara 
uygun olan NGS kitleri kullanılarak analiz edilen hastalar retrospektif olarak taranarak çalışmaya dahil 
edilmiştir. 

Bulgu: Çalışmaya sekizi ALL, ikisi AML ve biri BL tanılı 11 hasta dahil edilmiştir. ALL tanılı iki hastada 
sırasıyla SH2B3 (NM_005475) geninde p.Glu208Asn/c.622G>C varyantı ve PDGFRB (NM_002609) 
geninde p.Arg604Cys/c.1810C>T varyantı saptandı. Bu hastaların dışında ALL tanılı iki hastada sırasıyla 
STIL → TAL1, RANBP2 → ABL1 füzyonları ve yine ALL tanılı farklı bir hastada P2RY8 → CRLF2 füzyonu ile 
IKZF1 izoform oluşumu gözlendi. BL tanılı hastada ise NPM1 → ALK füzyonu saptandı. 

Sonuç: Bu çalışma ile nokta mutasyonu, füzyon ile ekspresyon bilgisi veren ve RNA temelli olan NGS 
kitlerinin çocukluk çağı hematolojik malignitelerine çok daha geniş bir bakış açısı sağlandığı görülmüştür. 
Ayrıca konvansiyonel ve moleküler sitogenetik yaklaşımların zorluklarına bağlı olarak saptanamayan bazı 
füzyonlar tespit edilebilmiştir. Tüm bunların yanı sıra kromozomlara ait kopya sayısı değişimleri ve 
submikroskobik delesyonlar NGS uygulamaları ile tespit edilememiştir. Sonuç olarak NGS uygulamaları 
tek başına yeterli olmasa da pediatrik grup hematolojik malignitelere bütüncül yaklaşımın bir parçası 
olabilirler. Bu tür uygulamaların gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte çok daha başarılı sonuçların 
alınacağı aşikardır. 
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P40- PERİKARD TUTULUMU OLAN MULTİPLE MYELOM OLGUSU 
 

Nur Oğuz Davutoğlu1,Hava Üsküdar Teke1,Neslihan Andıç1,Eren Gündüz1,Fatih Yaman1 
 

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Amaç: GİRİŞ: Multipl miyelom (MM), tüm hematolojik kanserlerin yaklaşık %10'unu oluşturan kemik 
iliğinin atipik plazma hücre bozukluğudur (1). MM’da ekstramedüller hastalık %6-20 oranında görülürken 
kardiyak ve perikardiyal tutulum varlığı ise nadirdir (2). Kardiyak veya perikardiyal tutulum meydana 
geldiğinde, kalp tamponadına ilerleme hastaların %60'ında gerçekleşir (3-4). 

Yöntem: 
 
Bulgu: OLGU: 56 yaşında, 4 aydır bel ağrısı olan kadın hasta, patolojik fraktür saptanarak tarafımıza 
yönlendirildi. Ig G: 9840 mg/dl, PEF’de monoklonal gamapati saptandı. Kİ biyopsisinde CD138 ile pozitif 
yaygın plazmositoid hücre infiltrasyonu, sitogenetik analizinde 70-72, XXXX, + der(1) del(1) (p36) x 4, + 
der(1) del(1)(q25), -1, +2, -4, +5, +5, +6, -7, -8, der(9)(q?), -10, -13, -14, +15, +20, -21, -22[cp3]/46 XX[8] 
olarak saptandı. PET-CT’de pankreas korpusunda 4 x 2,5 cm lezyonda artmış aktivite tutulumu (SUV 
Max:10), iliak kemik korpusunde yoğun aktivite tutulumu (SUV Max:139) sakrum sağ lateralinde artmış 
aktivite tutulumu (SUV Max:5) izlendi. Pankreasta tanımlanan lezyona yapılan tru-cut biyopsi sonucu 
plazmositom ile uyumlu saptandı. Hastaya VCd kemoterapisi başlandı. 2. Kür ile pankreastaki 
plazmositoma yönelik radyoterapi verildi. 4 kür kemoterapi sonrası yanıtsız olması nedenli VRd 
tedavisine geçildi. 3 kür VRd sonrası çekilen üst batın mr’da pankreasta plazmositom izlenmedi ve Ig G 
düzeyi: 580 mg/dl olarak saptandı. Sonrasında otolog kök hücre nakli (OKHN) yapıldı. OKHN’nin +98. 
gününde çekilen tüm vücut MR’ında L3-S1 seviyesinde 88x40x38 mm, sol gluteus minimus kasında iliak 
kanat posteriorda 51x46x85 mm düzensiz sınırlı kitle saptandı. Hastaya radyoterapi ve KRd tedavisi eş 
zamanlı başlandı. 1. Kür KRd kemoterapisi sonrası sitopenik olması nedenli kemoterapisine ara verildi. 
Takiplerinde göğüs üzerinde 3 adet, sağ meme altında ve sol meme üstünde toplam 5 adet immobil 2-3 
cm’lik nodüler kitle saptandı. Cilt tutulumu ön tanısı ile cilt biyopsisi planlandı, fakat trombositopenik 
olması nedeniyle yapılamadı. Takiplerinde hipotansif ve EKG’sinde voltaj kaybı olması nedenli yapılan 
ekokardiyografisinde anterior duvar çevresinde 22 mm, posteriorda 12 mm, apekste 27 mm ve lateral 
duvar komşuluğunda 19 mm, RV yanında 35 mm, perikardiyal effüzyon izlendi ve perikardiyosentez ile 
650 cc hemorajik vasıfta sıvı drene edildi. Perikardiyosentez örneğinden gönderilen PY’sında atipik 
plazma hücreleri, flow sitometrik incelemesinde de MM hastalık tutulumu saptandı. Plazmasitomlarına 
yönelik radyoterapi, ardından CVAD kemoterapisi verildi. 

Sonuç: TARTIŞMA: Tüm MM vakalarının %1'inden azında kardiyak tutulum görülür ve kardiyak 
tamponand daha da nadirdir (5). Bugüne kadar, böyle bir komplikasyona sahip yaklaşık 29 vaka 
bildirilmiştir. Bizim olgumuz da bu nadir grup içerisinde yer almıştır. Perikardiyal aspirattaki plazma 
hücrelerinin varlığı kötü prognozla ilişkilidir. Yeni vaka serileri bu hastaların %57,5'inin başvurudan 
sonraki 15 ay içinde öldüğünü göstermiştir (4). Olgumuz da tanı aldıktan sonra yaklaşık 17 ay içerisinde 
kaybedilmiştir. Perikardiyosentez yoluyla veya bir perikardiyal pencere oluşturularak semptomatik 
drenaj, prognostik önemi nedeniyle önerilen sitolojik analiz ile yaygın olarak tavsiye edilir (6). Drenajın 
ötesinde tedavi, kemoterapi ve steroid kombinasyonlarını, perikardiyal radyasyon tedavisini ve 
sklerozan/kemoterapötik ajanların intraperikardiyal enjeksiyonunu içermektedir (5). Bizim olgumuzda da 
perikardiyosentez, radyoterapi ve sistemik kemoterapi ile parsiyel yanıt alınmış olup hasta sepsis ve 
hastalık progresyonu nedeni ile kaybedilmiştir. Sonuç olarak; MM’da kardiyak ve perikardiyal tutulum 
nadir bir klinik tablo olup, özellikle hipotansiyon ve EKG’de voltaj kaybı olan hastalarda EKO yapılarak 
kardiyak tutulum varlığı ekarte edilmelidir. 
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P41- İLERİ YAŞ ORGAN YETMEZLİKLİ HODGKİN LENFOMANIN BAŞARILI 
YÖNETİMİ: VAKA SUNUMU 

 

Mürüvvet Seda Aydın1,Beytullah Altınkaynak1,Mehmet Sezgin Pepeler1,Ecem Erdoğan 
Yön1,Funda Ceran1,Simten Dağdaş1,Gülsüm Özet1 

 
1Ankara Şehir Hastanesi 

 
Amaç: Ortanca tanı yaşı 39 olan Hodgkin Lenfomanın görülme sıklığı, 55 yaşından sonra ikinci bir artış 
gösterir. Genç hastalarda kür şansı olsa da yaşlı hastalarda relaps ve ölüm hızı yüksek olup, birinci 
basamakta kullanılacak tedavilerin kısıtlayıcı toksisiteleri de problem oluşturmaktadır. 

Yöntem: 
 
Bulgu: Vaka: Yetmiş yedi yaşında kadın hasta hastanemiz gastroenteroloji servisinde karın şişliği ile 
yatırılmıştı. Bilinen parkinsonizmi mevcuttu. Son iki ay içinde genel durumunda düşkünlük, günlük 
aktivitelerini yapamama, ateş, kilo kaybı ve gece terlemesi şikâyetleri vardı. Anemisi (8 gr/L) ve 
sedimentasyon (42 mm/saat) ile C-reaktif protein (274 mg/L) yüksekliği mevcuttu. Gösterilmiş bir 
enfeksiyon odağı mevcut değildi ve anemisi kronik hastalık anemisi ile uyumlu idi. Hastanın 
lenfoproliferatif hastalık taraması amacı ile çekilen boyun-torax-abdomen bilgisayarlı tomografisinde 
yaygın lenfadenopatiler ve batında asit mevcuttu. Hastanın asit sitolojisinde malign hücreye rastlanmadı. 
Hastaya pozitron emisyon tomografi çekildi. Hastada diafram altı ve üstü lenf nodlarında lenfoproliferatif 
hastalık tutulumu lehine olabilecek tutulumlar saptandı. Hastanın servikal lenf nodu eksizyonel biyopsisi 
CD30 ve CD15+ klasik Hodgkin lenfoma tutulumu ile uyumlu geldi. Hastanın kemik iliği aspirasyon ve 
biyopsisinde de Hodgkin lenfoma tutulumu saptandı. İleri evre Hodgkin lenfoma kabul edilen hastanın 
IPS-7 skoru 4 idi. İmmün yetmezlik ya da EBV viremisi eşlik etmiyordu. Hastanın hematoloji servisine 
kabulü yapıldı ancak hastanın son üç günlük seyri içinde kolestatik enzim yüksekliğine eşlik edecek 
şekilde total bilirubin düzeyi 8 mg/dL’ye yükselmiş, asiti ve pretibiyal ödemi belirgin artmıştı. Hastanın 
tekrar abdominal görüntülemesinde intra ve ekstra-hepatik safra yollarında genişleme saptanmadı. 
Hastanın viral hepatit serolojisi normaldi. Hastaya mevcut hali ile sadece %75 dozda dakarbazin verildi. 
Kemoterapinin dördüncü gününde bilirubin düzeyi< 3 mg/dL olunca da % 50 dozda vinblastin verildi. Eş 
zamanlı olarak hastada CMV viremisi tespit edildi. Hastaya valgansiklovir tedavisi başlandı. Hastanın 
izlemde kolestatik enzimleri belirgin geriledi, bilirubin düzeyi normale geldi. Hastanın ödemleri geriledi 
ve hasta performasında belirgin düzelme izlendi. Hastanın kardiyak fonksiyonları korunmuştu ancak ileri 
yaş sebebi izlemde tedaviye brentuksimab ile kombine olarak dakarbazin ve vinblastinle devam edilmesi 
kararlaştırıldı. 

Sonuç: Yaşlı Hodgkin lenfomada geçmiş çalışmalarda brentuksimab ve dakarbazin kombinasyonu ile 
başarılı yanıtlar elde edilmiştir. Bizim hastamızda brentuksimab ileri derecede karaciğer yetmezliği 
tablosu nedeni ile verilememiştir. Dakarbazin ve takiben vinblastinle ön tedavi sonrası karaciğer 
fonksiyonlarındaki başarılı düzelme, görüntüleme yöntemleri ile gösterilememiş bir parankimal 
infiltrasyonu düşündürmüştür. 
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P42- AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ BİR HASTADA ALL-TRANS RETİNOİK ASİTİN CİDDİ 
KÜTANÖZ YAN ETKİLERİ VE YÖNETİMİ: VAKA SUNUMU 

 

Mürüvvet Seda Aydın1,Beytullah Altınkaynak1,Funda Ceran1,Simten Dağdaş1,Gülsüm Özet1 
 

1Ankara Şehir Hastanesi 

 
Amaç: Hipogranüler varyant akut promyelositik lösemi, ışık mikroskobunda granüllerinin seçilemediği 
monoblast görünümde blastlarla ve başvuruda çok yüksek lökosit sayısı ile karakterizedir. Blastik 
hücrelerin tipik immünfenotipi erken tanımada yardımcı olur. Burada genetik incelemeler sonucunda 
akut promyelositik lösemi tanısından uzaklaşılan ve all-trans-retinoik asit ile ciddi cilt yan etkisi görülen 
bir vakayı sunmaktayız. 

Yöntem: 
 
Bulgu: Atmış bir yaşında kadın hasta, yedi ay önce tarafımıza son bir haftadır ağız mukozası ve ciltte 
kanamalar ile başvurdu. Hastanın bilinen kronik hastalığı mevcut değildi. İlaç kullanım öyküsü yoktu. 
Ancak ilaçlara karşı atopi öyküsü mevcuttu. Fizik muayenesinde ağız içinde ve deride yaygın peteşileri ve 
ekimozları mevcuttu. Hastanın bakılan tetkiklerinde hemoglobin 11 gr/dL, lökosit sayısı 117000 *109/L, 
trombosit 105000 *109/L ile uyumlu idi. Protrombin zamanı uzamış (35 sn) ve hipofibrinojenemi (420 
mg/dL) mevcuttu. Çevre kan yaymasında bir kısmı granüllü blastlar izlendi. Hastanın çevre kan akım 
sitometrisinde MPO+, CD13+, CD117+, CD33+, CD38+, CD99+ ancak CD34-, HLA-DR-, CD11B-, CD7-, 
CD15- blastlar izlendi ve hipogranüler varyant akut promyelositik lösemi düşünüldü. Hastanın kemik iliği 
aspirasyonunda bir kısmı granüllü, bir kısmi belirgin nükleol içeren blastik hücreler izlendi ve biyopsisi de 
akut myeloid lösemi infiltrasyonu ile uyumlu olarak raporlandı. Hastaya all-trans-retinoik asit ile beraber 
sitoredüksiyonunu erken sağlamak amaçlı (3+7) daunorubisin ve sitozin arabinozid başlandı. 
Diferansiasyon sendromu açısından yüksek riskli olan hastaya profilaktik dozda dekzametazon tedavisi 
başlandı. Hastanın tedavinin üçüncü gününde tüketim koagülopatisi düzeldi, dokuzuncu gününde de 
periferik kandan blastları temizlendi. Hastanın bu süreçte all-trans-retinoik asit tedavisi devam edildi. 
Hastada herhangi bir pulmoner, perikardiyal ödem, ateş, kilo artışı gibi diferansiasyon sendromu 
düşündürecek bulgu gözlenmedi ve dekzametazon profilaksisi sonlandırıldı. Tedavinin on sekizinci 
gününden itibaren hastanın dudaklarında gelişen ılımlı kuruluk açısından topikal nemlendirici önlemleri 
alındı. Eş zamanlı olarak, t(15;17)’nin bcr-1, bcr-2 ve bcr-3 izoformlarının polimeraz zincir reaksiyonu ile 
PML/RARA’nın FISH yöntemi ile negatifliğinin gösterilmesi ve kromozom analizinde de normal karyotip 
izlenmesi üzerine all-trans-retinoik asit tedavisi kesildi. Hastada sadece NPM-1A pozitifliği saptandı. 
İzleyen günlerde hastanın dudaklarının şişliği artmaya başladı ve oral alımı bozacak kadar şişlik meydana 
geldi. Tedavinin yirmi beşinci gününde dudaklar üzerinde belirgin kuruluk, kitlesel ve hemorajik görünüm 
oluştu. Hastanın tüm vücudunda da yaygın cilt kurulukları, ekskoriasyonlar ve abrazyonlar oluşmaya 
başladı. Hastada all-trans-retinoik asit ilişkili olabileceği düşünülen cilt yan etkisi düşünüldü. Hastanın 
tedavisi topikal mupirosin furoat, fusidik asit, betametazon valerat, katı vazelin ile nemlendirme olarak 
düzenlendi. Oral mukozit açısından lokal anestezikli gargara, topikal antifungal gargara ve bikarbonat 
gargara da dönüşümlü olarak uygulanırken nötropenik ateş döneminde başlanan sistemik antibakteriyel 
ve antifungal tedaviye devam edildi. Hastanın cilt ve dudak bulguları 7 günlük süreç içinde düzelme 
gösterdi. Hastanın akut myeloid lösemi açısından takip ve tedavileri kliniğimizde devam etmekte olup, 
almakta olduğu diğer tedavilerle benzer yan etki izlenmedi. 

Sonuç: All-trans-retinoik asit ile cilt yan etkileri sık olmakla beraber en çok kuruluk gözlenir ve hafiftir. 
Ciddi yan etkiler nadir rapor edilmiştir. Hastamızın morfolojisinin tipik promyelositik lösemi olmaması, 
immünfenotipinde CD2 pozitifliğinin olmaması, genetik yöntemlerle (15;17) translokasyonunun 
dışlanması all-trans-retinoik asitin rahatça kesilmesi açısından yardımcı olmuştur. Her ne kadar 
konvansiyonel karytipleme normalse de, varyant translokasyonların da FISH ya da PCR ile ulaşılabiliyorsa 
çalışılması uygun olacaktır. 
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P43- FEBRİL NÖTROPENİK ATAK GELİŞEN PEDİATRİK HEMATOLOJİ ONKOLOJİ 
HASTALARINDA LİPOZOMAL AMFOTERİSİN B KULLANIMI SIRASINDA GÖRÜLEN 

NEFROTOKSİSİTE VE HİPOKALEMİNİN ANALİZİ 
 

Zeynep Canan Özdemir1 
 

1Eskişehir Osmnagazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Amaç: İnvaziv fungal infeksiyonlar pediatrik febril nötropenide morbidite ve mortalitenin önemli bir 
nedenidir. Lipozomal amfoterisin B(L-AMB) geniş antifungal etkinliği nedeni ile güvenli bir şekilde 
kullanılmakla birlikte nefrotoksisite ve hipokalemi gibi önemli yan etkilere neden olmaktadır. 

Yöntem: Kasım 2011 ile Aralık 2019 tarihleri arasında febril nötropeni nedeni ile ampirik olarak L-AMB 
verilen hastaların dosyaları incelendi. L-AMB öncesi ve sonrası 7.gündeki laboratuvar parametreleri, 
aldıkları medikal tedaviler, uygulanan sıvı ve potasyum replasman miktarları kayıt edildi. Nefrotoksisiteyi 
değerlendirilmek için Risk, Injury, Failure, Loss, End-stage Kidney disease (RIFLE) kriterleri, hipokaleminin 
şiddetini değerlendirmek için common terminology criteria for adverse events (CTCAE) kriterleri 
kullanıldı. 

Bulgu: Kırk beş hastanın 62 febril nötropenik atağı değerlendirildi. Hastaların ortanca yaşı 8.25( 3.5-13) 
yıl, 18’i kız, 27’si erkek cinsiyette, hasta başına geçirilen atak sayısı 1-5 idi. L-AMB 41 hastada 
3mg/kg/gün dozunda başlanmış, 4 hastada 5mg/kg/gün dozuna artırılmıştı. Tedavi süresi 14(9-21) 
gündü. Tüm hastalar tedavisi öncesinde geniş spektrumlu antibiyotik, parenteral sıvı (1/2SF) ve 
potasyum replasmanı (10-20 mEq/L) almışlardı. Tedavi sonrası 7 gün süresince potasyum replasman 
miktarı 40(20-50) mEq/L’ye çıkılmıştı. Tedavi öncesi ve sonrası GFR ve kreatinin değerleri benzerdi 
(P>0.05, ikisi için). Tedavi sonrası kan üre azotu tedavi öncesi değerlerinden yüksek (P<0.0001), 
potasyum değerleri düşük bulundu (P<0.0001). On altı atakta (%26) nefrotoksisite, 26 atakta (%42) 
hipokalemi geliştiği belirlendi Hiçbir hastada kalıcı böbrek hasarı gelişmedi. 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları kemoterapi alan pediatrik hastalarda L-AMB tedavi öncesinde sıvı ve 
potasyum replasmanı yapılmasına rağmen azımsanmayacak ölçüde nefrotoksisite ve hipokalemi 
geliştiğini, nefrotoksisitenin geriye dönüşümlü olduğunu göstermektedir. Bu hastalarda iştahsızlık ve 
mukozit nedeni ile oral alımın azalması, kusma ve ishal nedeni ile gastrointestinal kayıpların artması, 
tedavi süresince kullanılan diğer nefrotoksik ilaçların nefrotoksisite ve hipokaleminin gelişmesinde 
kolaylaştırıcı rol oynadığı akılda tutulmalı, L AMB aldıkları zaman içinde böbrek fonksiyonları ve 
potasyum seviyelerinin yakından izlenerek, uygun sıvı ve elektrolit replasmanı yapılmalıdır. 
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P44- OTOLOG VE ALLOGENEİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE LEVOFLOKSASİN 

PROFLAKSİSİ SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Gülkan Özkan¹, Alphan Şekuri², Yasemin Çınar³, Atilla Özkan¹ 

1Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD, 2Yeditepe Üniversitesi İhtisas 

Hastanesi, İç Hastalıkları ABD, 3Yeditepe Üniversitesi Tıp Bilimleri 
 

Giriş: Bakteriyel enfeksiyonlar otolog kök hücre nakli (OKHN) ve allogeneik kök hücre nakli (AKHN) 

alıcılarında önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Her iki nakil tipinde de bakteriyel enfeksiyonların 

proflaksisinde  kılavuzlarda standart bir öneri yoktur ve merkezlerin deneyimine göre değişkenlik 

göstermektedir. Bu çalışmada merkezimizde OKHN ve AKHN yapılan hastalarda kullanılan levofloksasin 

proflaksisinin başlanma zamanına göre hastalarda gelişen enfeksiyon bulguları ve etkenlerinin 

karşılaştırması ,enfeksiyon gelişen hastalardaki klinik sonlanım ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi 

amaçlandı.  

Metot: Yeditepe Üniverisitesi İhtisas Hastanesi Hematoloji Kliniği’nde 2018 ile 2020 yılları arasında 

OKHN ve AKHN yapılan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. OKHN yapılan 23 (9 MM ve 14 

NHL) ve AKHN yapılan 12(10 AML, 1 NHL ve 1 ALL )hastanın verileri değerlendirildi. MM hastalarında  

200 mg/m2 melfelan, NHL tanılı hastalarda BEAM hazırlık rejimi , AKHN olan hastaların %83,3(n=10) 

myeloablatif hazırlık rejimi kullanılmıştı. Bu hastaların bir bölümünde levofloksasin hazırlık rejimi ile 

birlikte başlanmış olup OKHN için  Grup O1 –AKHN için Grup A1 olarak tanımlandı, Grup O2 ve Grup A2  

ise nakil gününde levofloksasin başlanan hastalar olarak tanımlandı. Farklı nakil tiplerindeki gruplar 

arasında demografik veriler, febril nötropeni gelişimi, bakteriyel enfeksiyon varlığı ve tipi, 30 günlük 

sağkalım karşılaştırıldı. İstatistiksel değerlendirme SPSS20 programı kullanıldı.  

Bulgular: Ortalama yaşı 54,5±14,5 ve median  takip süresi 6 ay (0-13) olan toplam 35 hasta (18 kadın, 17 

erkek) çalışmaya alındı. 22 hastaya (6 MM , 8 NHL,7 AML,1 NHL) hazırlık rejimi (Grup 1) ile birlikte, 13 

hastaya (3 MM, 6 NHL, 4 AML) nakil gününde(Grup 2)  proflaksi başlandığı tespit edildi, bu iki grup 

arasında febril nötropeni gelişim sıklığı, gelişim günü, tespit edilen enfeksiyonlar, üreme farklılığı, sağ 

kalım ve izlem süresi açısından anlamlı fark tespit edilmedi. AKNH ve OKHN grupları kendi arasında 

karşılaştırıldığında AKHN hastalarının anlamlı olarak daha genç yaşta olduğu,  kan kültüründe üremenin 

anlamlı olarak daha sık olduğu ve gram negatif enfeksiyonların anlamlı olarak daha fazla olduğu tespit 

edildi. Grup O1 ile Grup O2 arasında ve Grup A1 Grup A2 arasında yaş, cinsiyet, transfüze edilen kök 

hücre miktarı, febril nötropeni gelişimi açısından anlamlı fark tespit edilmedi ( OKHN%57,1 ile %55,5, 

AKHN %87 ile %75). Her iki nakil tipinde de Grup 1 ve grup 2 arasında nötrofil ve trombosit engraftman 

süresi açısından anlamlı fark tespit edilmedi. Kan kültüründe üreme açısından Grup O1 -02 ve Grup A1-2 

arasında fark tespit edilmedi (OKHN p= 0,383, AKHN p=0,473). 30 günlük sağ kalım gruplar arası benzer 

tespit edildi.   

Sonuç: Levoflaksasin ile bakteriyel enfeksiyon proflaksisi yaptığımız ve ilacın  başlama zamanına göre 

ayırarak değerlendirdiğimiz OKHN-AKHN yapılan hastalarımızın sonuçlarını gruplar arasında benzer tespit 

ettik. Literatürde ilaç kullanan ve kullanmayan veya farklı ilaçların kullanıldığı gruplar arasında yapılan 

karşılaştırılmalı çalışmalarda levofloksasin proflaksisinin özellikle santral line ilişkili enfeksiyonların 

sıklığında azalmaya neden olduğu fakat dirençli suş enfeksiyonlarını arttırdığı gösterilmiştir. İlacın 

kullanımının farklı zamanlarda olması ile ilgili literatürde örnek çalışma yoktur.  
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P45- GRAFT KAYBI ve GRAFT BAŞARISIZLIĞINDA HAPLOİDENTİK KÖK HÜCRE 

NAKLİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Gülkan Özkan¹, Atilla Özkan¹ 

1Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD 
 

Giriş: Allogeneik kök hücre nakli sonrası graft yetmezliği ve graft kaybı gelişmesi halinde retransplant 

yapılması uzun dönem sağ kalım için tek seçenektir. Graft başarısızlığı akraba dışı tam uyumlu nakillerde 

%4, tam uyumlu kord kanı transplantında %20 oluphaploidentik nakillerde de yüksek oranda 

görülmektedir. Graft başarısızlığı veya graft kaybında literatürde donör seçimi için standart öneri 

bulunmamaktadır. Bu yazıda graft kaybı ve graft başarısızlığı gelişen 3  hastamızda uyguladığımız 

haploidentik kök hücre nakli deneyimimiz özetlenecektir.  

Olgu 1: 23 yaşında kadın hastaya ilk indüksiyona yanıt vermeyen orta sitogenetik riskli AML tanısıyla 

birinci tam remisyonda (TR1) HLA tam uyumlu, kan grubu uyumlu akraba dışı donörden  FLU/BU/ATG ve 

posttransplant Cy +CSA ile GVHD proflaksisi yapılarak allogeneik kök hücre nakli yapıldı. Naklin +15. 

Gününde nötrofil ve trombosit engraftmanı gerçekleşti. Naklin +52. gününde CMV reaktivasyonu 

nedeniyle valgansiklovir tedavisi başlandı. + 60. gün ve sonrasında önce anemi ardından ağır lökopeni ve 

trombositopeni gelişti. 1. ay kimerizmi % 100 olup 2. ayda %52 tespit edilen hastanın kemik iliği 

değerlendirmesinde selülarite %5-10 tespit edildi. Hastada CMV ilişkili graft kaybı düşünülerek naklin + 

115. gününde kan grubu uyumlu, 5/10 HLA uyumlu erkek kardeşinden Flu/Cy hazırlık rejimi ve 

posttransplant Cy +CSA ile GVHD proflaksisi yapılarak haploidentik kök hücre nakli gerçekleştirildi. +23. 

Günde nötrofil engraftmanı +36. Günde trombosit engraftmanı gerçekleşti. +90. günde komplikasyonsuz 

tam kimerik takibi devam etmektedir. 

Olgu2: 46 yaş erkek hastaya ek sitogenetik risk faktörü olmayan ve birinci indüksiyon yanıtsız MDS-

RAEBII tanısı ile FLAG-İda ile remisyon sağlanması sonrasında Tiotepa/Bu/Flu/ATG hazırlık rejimi ve 

CSA+MTX  ile GVHD proflaksisi yapılarak  HLA tam uyumlu, major kan grubu uyumsuz akraba dışı 

donöründen allogeneik kök hücre nakli yapıldı. Nötrofil ve trombosit engraftmanı olmaması nedeniyle 

naklin +25. gününde 5/10 uyumlu erkek kardeşinden kurtarma tedavisi olarak Flu/Cy hazırlama rejimi ile 

haploidentik kök hücre nakli yapıldı. Naklin +12. gününde nötrofil +13. gününde trombosit engraftmanı 

gerçekleşti. CMV reaktivasyonu ve grade 3 akut GVHD ile komplike oldu ve naklin 90. gününde 

hematolojik açıdan remisyonda ve tam kimerizme sahip iken komplikasyonlar nedeniyle kaybedildi 

Olgu3: 56 yaş erkek hastaya DIPSS-plus skoru yüksek postpolistemik myelofibrozis tanısıyla Tıotepa/Bu 

/Flu hazırlık rejimi ve  post Cy+ CSA ile GVHD proflaksisi yapılarak 5/10 HLA uyumlu oğlundan 

haploidentik kök hücre nakli yapıldı. Naklin +32. gününde nötrofil ve trombosit engraftmanı olmayan 

hasta graft başarısızlığı olarak kabul edilerek 2. kez aynı donörden Fludarabin hazırlama rejimi ve 

pottransplant Cy ile GVHD proflaksisi yapılarak haploidentik kök hücre nakli gerçekleştirildi. Naklin +15. 

günde nötrofil ve +45. günde trombosit engraftmanı gerçekleşti.  Evre IV GİS GVHD ve CMV enfeksiyonu 

ile komplike oldu. Steroid ve siklosporin yanıtsız olması nedeniyle tocilizumab ardından ruxolitinib ile 

tam yanıt alındı Naklin 2. Yılında hematolojik remisyonda ve tam kimerizm ile takip edilmektedir. 

Sonuç: Allogeneik nakil sonrası gelişen graft kaybı ve graft başarısızlığı alternatif donör nakillerinde daha 

sık olmakla birlikte tam uyumlu akraba dışı nakillerde de karşımıza çıkan morbidite ve mortalite 

nedenidir. Literatürde bu komplikasyonun tedavisi için haploidentik nakil tercih edilen 26 hastada sağ 
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kalımın %56 olduğunu gösteren çalışma olup daha az hasta sayısına sahip çalışmalarla da bu veri 

desteklenmektedir. Burdan yola çıkarak graft başarısızlığı gelişen 2 hastada ve CMV enfeksiyonu sonrası 

graft kaybı gelişen 1 hastada HLA uyumlu donör arayışının geç olacağı düşünülerek haploidentik nakil 

uygulanmıştır ve olgularımızdaki deneyimimiz haploidentik kök hücre naklinin bu hasta grubunda bir 

tedavi seçeneği olduğunu desteklemektedir. Bu verilerin prospektif ve daha fazla hasta sayısı içeren 

çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.  
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P46- GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Gülkan Özkan¹, Atilla Özkan¹ 

1Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD 
 

Giriş: Allogeneik kök hücre nakli ve kemoterapi sonrası uzamış nötropeni döneminde gelişen bakteriyel 

ve fungal enfeksiyonlar yüksek mortalite ile ilişkilidir. Febril nötropeni sürecinde granülosit transfüzyonu 

antibiyotik ve granulosit stimule edici ajan tedavilerine ek olarak uygulanabilen kanıt düzeyi düşük bir 

tedavi yöntemidir. Bu çalışmada merkezimizde uygulanan granulosit süspansiyonlarının etkinlik ve yan 

etkileri özetlenecektir.  

Metod: Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Hematoloji Kliniği’nde 2018 ile 2020 yılları arasında 

granulosit transfüzyonu yapılmış 8 hastanın ve donörlerinin verileri retrospektif olarak analiz edildi.  

Donör olmak için engeli olmayan gönüllü akraba ve akraba dışı 24 sağlıklı vericiye filgrastim 300ug 

subkutan ve deksametzon  8 mg oral ile stimule edildi. 12. saatte sürekli akım santrifüj yöntemi 

(TerumaBCT Optia cihazı ile) ile toplanan granulosit süspansiyonu 25 gy cesium ile ışınlanması sonrası 

kanıtlanmış enfensiyonu olan febril nötropenik hastalara 6 saat içinde uygulandı. Hastalara 

transfüzyondan 30 dakika önce premedikasyon olarak difenhidramin ve asetaminofen uygulandı..  

İnfüzyon sonrası 12. saatte lökosit ve nötrofil sayılarının takibi yapıldı. Donör temini yapıldığı sürece 

günlük granülosit infüzyonu yapıldı. Tüm hastalar GCSF desteği almakta uygun antibiyotik ve antifungal 

tedavisine devam etmekte idi. İnfüzyon ile amfoterisin B tedavisi arasında en az 4 saat beklenerek 

infüzyon yapıldı. Enfeksiyonun kontrol altına alınması veya nötrofil sayısının 1000/mm3 üzerine çıkması 

veya hastanın kaybedilmesi durumunda tedavi durduruldu.  

Bulgular: 2018 ile 2020 yılları arasında toplam 8 (5 kadın, 3 erkek, ort yaş: 56.6(22-78))  hastaya  

granülosit süspansiyonu uygulaması yapıldı.  4 hastada AML tanısı (%50) ve 2 hastada ALL tanısı (%25), 1 

hastada haploidentik nakil (%12,5) ve 1 hastada ise nüks mide ca (%12,5) tanısı  mevcuttu. Median 

transfüzyon sayısı 3 (min-max: 1-6) idi. 3 hastaya 1 kez, 2 hastaya 6 kez, 2 hastaya 3 kez ve 1 hastaya 4 

kez granülosit uygulaması yapıldı. Ortalama granulosit transfüzyonu 2.72x 10¹⁰ (min-max: 1.71-

4,46x10¹⁰) idi. Enfeksiyon tanısından sonra granülosit uygulama süresi ortalama: 8 gün(min-max: 3-18) 

olarak tespit edildi. Transfüzyon süreci ve sonrasında ciddi yan etki gözlenmedi. 28 günlük survival %25 

tespit edildi. 

Sonuç: Granülosit süspansiyonu için literatürde çelişkili çalışma sonuçları mevcuttur. Yapılmış çok 

merkezli ve randomize çalışmalar sonucunda etkinliği kanıtlanamamıştır. Fakat yüksek dozda 

kullanımının etkin olabileceği öngörülmüştür. Retrospektif tek merkezli yaptığımız çalışma sonucunda 28 

günlük survival %25 tespit edildi ve literatürdeki çalışmalar ile kıyaslandığında daha düşük olduğu 

görüldü. Bu sonuç transfüzyon uygulanan hasta grubunun( biri hariç hepsi) yoğun bakım ünitesinde takip 

edilen ciddi enfeksiyon bulguları mevcut hastalardan oluşması ile ilişkilendirildi. Granülosit 

süspansiyonunun zamanlaması, hangi hasta grubuna uygulanacağı, hangi dozda ve kaç gün 

uygulanacağının netleştirilmesi açısından geniş çaplı, mümkün ise prospektif randomize kontrollü 

çalışmalara ihtiyaç vardır.   
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P47- SAĞLIKLI KÖK HÜCRE DONÖRLERİNDE GÜNDE BİR KEZ VE İKİ KEZ GCSF 

UYGULAMASININ KARŞILAŞTIRILMASI: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Gülkan Özkan¹, Cengiz Bal ², Atilla Özkan¹ 

1Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD, 2Osmangazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Biyoistatistik ABD. 
   

Giriş: Allogeneik kök hücre nakillerinde periferik kan kaynaklı kök hücre kullanımı oldukça sık olmakla 

birlikte sağlıklı donörlerde mobilizasyon için recombinant human granulocyte colony-stimulating factor 

(rGCSF) uygulamasının optimal doz ve şeması ile ilgili bir standardizasyon yoktur.  Günde bir kez 

uygulama ile bölünmüş dozda iki kez uygulama arasındaki farkı analiz etmek için yapılmış az sayıdaki 

çalışmalarda 2 kez uygulamanın 5. günde bir kez uygulamanın 4. günde daha verimli uyduğunu 

düşündürmüştür.  Bu çalışmada merkezimizde sağlıklı kök hücre vericilerinde kullanılmış GCSF şemaları 

karşılaştırılmıştır.  

Metot: Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Hematoloji Kliniği’nde 2014 ile 2020 yılları arasında kök 
hücre donörü olmak için uygun şartları sağlayan toplam 332 gönüllü vericinin(63 akraba, 269 akraba dışı) 
verileri retrospektif olarak analiz edildi. Günde tek doz 10 mikrogram/kg/gün (Grup A) ve günde 2 kez 5 
mikrogram/kg/doz (Grup B) filgrastim uygulanan donörlerin verileri karşılaştırıldı. Donörlerin demografik 
verilerine ek olarak, filgrastim uygulama önce ve sonrası  5. günde Grup A ve B arasında lökosit, 
hematokrit, hemoglobin, trombosit, lenfosit ve monosit değerlerinin karşılaştırılması, Grup A ve B 
arasında 5. günde periferik kan CD 34 % ve mutlak sayısının,  aferez ürünün CD 34 % ve mutlak sayısının, 
aferez ürününün CD 34 X10⁶/donör kg sayısının karşılaştırması yapıldı. Analizlerde SPSS for Windows 
21.0, kullanıldı.Verilerin normal dağılıma uygunluğunun araştırılmasında Shapiro Wilk’s testinden 
yararlanıldı.Gruplar arası karşılaştırmalarda normal dağılım gösteren verilerde Independent samples t 
test (Bağımsız örneklerde t testi), normal dağılım göstermeyen verilerin analizinde ise Mann Whitney U 
testi kullanıldı. Oluşturulan çapraz tabloların istatistiksel değerlendirilmesinde Ki-Kare testlerinden 
yararlanıldı. Veriler sayı yüzde, Mean±SD ya da Median(Q1;Q3) olarak özetlendi ve p<0,05 istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmaya ortalama yaşı 33,05± 0,5 (min_max: 12-77) olan toplam 332 (98 kadın, 234 erkek, 

yaş: ort) sağlıklı kök hücre vericisi dahil edildi. Filgrastim uygulama şemasına ulaşılabilen 282 donör verisi 

karşılaştırıldı. Donörlerin  %68,7 ‘sini Grup A , %31,2’sini Grup B oluşturmaktaydı. Akraba donörlerde 

daha sık bölünmüş doz tercih edildiği görüldü (%84,6, n=22). Akraba donörler anlamlı olarak daha ileri 

yaşta idi (p=0,002). Grup A ‘da anlamlı olarak donör ağırlıkları daha fazla bulundu (p=0,001). Filgrastim 

öncesi lökosit , hemoglobin, trombosit, lenfosit ve monosit değerleri arasında iki grup arasında fark 

tespit edilmedi. Filgrastim sonrası lökosit sayısının  (p=˂0,001), HCT değerinin (p=0,001), monosit 

sayısının (p=0,004) Grup B’de Grup A’ya göre anlamlı daha yüksek, lenfosit sayısı anlamlı düşük  

(p=˂0,001) ve trombosit sayısının farksız olduğu tespit edildi. Grup B’de  donörlerin periferik kan mutlak 

CD34 sayısı anlamlı olarak daha yüksek(p=0,001) iken periferik kan CD34%, aferez ürünü CD34% ve 

aferez ürünü lökosit sayısı arasında iki grup arasında fark tespit edilmedi. Cihaz verimliliği anlamlı olarak 

Grup A da daha yüksek olmasına rağmen Grup B ‘de CD34X10⁶/donör kg anlamlı olarak daha yüksek 

tespit edildi(p=˂0,001). 

Sonuç : Çalışmamızın sonucu günde iki kez 5 mikrogram/kg/doz filgrastim  uygulamasının periferik kök 

hücre toplamasında daha verimli olduğunu düşündürmektedir. Lee ve ark. çalışmasında ve Kröger ve ark. 

çalışmasında günde 2 kez 5 mikrogram/kg/doz uygulamasının daha etkin olduğu tespit edilmiştir. Fakat 

Komeno ve ark. çalışması 400 mikrogram/m2/güntek doz uygulamanın 4. gününde toplama yapılması 
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halinde benzer kök hücre miktarı elde edildiğini göstermiştir. Farklı doz ve uygulama şekli ile ilgili 

çalışmaların sonuçlarına katkı sağlamak için  yapılan çalışmamızın prospektif ve daha fazla donör sayısı 

içeren çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.  
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P48- FAKTÖR 5 LEİDEN MUTASYONUNUN EŞLİK ETTİĞİ TROMBOTİK 
TROMBOSİTOPENİK PURPURA: BİR OLGU SUNUMU 

 

Fatma Tennur Genç1,Ece Vural1,Ünal Ataş1,Fadime Nurcan Alhan1,Utku Iltar1,Orhan Kemal 
Yücel1,Ozan Salim1,Levent Ündar1 

 
1Akdeniz Üniversitesi 

 
Amaç: Trombotik trombositopenik purpura (TTP), trombotiik mikroanjiyopatik (TMA) anemi, 
trombositopeni, ateş, renal hasar ve nörolojik bozukluğun yer alabildiği ve pentadın bileşenlerinin çeşitli 
şekillerde ve derecelerde görülebildiği bir hastalıktır. Nörolojik semptomlar en sık baş ağrısı ile prezente 
olsa da inme ve konfüzyon gibi bulgular da görülebilmektedir (1). Faktör 5 Leiden (F5L) homozigot 
mutasyonunun TMA patogenezinden nadiren de olsa sorumlu olduğu gösterilmiştir (2). Bu yazıda F5L 
mutasyonunun eşlik ettiği bir TTP vakasını sunmayı amaçladık. 

Yöntem: 63 yaşında kronik hastalığı olmayan bir kadın hasta, yüzde asimetri ve karın ağrısı şikayeti ile 
acil servise başvurdu. Fizik muayenede santral fasial paralizi ile uyumlu görünümü saptandı. Hastanın an 
sayımında hemoglobin 10.9 g/dl, trombosit 14X10⁹/mL olarak tespit edildi. Periferik kan yaymasında 
polikromazi ve %15 oranında fragmente eritrositler saptandı, trombositler sayımla uyumlu idi. 
Biyokimyasal analizinde, LDH:1152 U/L, düzeltilmiş retikülosit %1,9, indirekt bilirubin 1,47mg/dL, 
kreatinin: 1,1 mg/dL idi. Karaciğer fonksiyon testleri ile yaygın dama içi pıhtılaşma göstergeçleri 
normaldi. Direkt coombs negatifti. ADAM TS 13 etkinliği %2,63, inhibitör düzeyi 58,85 U/mL (normal 
değeri<12 U/mL) saptandı. Hastaya TTP tanısı ile ardışık plazmaferez (PF) uygulandı. Tedavinin 4. 
gününde trombosit değeri 306.000/mL’ye kadar yükseldi. 

Bulgu: Hastaya TTP tanısı ile ardışık plazmaferez (PF) uygulandı. Tedavinin 4. gününde trombosit değeri 
306.000/mL’ye kadar yükseldi. Hastaya nörolojik semptomları nedeniyle bilgisayarlı beyin tomografisi 
(BBT) çekildi. BBT ve kranyal manyetik rezonans (MR) görüntülemelerde akut iskemi saptandı. Gün aşırı 
PF tedavisi altında trombositopenide derinleşme ve mevcuıt nörolojik tablo TTP ile ilişkilendiirldi. PF 
seansları günde ikiye çıkarıldı ve steroidin yanı sıra asetilsalisilik asit eklendi. 3 gün içinde denge kaybı ve 
bulanık görme tarifleyen hastanın nörolojik şikayetlerinde progresif kötüleşme nedeniyle yapılan 
görüntülemelerde progresyon ve yeni enfarkt sahaları gözlendi. Düşük molekül ağırlıklı heparin ve 150 
mg/kg dozunda N-asetilsistein (NAS) mevcut tedaviye eklendi. 6 günün sonunda hastanın trombosit 
değeri 269x 10⁹/mL’ye kadar yükseldi ve hastanın nörolojik şikayetlerinde gerileme saptandı. Tedavi 
altında ilerleyici santral hadise nedeniyle yapılan incelemelerde karotis, vertebral arter ve 
ekokardiyografi bulguları normal saptandı. Tromboza neden olabilecek ek faktörler açısından tarama 
yapıldı; jak 2, lupus antikoagulanı, protrombın gen mutasyonu normal saptanmış olup, F5L homozigot 
mutant saptandı. Mevcut tedaviler iler nörolojik semptomları tamamen gerileyen hasta yeni bir TTP 
atağı geçirmeksizin klinik kontrollerinde takip edilmektedir. 

Sonuç: TTP komplikasyonlarla giden ve ölümcül olabilen bir hastalıktır. Tedavinin ana bacağını PF 
oluşturmakta ise de tedavi ilişkili %24 oranında sepsis, kariyak arrest, ölüm gibi majör komplikasyonlar 
bildirlmiştir (3). NAS tedavisinin etkiniğinin vWF arasındaki sülfid bağlarını yıkarak etki gösteridği 
bilinmektedir. NAS ile ilgili yapılmış 3 vakalık bir çaşılmada PF’ye ek olarak uygulanabilir ucuz ve etkin bir 
tedavi olarak vurgulanmıştır (4). Refrakter TTP etiyolojisinde F5L mutasyonu nadir saptanan nedenlerden 
biridir. Oral kontraseptif kullanan ve F5L mutasyonu bulunan bir olgu PF ve yüksek doz steroid 
olgumuzda olduğu gibi tam remisyona girmiştir (2). Atipik arter ya da venöz trombozlarla giden TTP 
olgularında ikincil nedenler taranmalıdır. Tedavide agresif davranılmalı relapslar konusunda uyanık 
olunmalıdır. 
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P49- DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN ÇOCUKLARDA TAM KANDA MİR-210, MİR-
122, MİR-223 EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN DEMİR DURUMU VE 

HİPERKOAGÜLOBİLİTE İNDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ 
 

Zeynep Canan Özdemir1,Yeter Düzenli Kar1,Özcan Bör1 
 

1Eskişehir Osmnagazi Ünversitesi Tıp Fakültesi 

 
Amaç: Micro-RNA’lar sistemik ve hücresel demir homeostazını birden fazla noktada düzenleme 
potansiyeline sahiptir. Demir eksikliği anemisinde hipoksi, platelet reaktivitesi ve muhtemelen micro 
RNA’lar hiperkoagülobilitenin oluşmasında rol oynamaktadır. MiR-210, hipoksi, eritropoez ve demir 
metabolizması arasındaki ilişkiyi, miR-122 demir metabolizmasını düzenleyen genlerin ekspresyonunu, 
miR-223 ise platelet reaktivitesini düzenler. Bu çalışmada IDA’da demir dengesinin sürdürülmesinde 
(miR-210, miR-122) ve hiperkoagülobilteye yatkınlığın oluşmasında (miR-223) micro-RNA’ların rolü 
araştırılmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya Ekim 2016 ile Ekim 2017 arasında demir eksikliği anemisi tanısı konan 57 çocuk ile, 
48 sağlıklı çocuk alındı. DEA ve kontrol gruplarının tam kan sayımı parametreleri, serum demir, ferritin 
düzeyi, rotasyonel tromboelastometri testinde hiperkoagülobilitenin göstergesi olan maksimum pıhtı 
sertliği (MCF) ve clot formation time (CFT) indeksi kayıt edildi. -80 °C’de muhafaza edilen tam kan 
örneklerinden Revers-Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ile miR-210, miR-122, miR-223 
düzeyleri analiz edildi. 

Bulgu: Demir eksikliği anemisi grubu ve kontrol grupları arasında miR-210, miR-122, miR-223 düzeyleri 
açısından farklılık bulunmadı (P>0,05, hepsi için). Hb<8 g/dl olan hastaların miR-210 düzeyleri, Hb> 8g/dl 
olan hastalardan yüksekti (P<0.05), miR-122 ve miR-223 düzeyleri açısından farklılık yoktu (P>0.05, ikisi 
için). miR-210 ile hemoglobin ve ferritin düzeyi arasında negatif (r = −0.310, P = 0.018 ve r = −0.284, P = 
0.031), miR-122 ile ferritin arasında pozitif (r = +0.305, P = 0.032), miR-223 ile MCF indeksi arasında 
negatif (r = −0.295, P = 0.027) korelasyon bulundu. MiR-223 ile trombosit sayısı arasında korelasyon 
bulunmadı. 

Sonuç: Demir eksikliği anemisinde aneminin şiddeti ile miR-210 arasında yakın ilişki vardır ve orta-
şiddetli anemisi olanlarda miR-210 ifadesi hafif şekilde artmaktadır. Demir dengesinin sürdürülmesinde 
miR-210 ve miR-122 birlikte rol oynamaktadır. Platelet fonksiyonlarının düzenleyicilerinden biri olan 
miR- 223 ile MCF indeksi arasındaki korelasyon, miR-223’ün demir eksikliği anemisinde 
hiperkoagülobilitenin gelişmesinde rol oynayabileceğini düşündürmüştür. 
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S1- REGORAFENİB ALAN METASTATİK KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA 
PROGNOSTİK NUTRİSYONEL İNDEKSİ VE NÖTROFİL LENFOSİT ORANI İLE 

HASTALIK KONTROLÜ VE PROGNOZ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 

Erkan Özcan1,Ali Gökyer1,Ahmet Küçükarda1,İvo Gökmen1 
 

1Trakya Üniversitesi Tıbbi Onkoloji 

 
Amaç : Regorafenib, oral olarak kullanılan, tümör gelişimini ve anjiogenezi destekleyen sinyal yolaklarını 
inhibe eden, küçük moleküllü bir multikinaz inhibitörüdür. Plasebo kontrollü, faz 3 CORRECT ve CONCUR 
çalışmalarında, metastatik kolorektal kanserli (mKRK) hastalarda tüm standart tedavilerin başarısız 
olmasından sonra regorafenibin etkinliği ve güvenliği değerlendirilmiştir. Her iki çalışmada da belirgin 
genel sağ kalım yararı göstermiştir. Çalışmamızda; regorafenib ile tedavi edilen hastalarda prognostik 
nütrisyonel index (PNİ) ve nötrofil lenfosit oranının (NLO) tedaviye yanıt oranları ve genel sağ kalım 
üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladık. 

Yöntem: 2016-2020 yılları arasında, tek merkezde, regorafenib tedavisi almış olan hastalar retrospektif 
olarak değerlendirildi. PNİ ve NLO’ nı hesaplamak için tedaviye başlamadan 1 ila 7 gün önceki laboratuar 
değerleri kullanıldı. PNİ= 10xserum albümin düzeyi (g/dl)+0.005x mutlak lenfosit sayısı (mm3 başına) 
formülüyle, NLO nötrofil sayısının lenfosit sayısına bölünmesiyle hesaplandı. PNİ ve NLO hesabı için ROC 
analizi kullanıldı. Hastalık kontrolü ve genel sağ kalımın PNİ ve NLO ile ilşkisi araştırıldı 

Bulgu: 53 hastanın verileri analiz edildi. Ortanca yaş 57 idi. Hastaların 22’si (%41,5) kadındı. ROC eğrisi 
analizine göre hastalık kontrolü için PNİ optimal sınır değeri 41.9 saptandı. Medyan NLO 2,7 kabul edildi. 
Medyan sağ kalım 8,3 ay saptandı. Tek dağişkenli analize göre yüksek PNİ (12.05 ay- 6,3 ay (HR: 0.32 %95 
CI: 0.15-0.67 P=0.001)) ve düşük NLO (12.09 ay - 6,3 ay (HR: 0.52 95% CI:0.27-0.98 P=0.04)) daha uzun 
sağ kalım ile ilişkili saptandı. Tek dağişkenli analize göre hastalık kontrol oranı PNİ yüksek olan grupta 
(%47,1’e karşı %10,5 OR: 7.55 %95 Cl: 1.50-37,8, p= 0.01) 3.basamak tedavide regorafenib alan grupta 
anlamlı olarak daha fazla ve 3.basamak tedavide regorafenib alan grupta (%24,3’ e karşı %56,3 OR:0.25 
%95 Cl:0.72-0.86 p=0.03) anlamlı olarak daha az saptandı. NLO yüksek ve düşük olan gruplar arasında 
hastalık kontrolü açısından (% 38,5’ e karşı %29,6 OR: 1.48 %95 CI: 0.47-4.65 P=0.49) fark saptanmadı. 
Çok değişkenli analize göre hastalık kontrolü ve genel sağ kalımı predikte edebilen tek bağımsız faktör 
yüksek PNİ olarak saptandı. 

Sonuç: Her ne kadar tek değişkenli analizlerde hastalık kontrolü ve genel sağ kalımı predikte etmede 
başka faktörlerin de istatistiksel olarak etkili olduğu saptansa da çok değişkenli analiz kullanıldığında, 
regorafenib tedavisi öncesi yüksek PNİ saptanan mKRK’li hastalarda hastalık kontrolü ve daha uzun genel 
sağkalım görülmüştür. PNİ, regorafenib ile tedavi edilen mKRK’li hastalarda tedavi yanıtını ve genel 
sağkalımı tahmin etmek için NLO’dan daha güvenilir bir indekstir. 
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S2- REKÜRREN GRADE4 BEYİN TÜMÖRLÜ HASTALARDA NLR PROGNOZU 
BELİRLER Mİ? 

 

Serkan Gökçay1 
 

1Silivri Anadolu Hastanesi 

 
Amaç: Grade 4 beyin tümörleri ortalama yaşa süresinin 6 ay olduğu çok agresif bir hastalıktır. Hastalara 
operasyon sonrasında radyoterapi ve temozolomid verilir. Nüks gelişen hastaya bevacizumab + 
irinotekan kombinasyon tedavisi verilir. 14 günde bir verilen Bevacizumab ve irinotekan iyi tolere edilen 
bir kemoterapi kombinasyonudur. Günümüzde bu hasta grubunda çok fazla tedavi seçeneği yoktur. Bazı 
hastalar bu tedaviyi 2 yıla varan şekilde alabilirken bazı hastalar 6 aydan kısa sürede progrese olarak 
tedavi önerilemez hale gelmektedir. Bu durum mutasyonlarla açıklansa da mutasyon analizleri akademik 
ortamlarda, ileri merkezlerde yapılabilen incelemelerdir. Çok daha pratik ve kolay ulaşılabilen bir tetkik 
olarak nötrofil lenfosit oranı (NLR oranı) prognozu gösterebilir. Çalışmamızdaki amaç rekürren grade 4 
beyin tümörü tanılı Bevacizumab + İrinotekan tedavisi alan hastalarda prognozunu belirlemede NLR’nin 
önemini belirlemektir. 

Yöntem: 2016 – 2020 yılları arasında Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesinde tıbbi 
onkoloji kliniğine başvuran, 18 yaş üzeri, opere edilmiş sonrasında radyoterapi ve temozolomid almış 
veya almakta iken rekürens gelişmiş hastalarda 14 günde bir bevacizumab + irinotekan tedavisi alanların 
verileri retrospektif olarak analiz edildi. Her hasta için bevacizumab irinotekan tedavisi öncesi alınmış 
olan tetkiklerdeki nötrofil ve lenfosit sayıları kullanılarak hesaplama yapıldı. Klinik veya görüntüleme 
yöntemleri ile progrese olduğu zamana kadar aldığı kür sayısı karşılaştırldı. 

Bulgu: Bu çalışmada rekürren grade 4 beyin tümörlü 22 hastanın verileri retrospektif olarak 
incelenmiştir. Hastalarımız 14 erkek ve 8 kadından oluşmaktaydı. Ecog performans skoru 0-1 olan 18 
hasta, 2 ve üzeri olan 4 hasta vardı. Ortalama yaşları 43,64, ortalama nötrofil sayısı 4974,95±448/mm3, 
ortalama lenfosit sayısı 1902,23±167/mm3 olarak saptandı. Hastalar 6 kür (3 ay) veya altında tedavi 
alanlar ve 7 kürden fazla olanlar olarak iki gruba ayrıldı. 6 kür ve daha azını alan hastaların sayısı 7, daha 
fazla tedavi alanların sayısı 15di. İki grup arasında farklılığı saptamak için Mann-Whitney u testi kullanıldı 
anlamlılık değeri p<0,05 olarak kabul edildi. Çalışmamızda bulunan p değeri 0,031 olarak saptandı ve NLR 
değeri prognozu göstermede istatistiksel olarak anlamlı olarak değerlendirildi. Düşük değerdeki hastalar 
daha fazla kür tedavi almaktaydı. ROC eğrisi hesaplandığı zaman NLR 3,24 olarak alınırsa %76,5 
sensitivite ve %80 spesifisite ile tanı koydurucu özelliği olduğu görüldü. 

Sonuç: Son yıllarda sistemik inflamasyon parametreleri ve özellikle NLR ile kanser hastalarında ki 
prognozu göstermedeki önemi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Genel olarak, sistemik enflamatuar 
yanıtın rolü tümör gelişimi ve ilerlemesinin belirlenmesinde giderek artan sayıda bilimsel çevrelerce 
tanınmaktadır. Altta yatan mekanizma tam olarak anlaşılmamış olmasına rağmen, yüksek nötrofil sayısı 
genellikle kanserli hastalarda gözlenmektedir(1). Bizim bu çalışmamızda Rekürren grade 4 beyin tümörü 
tanılı hastalarında yüksek NLR oranı ile prognoz arasında ters ilişki mevcut olduğunu tespit ettik. NLR 
oranı yükseldikçe hastalar daha erken progrese olmakta bu durum prognoza yansımaktadır. Basitçe NLR 
ölçümü ile prognoz hakkında ön bilgi elde edilebilir. Bu test günlük pratikte kullanılabilecek bir prognoz 
tayini testi olarak karşımza çıkmaktadır. 1.Weng W, Chen X, Gong S, Guo L, Zhang X. Preoperative 
neutrophil-lymphocyte ratio correlated with glioma grading and glioblastoma survival. Neurol Res. 2018 
Nov;40(11):917-922. doi:10.1080/01616412.2018.1497271. Epub 2018 Aug 3. PMID: 30074469. 
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S3- KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİNDE NÖTROFİL LENFOSİT 
ORANININ PROGNOSTİK ÖNEMİ VAR MI? 

 

Hatice Coşkun1 
 

1Adana Şehir Hastanesi 

 
Amaç: Dünya genelinde yılda yaklaşık 2.1 milyon hastaya akciğer kanseri tanısı konmakta olup, yılda 1.8 
milyon insanın ölümüne sebep olmaktadır. Cerrahiye uygun olmayan evre II ve evre III küçük hücre dışı 
akciğer kanserinin tedavisinde yüksek kanıt düzeyinde kemoradyoterapi önerilmektedir. Son yıllarda 
çeşitli kanser tiplerinde inflamatuar belirteçlerle sağ kalım arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalar 
mevcuttur. Biz de çalışmamızda cerrahiye uygun olmayan ve kemoradyoterapi uygulanan evre II ve evre 
III küçük hücre dışı akciğer kanseri tanılı hastalarımızda nötrofil-lenfosit oranının sağ kalımı belirlemedeki 
etkinliğini saptamayı amaçladık. 

Yöntem: Çalışmamıza 2017-2020 yılları arasında küçük hücre dışı akciğer kanseri tanısı almış, cerrahiye 
uygun olmayan evre II ve evre III hastalığı nedeniyle kemoradyoterapi uygulanan toplam 31 hasta dahil 
edildi. Çalışmaya tedavi öncesi steroid kullanımı mevcut olan, otoimmün hastalığı olan ve ikinci bir 
kanser öyküsü olan hastalar dahil edilmedi. Tüm hastalara sitotoksik rejimle eş zamanlı başlayacak 
şekilde, akciğerdeki tümör alanı ve mediastinal metastatik lenf nodlarına 59.4-63 Gy aralığında 
radyoterapi uygulandı. Hastaların tedavi öncesi tam kan sayımı parametrelerinden nötrofil ve lenfosit 
verileri kullanılarak nötrofil lenfosit oranları (NLR) hesaplandı. Progresyonsuz sağ kalım (PFS) için geçen 
süre tedavi başlangıcından radyolojik olarak progresyonun saptandığı ilk tarih yada ölüme kadar geçen 
süre ay olarak hesaplandı. Ortalama sağ kalım (OS) için ise tedavi başlangıcından hastaların ölüm 
tarihlerine kadar geçen süre ay olarak hesaplandı. Hastaların ölçülen NLR median değeri cutoff olarak 
belirlendi. Hastalara ait PFS ve OS sürelerinin NLR ile olan ilişkileri SPSS paket programı kullanılarak 
saptandı.   
 
Bulgu: Çalışmaya toplam 31 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların %93’ü erkek (n:29), %7’si 
kadındı (n:2). Hastaların yaş ortalaması 65±6.8’di. Hastaların %45’i (n:14) adenokarsinom, %55’i (n:17) 
skuamöz hücreli karsinom tanısına ve %41’i (n:13) evre II ve %59’u (n:18) evre III hastalığa sahipti. 
Hastaların takibi boyunca %64’ünde (n:20) stabil hastalık mevcutken, %36’sında (n:11) progresyon 
gelişmiştir. NLR için tedavi öncesi hesaplanan median değeri 3.6±2,6 olup hastaların %48’inde (n:15) 
NLR<3.6 olup %52’sinde (n:16) NLR≥3.6’idi. NLR<3.6 olan hastaların ortalama PFS’ı 38.5 ay, NLR≥3.6 olan 
hastaların PFS’ı 17.7 aydı. NLR<3.6 olan hastaların ortalama OS’ı 45.2, NLR≥3.6 olan hastaların OS’ı 20.1 
aydı (p>0.05). 

Sonuç: Tümör mikroçevresinin ana bileşenleri nötrofiller ve lenfositler tarafından oluşturulmaktadır. Son 
yıllarda yapılan çalışmalarda gerek sağ kalım gerekse tirozin kinaz inhibitörlerine cevabın tahmininde 
sistemik inflamatuar belirteçlerin kullanımına ait veriler artmaktadır. Bizim çalışmamızda da 
kemoradyoterapi alan evre II ve evre III küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda NLR≥3.6 olması kısa 
PFS ve OS ile ilişkili bulunmuştur. 
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S4- İLERİ EVRE MEDÜLLER TİROİD KANSERLİ HASTALARIN DEMOGRAFİK, KLİNİK 
ÖZELLİKLERİ VE SİSTEMİK TEDAVİLERİN SAĞKALIMA ETKİSİ 

 

Mert Başaran1 ,Ferhat Ferhatoğlu1,Nail Paksoy1 
 

1İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Tıbbi Onkoloji 

 
Amaç: Medüller tiroid karsinomu (MTC), tüm malign tiroid neoplazmalarının yaklaşık % 4'ünü oluşturur. 
Differansiye tiroid kanserlerine göre daha agresif seyirlidir. Tanı anında %30 uzak metastaz vardır. 
Vakaların %75'i sporadic olup %25'İ RET mutasyonu ile ilişkili olarak ailesel geçiş gösterir. Progresif seyirli 
ya da semptomatik ileri evre hastalıkta tirozin kinaz inhibitörleri ve lutesyum gibi sistemik tedavi 
yaklaşımları mevcuttur. Çalışmamızda ileri evre medüller tiroid kanserli hastaların demografik, klinik 
özellikleri ile birlikte sistemik tedavilerin sağ kalıma etkisini araştırmayı amaçladık. 

Yöntem: Çalışmamızda İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde 2005-2020 yılları arasında medüller 
tiroid kanser tanısıyla takip edilen 30 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların 
demografik klinik özellikleri, yakınmaları, fizik muayene ve laboratuvar bulguları, tedavi şekilleri, sağ 
kalımlar ve sağ kalımlarına etki eden faktörler kaydedilmiştir. İstatistiksel analiz için SPSS v.25 sağkalım 
analizi için Kaplan-Meier cox-regresyon analizleri kullanımıştır. 

Bulgu: Toplam 30 hastanın 22’si erkek (%73), 8’i kadındı (%27). Ortalama tanı yaşı 47 idi (18-72). 
Hastaların 5’inde Multiple Endokrin Neoplazi sendromu 2 (MEN-2) eşlik ediyordu. Tanı sırasında en sık 
başvuru semptomu boyunda şişlikti (%70). En sık metastaz bölgeleri sırayla kemik ve akciğerdi. Visseral 
dışı metastaz olan hasta sayısı ise 10’du. 12 hasta bir seri, 7 hasta 2 seri ve 6 hasta 3 ve daha fazla seri 
tedavi aldı.Tüm hastalarda daha önceden tiroid cerrahi öyküsü mevcuttu. On yedi hasta baş boyun 
bölgesine radyoterapi, 12 hasta vandetanib, 2 hasta kabozantinib, 12 hasta lutesyum ve 2 hasta yittrium 
tedavisi aldı. Tanıdan itibaren ortanca genel sağkalım 11,2 yıldı. Tek değişkenli analizde visseral 
metastazın olması (p=0,05) ve 3 seri ve daha fazla sistemik tedavi (p˂0,005) alanlarda genel sağkalımın 
daha kısa olduğu görüldü. 

Sonuç: MTK nadir görülmesine rağmen agresif seyirli olabilen bir kanser türüdür. Progresif ya da 
semptomatik ileri evre hastalıkta sistemik tedavi ihtiyacı doğabilir. İzlediğimiz MTK hastalarının 
yarısından çoğunda sistemik tedavi uygulanmıştır. Literatürün aksine erkek hastalar daha fazlaydı (%70). 
Hastaların yaklaşık %15'i MEN-2 sendromuna eşlik ediyordu. MTK'lı hastalarda RET protoonkogeni tedavi 
ve prognozda önemli olup incelenmesi önerilir. 
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S5- REKÜREN GLİOBLASTOMA MULTİFORME TEDAVİSİNDE BEVACİZUMAB 
YANITINI ETKİLEYEBİLECEK FAKTÖRLERİN ANALİZİ 

 

Veysel Haksöyler1 
 

1Özel Medline Adana Hastanesi 

 
Amaç: Rekküren Glioblastoma Multiforme (GBM)’nin standart bir tedavisi olmayıp beklenen sağ kalım 3 
ile 9 ay arasında, 2 yıllık sağ kalım %26 civarında, 5 yıllık sağ kalım ise % 5’den daha azdır. Bevacizumab’ın 
tek ajan veya çeşitli kemoterapötiklerle kombine olarak nüks veya progresif Glioblastoma’da 6 aylık 
Progresyonsuz sağ kalımı (PFS) ve objektif yanıt oranlarını ( RR) arttırdığının gösterilmiş olmasına rağmen 
bu grup hastaların Bevacizumab yanıtı oldukça değişkendir.İçlerinde GBM’nin de bulunduğu bir çok solid 
tümör için prognoz veya tedavi yanıtlarını tahmin etmekte Nötrofil, Lenfosit, Nötrofil Lenfosit Oranı 
(NLR),Platelet, Platelet Lenfosit Oranı (PLR),Sistemik İnflamatur İndeks (SII=PLTxNLR) gibi inflamatuar 
belirteçlerin yol gösterici olduğu bazı çalışmalarda gösterilmişti. Dahası düşük NLR ve SII’nın GBM’de 
primer cerrahi sonrası standart kemoradyoterapi ve adjuvan Temozolomide alan hastalar için pozitif 
prediktif belirteçler olduğunu gösteren yayınlar da mevcuttur. Biz de kliniğimizde Bevacizumab ile tedavi 
ettiğimiz Rekküren GBM hastalarının Bevacizumab yanıt oranlarının NLR ile olan ilişkisini incelemeyi 
amaçladık. 
 
Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2011 ve Ağustos 2017 arasında tek ajan veya kemoterapi ile kombine şekilde 
Bevacizumab ile tedavi edilen 42 Rekküren GBM hastasının verileri retrospektif olarak incelendi. Bu 
hastaların Bevacizumab başlangıç gümlerinde bakılan NLR değerlerinin sağ kalım ile ilişkisi analiz edildi. 
NLR değeri non parameterik olması nedeni ile median değeri cutoff olarak alındı. 

Bulgu: Bakılan hastaların 19’u kadın 23’ü erkekti. Hastaların yaş ortalaması 49 idi (22-70). Bu grup 
hastalar içinde Progresyonsuz Sağ kalım ve Genel Sağ kalım ile; yaş, cinisyet, tümör lokalizasyonu, 
başlangıç tümör boyutu ve adjuvan temozolomide süresinin 6 ay veya 6 aydan daha uzun olması 
arasında ilişki saptanmadı. Medyan NLR değeri 2.0 idi. NLR değeri 2.0 altında olanların ortalama sağ 
kalım süresi 12,2 ay iken 2.0 ve üzeri olanlarda sağkalım 12,7 ay olarak benzer bulunmuştur(P=0,279). 

Sonuç: Şimdiye kadar yayınlanmış bir çok çalışmada hem yeni tanı GBM için, hem standart 
kemoradyoterapi ve adjuvan Temozolomide için NLR değerinin prognostik ve prediktif olabileceği 
gösterilmişti.Bu bilgiler NLR oranının Rekkürens durumunda Bevacizumab yanıtı konusunda fikir verip 
veremeyeceği sorusunu akıllara getirmiştir.Çalışmamızda incelenen bu grup hastalar için NLR ile sağ 
kalım arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır. Ancak bu konu daha çok sayıda hastanın dahil edildiği 
çalışmalar ile araştırılmalıdır. Aynı zamanda Bevacizumab tek ajan veya kombinasyon olarak ayrıca 
incelenmelidir. Özellikle Bevacizumab ile beraber Temozolomide alan hasta alt grup analiz sonuçlarının 
önemli olduğunu düşünüyoruz. 
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S6- BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİDE SİSPLATİN ETOPOSİD ALAN İLERİ EVRE KÜÇÜK 
HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ HASTALARINDA TEDAVİ CEVABINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 
 

Kubilay Karaboyun1 
 

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Kliniği 

 
Amaç: Akciğer kanserinin agresif bir alttipi olan Küçük hücreli akciğer kanseri(KHAK), nöroendokrin 
kökenli bir kanser türüdür ve akciğer kanserlerinin yaklaşık olarak %15’ini oluşturur. Tanı anında %60-70 
kadarı ileri evre küçük hücreli akciğer kanseridir(ED-SCLC). Platin(sisplatin ya da karboplatin) ve etoposit 
kombinasyonu KHAK için ilk basamak tedavide standart olmaya devam ederken bu tedavi ile median sağ 
kalım ortalama 8-13 ay dolaylarındadır. Biz de bu çalışmamızda ED-SCLC hastalarında ilk basamak tedavi 
olarak sisplatin+etoposit alan hastalarda tedavi yanıtını etkileyen faktörleri incelemeyi amaçladık. 
Hastaların demografik özelliklerinin yanı sıra hemogram parametrelerini ve hastalık özelliklerini de 
inceledik. 
 
Yöntem: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkolojı birimine başvuran tanı anında ED-
SCLC olan 140 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak analiz edildi. Evreleme için Bilgisayarlı 
Tomografi(BT), fluorine-18-FDG PET/CT ve beyin Manyetik Rezonans Görüntülemesi(MRG) kullanıldı. 
Hastalara ait ECOG performans skoru, yaş, cinsiyet, sigara, beden kitle indeksi(BMI), metastaz bölgesi, 
vena cava superior sendromu(VCSS) varlığı, aldığı kemoterapi kür sayısı, kan serum örneğinden bakılan 
laboratuar parametreleri(nötrofil sayısı, trombosit sayısı, hemoglobin değeri) arşiv dosyalarından 
kaydedildi. RECIST sürüm 1.1'e göre, birinci sıra kemoterapiden sonra en iyi yanıt tam yanıt (CR), kısmi 
yanıt (PR), stabil hastalık (SD) ve progresyon hastalığı(PD) olarak kategorize edildi. Analizlerde SPSS 
versiyon 22.0 programı kullanıldı. p< 0.05 değerleri istatistiksel anlamlı kabul edildi. 

Bulgu: Çalışmaya 140 ED-SCLC tanılı hasta dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik verileri Tablo 1 de 
özetlenmiştir. Birinci sıra tedavi sonrasında 34(24.3%) hasta tedaviye tam yanıt(CR) verdi. Non-CR olan 
106 hastanın 68(48.6%)’i parsiyel yanıt(PR), 15(10.7%)’i stabil hastalık(SD), 23(16.4%)’ü progresif 
hastalık(PD) olarak görüldü. İki hasta grubu arasında klinik ve demografik özellikler incelendiğinde ECOG 
performans skoru, beyin metastaz varlığı ve aldığı kemoterapi kür sayısı univariate analizde anlamlı fark 
olarak görüldü(sırasıyla p=0.001, p=0.018, p=0.020). Yaş, cinsiyet, BMI, sigara öyküsü, VCSS varlığı, beyin 
harici metastaz bölgesi, primer kitle lokalizasyonu(sağ/sol) ve hemogram parametrelerinden hemoglobin 
değeri, trombosit değeri ve nötrofil-lenfosit oranı ile ilk kemoterapiye tedavi yanıtı arasında ilişki 
yoktu(p>0.05)(Tablo 1). İlk basamak kemoterapi sonrasında alınan CR ve non-CR yanıtlar arasında 
univariate analizde anlamlı ilişki bulunan faktörler multivariate logistik regresyon ile analiz edildiğinde 
tanı anında ECOG performans skoru iyi olanlar ve beyin metastazı olmayanlarda daha fazla CR tedavi 
yanıtı görüldü(sırasıyla p=0.019, p=0.033)  

Sonuç: Biz bu çalışmada tanı anında 0-1 ECOG performans skoru olanlar ve beyin metastazı 
olmayanlarda yüksek oranda CR tedavi yanıtı görüldüğünü saptadık. Hastalık kemoterapi yanıtını 
belirlemek ve kemoterapiden en çok fayda görecek hastaları saptayabilmek için literatürde daha önce 
yapılmış birçok çalışma yer almaktadır. Bu alanda bir fikirbirliği için prospektif çalışmalara ve 
metaanalizlere ihtiyaç vardır. 
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S7- MASİF-SUBMASİF PULMONER TROMBOEMBOLİLİ KANSER HASTALARINDA 
TROMBOLİTİK TEDAVİ ETKİNLİK VE GÜVENLİLİĞİ 

 

Semiha Urvay1 
 

1Acıbadem Kayseri Hastanesi 

 
Amaç: Pulmoner tromboemboli kanser hastalarında önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Kanser 
hastalarında masif-submasif bir emboli morbiditeyi artırabilir, kanser tedavisini geciktirebilir ve hastanın 
yaşam kalitesini düşürebilir. Trombolitik tedavi masif pulmoner tromboembolizmi olan hastalar için 
standart tedavidir ve mortalitede önemli bir azalma ile ilişkilidir. Bununla birlikte, kanser hastalarında 
trombolitik tedavi artmış kanama riski ile ilişkilidir. Kanser hastalarında pıhtılaşma bozuklukları, 
trombositopeni ve hemorajik bozukluk insidansı kansersiz hastalara kıyasla önemli ölçüde daha 
yüksektir, bu da trombolitik tedavi sonrası daha yüksek ölümcül kanama riski ile sonuçlanır. Bu 
çalışmanın amacı akut masif–submasif pulmoner tromboembolizmi olan kanser hastalarında trombolitik 
tedavinin potansiyel terapötik faydasını ve yan etkilerini değerlendirmektir. 

Yöntem: Kayseri Acıbadem Hastanesinde Ocak 2010-Aralık 2020 tarihleri arasında metastatik solid organ 
tümörü tanısı ile takipli iken masif-submasif pulmoner tromboemboli gelişen ve trombolitik tedavi 
kullanılan 16 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara tedavide rekombinant insan 
doku tipi plazminojen aktivatörü (=alteplase) ve heparin verilmişti. Hastaların klinik parametreleri, 
demografik verileri ve tıbbı durumları hasta dosyalarından bulunarak kaydedildi. 

Bulgu: Hastaların ortalama yaşı 60 (35-78 arası) idi. 11 hasta kadın, 5 hasta erkekti. 7 hastada malignite 
dışında pulmoner emboli için tanımlanmış ek bir risk faktörü vardı. 6 hastada gastrointestinal sistem 
tümörü, 3 hastada jinekolojik tümör, 3 hastada akciğer kanseri, 2 hastada meme kanseri, birer hastada 
da prostat kanseri ve sarkom tanıları mevcuttu. Hastaların 1 tanesi multiple basamak kemoterapi sonrası 
destek tedavi ile izlemde iken diğer tüm hastalar kemoterapi almaktaydı. En sık görülen semptomlar 
nefes darlığı ve göğüs ağrısı idi. 6 hastada tanıda sistolik kan basıncı 90 mmHg altında idi, sıvı replasmanı 
ile düzeldi. 11 hastanın tanıda ekokardiyografik değerlendirmesi yapılmıştı ve bir hasta dışında hepsinde 
sağ ventriküler disfonksiyon ve pulmoner hipertansiyon mevcuttu. Pulmoner arter basıncı 55 ile 85 mm 
Hg arasında idi. 6 hastada eşzamanlı derin ven trombozu saptanırken 5 hastada derin ven trombozu 
yoktu, 5 hastada ise değerlendirilmemişti. Tüm hastalara alteplaz ve heparin ile sistemik trombolitik 
tedavi uygulandı. Hastaların sadece dördünde trombolitik tedavi sonrası EKO yapılmıştı ve bu hastaların 
hepsinde sağ ventriküler fonksiyonlarda düzelme ve pulmoner hipertansiyonda düşme görüldü (10-30 
mmHg arası). Hastaların hiçbirinde trombektomi, cerrahi embeloktemi veya diyaliz gerekmedi, 1 hastaya 
mekanik ventilasyon uygulandı. Trombolitik tedavi sonrası hemoglobin seviyesinde ortalama 1.6gr/dL ‘lik 
bir düşüş görüldü. 1 hastada hematüri ve 1 hastada gastrointestinal sistem kanaması gelişerek eritrosit 
transfüzyonu gerekti. 1 hasta tedavinin 6. gününde eşlik eden pnömoni nedeniyle, diğer 1 hasta ise 
tedavinin 3. gününde multiple organ yetmezliği gelişerek öldü. Tüm hastalar tedavi yoğun bakımda 
yatırılarak uygulandı ve ortalama yoğun bakım yatış süresi 6.2 ( 1-27 arası) gündü. 

Sonuç: Kanser hastalarında trombolitik tedavi güvenli gibi görünse de birçok doktor hala kanseri 
trombolitik tedaviye karşı bir kontrendikasyon gibi görmektedir. Bu çalışmadaki verilerimiz, potansiyel 
kanama için dikkatli bir tarama yapılırsa, trombolitik tedavinin kritik derecede hasta kanser hastalarında 
bile güvenli ve etkili olabileceğini göstermektedir. 
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S8- AİLESİNDE MALİGNİTE ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE KOLOREKTAL KANSER 
FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Nadiye Akdeniz1 
 

1Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, Adıyaman, Türkiye 

 
Amaç: Kolorektal kanser (KRK) dünyada en sık görülen üçüncü kanser olup önemli mortalite nedenidir. 
Erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Ülkemizde rutin tarama programında yer alması sebebi ile 
toplumda farkındalığın oluşturulması önem arz etmektedir. Çalışmada, ailesinde malignite öyküsü olan 
bireylerde KRK risk ve semptomları sorgulanıp, farkındalıklarını değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya Kasım 2020 ve Ocak 2021 tarihleri arasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Tıbbi Onkoloji polikliniğine başvuran 80 hasta yakını katıldı. Katılımcıların yaş, eğitim durumu, gelir 
düzeyi, aile öyküsü sorgulanarak ve ayrıca kolorektal kanser için risk faktörleri ve semptomlarını içeren 
anket formu hazırlanarak, KRK hakkında farkındalıkları değerlendirildi. Risk faktörleri için 12 ve 
semptomlar için 6 soru sorulup toplam skor belirlendi. İstatiksel analizler, SPSS versiyon 24 ile yapıldı. P 
değeri <0,05 olanlar anlamlı kabul edildi. 

Bulgu: Katılımcıların median yaşı 38,5 (20-65) ve 58’i (%72,5) erkek idi. Evli olanların sayısı 59 (%73,8) idi. 
Katılımcılardan 18’i (%22,5) üniversite ve 29’u (%36,3) lise mezunu idi. Aylık gelir düzeyi 41’inde (%51,3) 
2500 TL’den düşük ve 14’ünde (%17,5) 5000 TL’den fazla idi. Katılımcılardan 22’sinin (%27,5) ailesinde 
kolon kanseri öyküsü vardı. Kolon kanserini daha önce duymadığını belirten 7 (%8,8) kişi idi. Risk 
faktörleri için median skor 9 (2-12), semptomlar için 5 (1-6) ve farkındalık için toplam median skor ise 14 
(7-18) idi. Yaş gruplarına göre 40 yaşından küçük ve 40 yaş ve üzeri için farkındalık skoru farklılık 
göstermemekte idi (p=0,246). Kadınlarda median skor 14 (10-18) erkeklerde ise 13 (7-18) olup istatiksel 
olarak anlamlılık sınırında idi (p=0,060). Bekar olanlarda median skor 15 (9-18) evlilerde ise 13 (7-17) 
olup istatiksel olarak anlamlılık sınırında idi (p=0,059). Üniversite mezunlarında KRK farkındalığı yüksek 
olup median skor 15 (12-18) iken, lise ve ilköğretim mezunlarında median skor 13 (7-17) idi (p=0,011). 
Aylık gelir düzeyi 5000 TL ve üzerinde olanlarda median skor 15 olup, 2500-5000 TL arasında ve 2500 
TL’den düşük olanlara göre istatiksel anlamlılık ile daha yüksek idi (p=0,022). Ailesinde KRK öyküsü 
olanlarda ve olmayanlarda median farkındalık skoru 14 olup iki grup arasında farklılık saptanmadı 
(p=0,736). Median farkındalık skoru olan 14’e göre, 14’ten az ve 14 ve üzeri olarak gruplandırıldığında; 
yaş, medeni durum, ailede kolon kanseri varlığında istatiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı (p=0,268, 
p=0,130 ve p=0,821, sırası ile), cinsiyet için farkın istatiksel anlamlılık sınırında olduğu görüldü (p=0,084). 
Eğitim durumu ve aylık gelir düzeyi için ise farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p=0,046 ve 
p=0,010, sırası ile). 

Sonuç: Çalışmada, KRK farkındalığının yaş ve ailede KRK öyküsünün varlığına göre farklılık göstermediği, 
cinsiyet ve medeni durumun farkındalığı etkileyebileceği ve eğitim durumu ve gelir düzeyi artıkça 
farkındalığın arttığı sonucuna varıldı. KRK, rutin tarama programları ile erken evrede saptanabilen ve kür 
sağlanabilen malignitelerden biridir. Hastaları ile beraber polikliniğe başvuran hasta yakınları ile 
başlayarak farkındalık tüm hasta yakınlarında ve toplumda arttırılabilir ve metastatik evrede tanı alma 
oranları azaltılabilir. 
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S9- ÖN YARGI MUHAKEMESİZ GÖRÜŞTÜR: TRİPLE NEGATİF MEME KANSERİ -
UZUN SÜRELİ SAĞKALIM DEMEKTİR 

 

Elvina Almuradova1,Erhan Gökmen1 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 

 
Amaç: Triple negatif meme kanseri en kötü prognoza sahip tümör olarak bilinmektedir.Bu tümöre sahib 
hastalarda oratalama yaşam 13 aylarda seyr etmekte ve erken nüks olduğu bilinmektedir. Literatürde 
triple negatif mem kanserinin uzun dönemde nasıl seyr etdiği ve hastaların sağkalımı ile ilgili çok az bilgi 
mevcutdur. Bu nedenle merkezimizde 2009-2016 yılları arasında tanı almış ve tedavi görmüş hastaların 
sağkalım analizlerini araştırarak konuya aydınlık getirmek istedik. 

Yöntem: 2009-2016 yılları arasında EGE UNİVERSİTESİ HASTANESİNE baş vuran 446 meme kanseri tanılı 
hastanın dosyası incelemeye alınmıştır. Hastalar radyolojik tanı aldıktan sonra patolojik verifikasyon 
sağlanmışdır. Hastaların patolojik raporlarında ki 67 , t evresi, n evresi ve lvi hormon reseptör ve her 2 
neu belirteçleri dosyaya kaydedilmiştir. 446 hastadan 96 hastada hastada triple negatif tümör olduğu 
saptanmış ve bu hastalardan bilgileri tam olan 91 hasta çalışma için incelenmiştir. Triple negatif olarak 
ER/PR ve CERBB2 ‘den hiçbirinin pozitif olmadığı tümörler değerlendirilmiştir. 

Bulgu: Toplam 446 hastadan 96 hasta üçlü negatif meme kanseri tanısı almıştı. 91 hasta analiz edildi. 
Hasta yaşı ortalama 53 (28-83) yıl olarak görüldü. Tanı anında 32 hasta premenopozal, 59 hasta 
postmenopozal olarak değerlendirilmişti. Tümör evresi t,n,m durumu ayrıntılı olarak tabloda verilmiştir. 
%21,9 hasta Evre I, %61 hasta Evre II, %16,4 hasta Evre III olarak değerlendirilmişti. Hastaların büyük 
çoğunluğu İntraduktal Karsinom histolojili tümöre sahipti (%83,5). 1 hastada lokal, 9 hastada uzak 
metastaz gelişmiş ve 2 hastada karşı memede ikinci primer oluşmuştur. Metastaz Lokalizasyonları 
ayrıntılı 2.tabloda verilmiştir. Metastaz gelişimi en erken 2, en geç 42 ve ortalama 20.ayda gerçekleşmiş. 
%14,25 (13) hayatını kaybetmiş ve %85,7 (78) hasta halen hayatda (Garfik 1). Menopoz durumuna göre 
Cox Regresyon analizi incelendiğinde sağkalımda anlamı bir fark saptanmadı (Grafik 2). Aynı şekilde 
evreye göre sağkalım değerlendirildiğinde istatiksel anlamlı fark saptanmasa da erken evre hastaların 
daha uzun sağkalıma sahip olduğu numerik olarak anlamlı görülmektedir. Yine yaş gruplarına göre 
baktığımızda 70 yaş altı hastalar en iyi sağkalıma sahip . 

Sonuç: Meme kanseri tipleri içerisinde tripl negatif sağkalımın en az olduğu tip olarak bilinmektedir. 
Hastalara verilen bilgi de genelde bu yönde olmaktadır. Anca çokiyi prognoza sahip olduğu bilinen HR+ 
meme kanserinin 10 yıl takipden sonra bile nüks etdiği ve nüks riskinin ömür bouyu devam etdiği 
bilinmektedir, oysa tripl negatif meme kanseri neredeyse hiç bir zaman geç nüks etmez. Çalışmamızda 
2009-2016 yıllarında takip olmuş triple negatif hastalardan metastaz sadece 9 hastada ve ortalama 
20.ayda oluşmuşdur. Hastaların %83,5nin hayatda olduğu ve ortalama sağkalımın 130 aylarda olduğu 
görülmüştür. Bu araştırma, literatürde mevcut olan kısıtlı sayıda çalımayla birlikte triple negatif hastaları 
erken dönemde nüks etmediği halde uzun dönem sağkalıma sahip oılduğunu gösterdi. Hormon 
reseptörü meme kanserinin aksine,triple negatif meme kansei tanılı genç yaş hastaların daha iyi 
sağkalıma sahip olması bu hastaların doğru bilgilendirilmesi ve sağlıklı yaşam için motive edilmeleri 
gerekmektedir. 
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S10- OPERE PANKREAS KANSER TANILI HASTALARDA METASTATİK LENF NODU 
ORANININ PROGNOSTİK ÖNEMİ 

 

Yaşar Yıldız1 
 

1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği 

 
Amaç: Pankreas kanserler (PK) sağkalımın küratif cerrahi yapılan hastalarda dahi kötü olduğu en agresif 
kanserlerden biri olup kansere bağlı ölümlerin dördüncü en yaygın nedenidir. Opere PK’ da lenf nodu 
tutulumu, en güçlü prognostik faktörlerden biridir. Bununla birlikte, lenf nodu diseksiyonun kapsamı hala 
bir tartışma konusu olup diseke edilen düğümlerin sayısı hastalar arasında büyük farklılıklar 
göstermektedir. Çalışmamızda opere edilen tümörlerde prognozun bir göstergesi olarak gösterilen 
metastatik lenf nodu oranının (MLNO) nüks ve sağkalımı göstermede etkisini araştırmayı planladık. 

Yöntem: Araştırmamızda Ocak 2005 - Aralık 2020 tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi onkoloji kliniğinde PK nedeniyle takip ve tedavisi yapılan 
hastalar dahil edildi. Opere PK tanılı hastaların patoloji ve klınik sonuçları retrospektif olarak 
değerlendirildi. MLNO, metastatik lenf nodlarının toplam diseke edilen lenf nodu sayısına oranı olarak 
tanımlandı. Grade (grade1-2 vs 3), perivasküler invazyon (var vs yok), perinöral invazyon (var vs yok), 
tanı yaşı, tanı anındaki CEA ve CA 19-9 düzeyleri, tıkanma sarılığı (var vs yok), patolojik T (T1-3 vs T4), 
lenf nodu (NO vs N1-2) rezeksiyon tipi (RO vs R1) şeklinde hastalar kategorize edildi. Prognostik 
faktörlerin univariate ve multivariate analizlerle değerlendirilmesi için Kaplan-Meier metodu ve Cox 
proportional hazard regresyon modeli kullanıldı. 

Bulgu: Çalışmaya alınan 90 hastanın %71,1’i erkek (n=64), %28.9’u kadın (n=26) olup; medyan yaş 59 
(40- 80) idi. Opere PK’ li hastaların MLNO’nn prognozunu belirlemek için en iyi cut-off değeri 0.1 olarak 
bulundu (nüks için (p=0.001) ve sağkalım için p=0.006). Ortanca hastalıksız sağkalım (HSK)) düşük MLNO’ 
ında 25 ay ve yüksek MLNO’ ında 10 ay (% 95 CI, 8.454 – 11.546) idi (p<0.0001). Ortanca genel sağkalım 
(GSK) düşük MLNO’ ında 35 ay (% 95 CI, 11.190 – 58.820) ve yüksek MLNO’ ında 17 ay (% 95 CI, 12.906 – 
21.094) idi (p=0.006). Düşük MLNO olan hastalarda hem medyan HSK ve hemde medyan GSK anlamlı 
olarak uzundu. Univariate analizde nod pozitif (p=0.022), lenfovasküler invazyon varlığı (p=0.013) ve 
yüksek MLNO’na sahip hastaların medyan sağkalımları kötüydü. Benzer şekilde nod pozitif olan 
(p=0.002) lenfovasküler invazyonu olan (p=0,011), yüksek MLNO ve R1 rezeksiyonda (0,001) medyan 
HSK daha kötüydü. Cox regresyon modelinde ise, DFS için MLNO ve lenfovasküler invazyon, GSK için ise 
MLNO ve rezeksiyon durumu istatistiksel olarak anlamlı prediktörlerdi. 

Sonuç: Opere PK tanılı hastalarda MLNO hem hastalık nüksünü ve hem de sağkalımı öngörmede 
bağımsız bir prognostik faktördür. Basit ve ucuz bir tetkik olması nedenıyle hem kullanışlı ve hemde 
adjuvan tedavi grereksinimi için de faydalı bilgiler sağlayabilir 
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S11- METASTATİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOMA TANILI HASTADA ANTİ-PD1 
TEDAVİSİ SONRASI PULMONER TÜBERKÜLOZ GELİŞİMİ 

 

Özlem Özkul1 
 

1Bağcılar Eah 

 
Amaç: İmmun kontrol nokta inhibitörleri kanser tedavisinde prognozda önemli gelişmeler sağlamıştır. Bu 
ajanlar etkinliklerini T hücreleri üzerinden göstermektedir ve kemoterapotik ajanlara kıyasla farklı yan 
etki profiline sahiptir. Bazen hayatı tehdit edebilen immun ilişkili yan etkilere neden 
olabilmektedir.Bunların arasında dermatolojik,gastrointestinal,endokrin yan etkiler bulunmaktadır fakat 
tedavi ilişkili enfeksiyöz hastalıkların reaktivasyonu nadir görülmektedir.Biz burada metastatik renal 
hücreli karsinoma tanılı vakada nivolumab tedavisi sonrası pulmoner tüberküloz gelişimini sunacağız. 

Yöntem: 
 
Bulgu: 59 yaş erkek hasta kliniğimize makroskopik hematüri ile başvurdu.Hastaya yapılan batın MR 
görüntülemede sağ böbrekte bir kitle tespit edildi. Patoloji raporu p T1b N0 M0 berrak hücreli renal 
hücreli karsinoma olarak geldi.Hasta adjuvan tedavisiz takibe alındı. 1 yıl sonunda yapılan kontrolde 
hastada multipl akciğer metastazı gelişti.Hastaya sunitinib 50 mg/gün tedavisi başlandı. .Hasta 43 ay 
süreyle parsiyel yanıt ile bu tedavi altında takip edildi. Hastanın son poliklinik kontrolünde hastanın sol 
bacağında pyoderma gangrenosum gelişti.1 ay antibiyotik tedavisi alan hastanın Mayıs 2018 ‘de çekilen 
PET-CT ‘de akciğer metastazlarında progresyon saptandı.Hastaya 2. basamak tedavi olarak Nivolumab 
tedavisi başlandı. 4 siklus tedavi sonrası toraks BT ‘de akciğer metastazlarında regresyon görüldü. Kasım 
2018 ‘de akciğer metastazlarında regresyon devam etmekle birlikte yeni gelişen buzlu cam opasiteleri 
gelişti.Balgam kültürü normal üst solunum yolu florası ile uyumlu geldi. İnterstisyel pnomoni açısından 
yapılan spirometri testi sonucunda FEV1/FVC %77 olarak geldi. Hastaya moksifloksasin antibiyoterapisi 
ve 2 hafta steroid tedavisi uygulandı.2 hafta tedavi sonrası hastanın nivolumab tedavisine tekrar 
başlandı.Ocak 2019 ‘da çekilen PET-CT ‘de akciğer metastazlarında tam yanıt alındı ancak her iki akciğer 
üst lobda infiltrasyon saptandı.Balgam kültürü sonucu ve PCR testi M. tüberküloz geldi.Nivolumab 
tedavisi kesilen hastaya antitüberküloz tedavi başlandı. 

Sonuç: Aktif tüberküloz kemoterapi sonrası karşılaştığımız bir komplikasyon olmakla birlikte , 
immunoterapi sonrası tüberküloz gelişiminin mekanizması anlaşılamamıştır.Çünkü teorik olarak Anti –
PD1 ve Anti-PDL1 inhibitörleri sitotoksik T hücrelerini aktive etmekte ve immun sistemi 
güçlendirmektedir.PD-1 negatif farelerde yapılan araştırmalar , bu hayvanlarda tüberküloz gelişimine 
artmış yatkınlıkla ilişkilidir. (1) PD 1 -/- farelerde M.tüberküloz spesifik CD4 T hücre yanıtlarındaki artış 
,tüberküloz enfeksiyonunun kontrol altına alınamamasına sebep olmaktadır. (2)Ek olarak M.tüberküloz 
ile enfekte olan PD 1 -/- farelerde PD-1 /PD-L1 yolağının inhibisyonu interferon gama üretiminde artışa 
yol açarak tüberküloza bağlı erken mortaliteye neden olmaktadır. (3)Literatürde bildirilen bir vakada PD-
1 blokajı sonrası dolaşımda M.tüberküloza spesifik TH1 hücrelerinde artış olmakla birlikte, M.tüberküloz 
spesifik TH17 hücrelerinde ,CD8 hücrelerde ya da antikor yanıtında artış gözlenmemiştir.Buna bağlı 
olarak akciğerde tüberküloma gelişiminde artışa yol açmıştır.(4) Sonuç olarak PD-1 blokajı CD4 T 
hücreleri üzerinde interferon gama artışına ve M.tüberkuloza spesifik TH1 hücre ekspansiyonuna yol 
açarak akciğerde geniş nekrotik lezyonlara sebep olmakta ve konağın ölümüne yol açmaktadır. (5)Ek 
olarak PD-1 /PD-L1 interaksiyonu tüberküloz gelişiminden koruyucu bir özelliğe de sahiptir.Biz de 
metastatik böbrek hücreli karsinoma tanılı hastamızda nivolumab tedavisi sonrası pulmoner tüberküloz 
gelişimini sunmayı amaçladık.Her ne kadar immunoterapi sonrası tüberküloz gelişimi nadir bir fenomen 
olarak gözükse de her zaman akılda tutulmalıdır. İmmunoterapi tedavisi altında pnomonit gelişimi sık 
görülen bir komplikasyon olmakla birlikte hastalara yan etki yönetimi için steroid başlanmadan önce PPD 
testi ve balgam kültürü alınması önerilir. 
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S12- SYSTEMIC INFLAMMATORY PARAMETERS MAY HAS PROGNOSTIC VALUE IN 
PATIENTS WITH EXTENSIVE STAGE SMALL CELL LUNG CANCER 

 

Aykut Bahçeci1,Ayşe Kötek Sedef2 
 

1Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanes, Medikal Onkoloji Kliniği, 2Gaziantep Dr. Ersin 
Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanes, Radyasyon Onkolojisi Kliniği 

 
Amaç: Küçük hücreli akciğer kanseri (SCLC), en agresif akciğer kanseri türüdür. Nötrofil-lenfosit oranı 
(NLR), derivated nötrofil-lenfosit oranı (dNLR) ve Sistemik immün inflamasyon indeksi (SII), akciğer 
kanseri hastalarında kötü prognoz belirteçleridir. Bu çalışmayı platin bazlı kombinasyon rejimi ile tedavi 
edilen yaygın evre KHAK'li hastalarda bazal NLR, dNLR ve SII'nin prognostik önemini değerlendirmek için 
tasarladık. 
 
Yöntem: Bu çalışma, hastane temelli geriye dönük gözlemsel bir vaka serisi çalışmasıydı. 2011-2018 
yılları arasında Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi 
Bölümlerinden 145 yaygın evre küçük hücreli akciğer kanseri tanılı hasta çalışmaya dahil edildi 

Bulgu: Hastaların ortanca yaşı 61 (aralık 31-81) ve 131 (% 90,3) hasta erkekti. 144 (% 99,3) hasta platin 
etoposid kombinasyon rejimi ile tedavi edildi ve 134 hasta (% 92,4 ) sisplatini kombinasyon aldı. NLR, d 
NLR ve SII için cut-of değerleri tüm grup için belirlendi ve hastalar her parametre için yüksek ve düşük 
gruplara ayrıldı. Medyan takip süresi 10 aydı ve 116 (% 80) hasta öldü. Progresyonsuz sağkalım (PFS) ve 
genel sağkalım (OS) sırasıyla 8 ve 12 ay olarak tahmin edildi. Yüksek NLR ve yüksek dNLR skorlarına sahip 
hastalar, düşük NLR ve düşük dNLR'ye sahip olanlara göre daha iyi genel sağkalıma sahipti (sırasıyla 14'e 
karşı 10 ay ve p = 0,01). Yüksek SII'si olan ve düşük SII'si olan hastalar arasında medyan OS'de istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla 13'e karşı 12 ay ve p = 0.15). Her üç inflamatuvar belirteç için de 
PFS açısından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (sırasıyla NLR, d NLR ve SII; p = 0,40, p = 0,83 ve p 
= 0,19). Tam yanıt oranları ile inflamatuar belirteçler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu 
(sırasıyla NLR, d NLR ve SII; p = 0,15, p = 0,08 ve p = 0,37). 

Sonuç: Bu çalışma, bazal NLR ve dNLR'nin sisplatin + etoposid ile tedavi edilen yaygın evre KHAK tanılı 
hastalarda prognostik biyolojik değere sahip olabileceğini göstermiştir. 
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S13- PARANEOPLASTİK DERMATOMİYOZİT İLE PREZENTE OLAN PRİMER BÖBREK 
KAYNAKLI KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU 

 

Hasan Sözel1,Esin Avşar1,Mustafa Serkan Alemdar1 
 

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Amaç: Renal küçük hücreli karsinom(KHK), ultrastrüktürel ve immunohistokimyasal olarak nöroendokrin 
ve epitelyal neoplazm karakteristikleri gösteren oldukça agresif ve uzak metastaz potansiyeli taşıyan, 
nadir bir malign tümördür. KHK’ların yaklaşık %5’i ekstrapulmoner yerleşimlidir ve böbrek yerleşimine de 
oldukça az rastlanmaktadır. Tedavi olarak, nefrektomi ve sonrasında kemoterapi önerilse de yaşam 
süreleri oldukça kısadır. Genitoüriner kaynaklı KHK, prostat ve mesanede daha sık izlenirken, üreter ve 
böbrek yerleşimi ise oldukça nadirdir. İlk genitoüriner sistem kaynaklı KHK, Capella tarafından 1984’de 
tanımlanmıştır. Literatürde şimdiye kadar az sayıda böbrek kaynaklı KHK yayınlanmıştır. Bu vakaların 
yarıdan fazlası, hastamızda olduğu gibi değişici epitel hücreli karsinom ile ilişkili bulunmuştur. Akkaya ve 
arkadaşlarının böbrek kaynaklı pür KHK’u olan 10 hastalık serisinde ortalama yaş 59 (37-83) saptanmış ve 
her 2 cinste de benzer oranlarda izlenmiştir. Diğer bir araştırmada ise ortalama tanı alma yaşı 62 ve 
erkek kadın oranı 1:3.4 bulunmuştur. Dermatomiyozit (DM) nadir görülen bir inflamatuar miyopatidir ve 
karakteristik kutanöz lezyonlar ve proksimal kas zayıflığı ile karakterize edilmiştir. Bu hastalığın 
malignitelerle ilişkisi iyi bilinmektedir. DM gelişen yetişkin hastaların yaklaşık % 15 ila% 50'si altta yatan 
bir malignite ile ilişkilidir. Olağan maligniteler akciğer, yumurtalık ve meme kanseridir. Sadece birkaç DM 
vakası testis, mesane gibi ürogenital maligniteler ve prostat kanseri ile ilişkili olarak bildirilmiştir. 

Yöntem: Progresif paraneoplastik DM ile prezente olan ve renal KHK tanısı alan bir erkek vakayı 
sunuyoruz. 
 
Bulgu: 67 yaşında erkek hasta, 2 haftadır olan halsizlik, sırt ağrısı ve ciltte kızarıklık şikâyeti ile 
polikliniğimize başvurdu. Hastanın özgeçmişinde tip 2 diyabet dışında özellik yoktu. Fizik muayenesinde 
boyunda ensede kollarda hiepremi ve proksimal kaslarda güçsüzlük mevcuttu. Laboratuar incelemesinde 
kreatin, ALT, AST, miyoglobin, total kreatin kinaz yüksekliği ve mikroskopik hematüri saptandı. Hastanın 
cilt lezyonları kliniği ve laboratuar bulgularıyla değerlendirilerek dermatomyozit ön tanısıyla tetkikleri 
planlandı.Kreatin yüksekliği nedeniyle yapılan renal usg de pelvikalisiyel dilatasyon tespit edildi. Dinamik 
manyetik rezonans (MR) incelemede üreter UP bileşke seviyesinde ani kesintiye uğramakta olup, bu 
seviyede 20x13x10 mm boyutunda kontrast enhasmanı gösteren, diffuzyon kısıtlayan kitle lezyon izlendi. 
Ayrıca sağ parakaval ve interaortokaval büyüğü 18x12 mm boyutunda 5-6 adet lenfadenopati ve sağ 
böbrekte ileri derece hidronefroz izlendi. Hastanın malignite taraması amaçlı yapılan üst ve alt GİS 
endoskopisinde patoloji saptanmadı. Hastanın mevcut bulguları nedeniyle üroloji tarafından operasyon 
planlandı ve MR incelemede belirtilen metastatik malignite bulguları nedneiyle PET-CT planlandı. PET CT; 
sağ böbrek proksimal üreterde dilate alan bitiminde yaklaşık 1 cm boyutlu hipermetabolik yumuşak doku 
dansite alanı izlenmiştir (SUVmax: 6), renal düzeyde parakaval, aortointerkaval, sol retrokrural 
büyüğünün kısa aksı yaklaşık 1.2 cm boyutlu malignite şüpheli hipermetabolik lenf nodları izlenmiştir 
(SUVmax: 13) olarak raporlandı. Hasta üroloji bölümü tarafından opere edildi. Patoloji makroskopik 
olarak 7x4x5 cm boyularında ve 526,8 gr ağırlığında total nefrektomi materyalinin sonucu olarak küçük 
hücreli nöroendokrin karsinomu tanısı bildirdi. 

Sonuç: DM ye eşlik edebilecek maligniteler arasında seyrek te olsa genitoüriner kaynaklı KHK ların 
olabileceği ve rutin pratikte klinik, laboratuar ve görüntüleme olarak uygun hastalarda ön tanılar 
arasında bulundurulması gerekir. 
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S14- KADIN AKADEMİSYENLERİN SERVİKAL KANSERDEN KORUNMA VE SERVİKAL 
KANSER ERKEN TANISINA YÖNELİK TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Nurhan Doğan1,Gamze Fışkın2 
 

1Amasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği 
ABD, 2Amasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Ebelik Bölümü 

 
Amaç: Servikal kanser sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile önlenebilir ve erken süreçte fark edildiğinde 
tedavi edilebilir jinekolojik kanserlerden biridir. Dolayısıyla kadınların servikal kanserden korunma ve 
erken tanısına yönelik farkındalığının belirlenmesi ve uygun girişimlerin yapılması toplum sağlığı 
açısından önemlidir. Bu araştırma kadın akademisyenlerin servikal kanserden korunma ve erken tanısına 
yönelik tutumlarını ve etkileyen faktörleri belirlenmek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma bir üniversitenin tüm birimlerinde çalışan 211 kadın 
akademisyen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler, tanıtıcı özellikler anket formu, Servikal Kanserin 
Erken Tanısına Yönelik Tutum Ölçeği ve Serviks Kanserinden Korunma Tutum Ölçeği kullanılarak 
toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi bilgisayar ortamında yapılmış olup, p<0.05 değeri istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edilmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için etik kurul onayı, çalışmanın yapıldığı 
üniversiteden yazılı izin ve kadın akademisyenlerden yazılı bilgilendirilmiş olur alınmıştır. 

Bulgu: Yaş ortalaması 35.47±5.68 olan kadın akademisyenlerin %68.2’sinin papsmear testiyle ilgili bilgi 
sahibi olduğu, %56.4’ünün papsmear testine ait bilgiyi bir sağlık profesyonelinden aldığı ancak %41.0’inin 
zaman bulamadığı için testi yaptırmadığı belirlenmiştir. Cinsel olarak aktif olanların papsmear testini en 
son 2.21±1.61 yıl önce yaptırdığı ve yaptırma sebebinin ise düzenli kontrol veya tarama amaçlı olduğu 
(%56.2) görülmüştür. %15.6’sının vajinal duş uygulamasını yaptığı ve %27.5’inin jinekolojik bir enfeksiyon 
öyküsünün olduğu tespit edilmiştir. Akademisyenlerin Servikal Kanserin Erken Tanısına Yönelik Tutum 
Ölçeği’nden ortalama 88.55±9.75 ile düşük, Serviks Kanserinden Korunma Tutum Ölçeği’nden ise 
ortalama 74.30±15.92 ile ortalamanın üzerinde puanlar aldıkları saptanmıştır. Yaş, ilk evlilik yaşı, 
uzmanlık alanı, gelir durumu, bulaşıcı hastalık öyküsü ve vajinal duş yapmanın servikal kanserin erken 
tanısını yönelik tutumu; beden kitle indeksi, uzmanlık alanı, gelir durumu, jinekolojik muayene olma, 
papsmear test bilgisi, papsmear testi hakkındaki bilgi kaynağı, papsmear testini daha önce yaptırma, 
bulaşıcı hastalık öyküsü, jinekolojik enfeksiyon, vajinal duş yapma ve genital siğil öyküsü varlığının 
servikal kanserden korunma tutumunu etkilediği belirlenmiştir (p<0.05). Ölçekler arasında yapılan 
korelasyon analizi sonucunda istatistiksel olarak anlamlılık bulunmamıştır (r= -0.122, p=0.077). 

Sonuç: Kadın akademisyenlerin servikal kanserin erken tanısına yönelik tutumlarının yetersiz, korunmaya 
ilişkin tutumlarının ise daha iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Uzmanlık alanı, gelir durumu, bulaşıcı 
hastalık öyküsü ve vajinal duş yapmanın servikal kanserin hem erken tanısına hem de korunmaya yönelik 
tutumu etkilediği saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda servikal kanser erken tanı tutumunu artırıcı 
girişimlere daha fazla odaklanılması gerektiği önerilmektedir. 
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S15- EPIDEMIOLOGICAL, DEMOGRAPHICAL, HISTOPATHOLOGICAL AND CLINICAL 
ANALYSIS OF MALIGNANT SKIN TUMORS 

 

Zeynep Gülsüm Güç1,Hasan Güç2 
 

1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji, 2Tepecik Eğitim Araştırma 
Hastanesi Plastik, Estetik ve Rekonstruktif Cerrahi 

 
Amaç: Skin cancer are divided into 2 large groups: cutaneous melanoma and nonmelanoma skin cancer 
(NMSC). NMSC that include basal cell and squamous cell carcinoma, is the most common type of skin 
cancer in the world and approximately 40% of all malignancies. It is most frequently seen in Caucasians 
and in individuals working in conditions with increased sun exposure. The incidence of skin cancer 
increases dramatically worldwide. The aim of this study is to analyze the patients, who diagnosed with 
skin cancer, epidemiological features, identify the common sites, histopathological features, treatment 
algorithm, recurrence and metastasis rates. The data of cancer incidence in Turkey can be obtained from 
the Ministry of Health, Turkish Statistical Institute (TUIK), hospital records and various scientific 
publications. But these data are not enough. Therefore, one of our purposes is to contribute to the 
statistics in Turkey and the World. Another major purpose of this study is to analyze the correlation 
between prognostic factors and recurrence and metastasis rates during the follow-up. 

Yöntem: This study designed to be a retrospective analysis of medical documentation of 2855 patients, 
who affected by basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma or malignant melanoma of skin. 
Inclusion Criteria: • Older than 18 years of age • Male and female patients, who applied to the Plastic, 
Aesthetic and Reconstructive Surgery Clinic at the Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University in years 
between 2007 – 2017 • Patients, who were diagnosed as BCC, SCC and malignant melanoma, included in 
study. Skeptical lesions were diagnosed with either incisional/punch biopsy or excisional biopsy. • 
Patients who were diagnosed in other medical institutes and applied to our clinic for advanced surgical 
or oncological treatments Exclusion Criteria: • Benign skin biopsy results • Patients under the age of 18 
• Other rare skin cancers and sarcomas 

Bulgu: 61.8% of all histopathological diagnoses were BCC, 28.2% SCC and 10.1% melanoma. 59.6% 
(n=1701) of all patients were men and 40.4% (n=1154) women. The mean age was 65.51 and the age 
range was 18 to 98. The lesions were mostly located on the head and neck region (78.8%). 11.4% of 
2855 lesions were located on the trunk, which is followed by lower extremity, upper extremity, and oral 
cavity, respectively. Local flaps were used more frequently than skin grafts to repair defects. A 
recurrence rate of 15.3% was observed in a total of 2855 patients who were employed to the study. The 
recurrence rate was 17% (n=300) for BCC, 13.3% (n=107) for SCC, and 11.1% (n=32) for MM. 3% (n=24) 
of all SCC patients had a distant metastasis. Distant metastasis occurred in 3.8% (n=11) of all MM 
patients. 
 
Sonuç: The prognostic factors for malignant skin cancers in order of statistical significance were as 
follows: surgical margin positivity of recurrent MM (p=0.001, p<0.05), nodal involvement of recurrent 
(p=0.001, p<0.05)/metastatic MM (p=0.001, p<0.05), histopathological subtype of recurrent SCC 
(p=0.03, p<0.05), mitosis per mm2 of recurrent (p=0.001, p<0.05)/ metastatic MM (p=0.03, p<0.05) 
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S16- OLAĞANDIŞI KLİNİK SEYİR GÖSTEREN METASTATİK AKCİĞER SKUAMÖZ 
HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU 

 

Gülşah İnal1,Tangül Pınarcı1 
 

1SBÜ. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü 

 
Amaç: Akciğer kanseri dünyada en yaygın ve mortalitesi yüksek malignitelerden birisidir. Kemik, 
karaciğer, adrenal ve beyin en yaygın metastaz yerleridir. Karaciğere en fazla metastaz yapma eğilimi 
akciğer small cell tipte (%17.5) izlenirken bunu adenokarsinom, skuamöz hücreli karsinom ve large cell 
tip takip etmektedir. Skumaöz hücreli karsinomun karaciğere metastaz yapma eğilimi görece daha az 
olup diğer subtiplere göre prognozu daha iyidir. Olguda beklenenden farklı bir klinik seyir izlenmiş olup 
dikkat çekmek amacı ile literatür bilgileri eşliğinde sunuldu. 
 
Yöntem: Olgu: 14/11/2017 tarihinde dispne, göğüs ağrısı şikayeti ile göğüs hastalıkları polikliniğine 
başvuran 55 yaşında erkek hastanın bronkoskopik incelemesinde sağ akciğer üst lob apikal segmentte 
girişi daraltmış kitle saptandı. Yapılan PET-CT’de endobronşial lezyon ve distalinde atelektazi ile uyumlu 
bulgu izlenmiş olup akciğer dışında tutulum izlenmedi. Yapılan biyopsinin histopatolojik incelenmesinde 
Skuamöz hücreli karsinom tanısı verildi. 28/11/2017 tarihinde olguya sağ üst lobektomi ve lenf nodu 
disseksiyonu uygulandı. Tümör çapı 8 mm olup orta derecede differansiye Skuamöz hücreli karsinom 
(pT1bN0) olarak tanı verildi. Cerrahi sınırlarda tümör saptanmadı. Lenfovasküler ve perinöral invazyon 
izlenmedi. Olgunun 14 aylık takibi sonrasında PET-CT taramasında karaciğer sağ lob medialde 35 mm 
çapında, segment 6'da 40 mm çapında, periferal rim kontrastlanması bulunan kitle lezyonları izlendi. 
Akciğer karsinomu olan hastada bu görünümler karaciğer metastazları açısından anlamlı bulundu. 
Vücudun diğer alanlarında tutulum izlenmedi. Olguya karaciğer kor biyopsi yapıldı ve histopatolojik 
inceleme sonucunda Skuamöz hücreli karsinom metastazı olarak tanı aldı. Olguya 650 mg carboplatin ve 
350 mg paklitaksel içeren kemoterapi uygulandı. Yaklaşık 3 ay sonraki kontrolünde karaciğerde en 
büyüğü 90 mm (3 kat artış) çapa ulaşan multifokal tutulumun yanısıra safra kesesi komşuluğunda 62 mm 
çapta yeni metastatik odaklar izlendi. Olgu tanı aldıktan 20 ay sonra ex oldu. 
 
Bulgu: 
 
Sonuç: Dünyada en yaygın kanser tipi olan akciğer kanserinin karaciğer metastazları otopsi serilerinde 
%37-51 arasında bulunmuştur. Otopsi dışında yapılan bir başka çalışmada ise bu oran %5.8’dir. Aradaki 
bu uyumsuz sonuç otopsi serilerinde hastalığın ilerlemesi ve ölüm durumunda artmış bir karaciğer 
metastaz oranı şeklinde açıklanabilir. 3.basamak hastane deneyimimizde literatür ile uyumlu olarak, 
karaciğer metastazı yapmış akciğer tümörlerinde daha çok small cell karsinom ve ardından 
adenokarsinom subtiplerini görmekteyiz. Karaciğere metastaz yapmış akciğer skuamöz hücreli karsinom 
deneyimimiz sınırlıdır. Olgumuzda tümörün metastatik odakta diferansiasyon kaybı yoktur ancak 
karaciğer metastazını takiben 1 aydan daha kısa sürede safra kesesi lojunda metastatik lenf nodu 
bulunması ve karaciğer metastazlarının 3 kat çapa ulaşması, tümör histolojik tipi ile uyumsuz bir hızda 
tümör ilerlemesini göstermektedir. Primer akciğer tümör boyutunun çok küçük olması, cerrahi sınırlarda 
tümör izlenmemesi, metastatik lenf nodu bulunmaması, lenfovasküler ve perinöral invazyon içermemesi 
nedeniyle olguda radyoterapi düşünülmemiştir. Karaciğer metastazı geliştiğinde ise uygulanan 
kemoterapi efektif olmamıştır. Genel olarak akciğer karsinomlarının diğer subtiplerine göre prognozu 
daha iyi olan skuamöz hücreli subtipinin, olgumuzda görüldüğü gibi olağandışı klinik seyir göstermesi 
halinde hızla immünoterapi gibi diğer tedavi seçeneklerinin de gözönüne alınabileceği ve aynı zamanda 
prognozunun belirlenmesi için geniş serili çalışmalara ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. 
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S17- İNOPERABL LOKAL NÜKS MEME KANSERLİ HASTADA ELEKTROKEMOTERAPİ 
İLE ELDE EDİLEN TAM YANIT 

 

Canfeza Sezgin1 
 

1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Amaç: Meme kanseri göğüs duvarında nüks ettiği zaman standart tedavi yaklaşımı cerrahi ve / veya 
radyoterapi olmaktadır. Bu tedavilere uygun olmayan ve sistemik tedavilere yanıt vermeyen lokal nüks 
önemli bir morbidite nedeni olmaktadır. Elektrokemoterapi bu hastalarda iyi bir tedavi alternatifidir. 

Yöntem: İnoperabl lokal nüks meme kanserli 50 yaşında kadın vakada elektrokemoterapi ile elde edilen 
başarılı sonuç bildirilmiştir. Elektrokemoterapi Cliniporator™cihazı kulllanılarak hastaya uygulanmıştır. 
İşlem öncesi derin sedasyon ve analjezi uygulanmış, kemoterapi için bleomisin 30 mg iv kullanılmıştır. 

Bulgu: Sağ memede var olan kitlesinin giderek büyümesi üzerine Şubat 2018’ de doktora başvuran 
hastaya meme kanseri tanısı konmuş. Opere edilen hastada IDK, er/pr +, cerbb2 –, ki 67 %40 gelmiş. 
Aksillar lenf nodu metastazı da olan hastaya adjuvan RT, KT ve antiöstrojen tedavi önerilmiş. Radyoterapi 
alan hasta sistemik adjuvan tedaviyi kabul etmemiş. Bitkisel tedavi almış. İzlemde lokal nüks gelişen ve 
kemik metastazı saptanan hastaya sırasıyla anastrazol, fulvestran, kapesitabin, egzemastan ve kemik 
metastazı için de denosumab tedavisi verilmiş. Karaciğer metastazları gelişen hastaya 21.11.2019’da 
doksorubisin / siklofosfamid kemoterapisi uygulanmış. Grad 3 halsizlik, bulantı, kusma nedeni ile 
tedaviye devam edememiş. Bu bulgularla Aralık 2019’ da tarafımıza başvuran hastaya haftada bir 
paklitaksel / karboplatin metabolik şeker kontrollü kemoterapi yanı sıra tamamlayıcı derin doku bölgesel 
hipertermi ve bitkisel tedavi başlandı. Hastanın standart tedavilere rağmen göğüs duvarında 12-13 cm lik 
alanı tutan fikse, yaygın nüks kitleleri ve cilt metastazları olması nedeni ile elektrokemoterapi planlandı. 
Hastaya bilgilendirme ve onamı sonrasında Aralık 2019’ da bleomisin 30 mg iv. uygulanmasını takiben 
genel anestezi altında Cliniporator™ cihazı yardımıyla intratümöral yüksek voltajlı elektrik impulsları 
kullanılarak 45 dk süren tedavi uygulandı. İşlem sonrasında bir gece gözlemde tutulan hastada NSAİİ ile 
kontrol altına alınan kısa süreli ağrı yakınması oldu. Topikal pansumanları yapılan ve kısa süreli oral 
antibiyoterapi verilen hastada lokal tümörde tam yanıt elde edildi. Lokal nüks / cilt metastazı 1. yılını tam 
yanıtlı geçiren hastada, sistemik hastalık için halen vinorelbin içeren kemoterapisine devam 
edilmektedir. 
 
Sonuç: Deri, deri altı dokuda yerleşen inoperabl, radyoterapiye uygun olmayan kanser vakalarında 
elektrokemoterapi iyi bir seçenektir. Vakamızda olduğu gibi literatürde kansere bağlı morbiditenin, 
muhtemel mortalitenin azaltılmasında yardımcı olabileceğini gösteren bilimsel kanıtlar giderek 
artmaktadır. 
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S18- VAJEN NÜKSÜ OLAN METASTATİK OPERE ENDOMETRİUM KANSERLİ 
HASTADA ELEKTROKEMOTERAPİ İLE ELDE EDİLEN İYİ YANIT 

 

Canfeza Sezgin1 
 

1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Amaç: Deri / derialtı bölgesinde olduğu gibi ağız boşluğu, boğaz ve vajen gibi mukozal alanlarda yerleşen 
kanser kitlelerinin tedavisi çeşitli zorluklar arz etmektedir. Özellikle cerrahi ve radyoterapi seçenekleri 
uygulanmış veya bu seçeneklerin riskli olduğu hastalarda elektrokemoterapi yüksek yanıt oranlarıyla iyi 
bir seçenek olmaktadır. 

Yöntem: İnoperabl, radyoterapiye uygun olmayan vajende lokal nüksü olan 69 yaşında kadın, 
endometrium kanserli vakada elektrokemoterapi ile elde edilen başarılı sonuç bildirilmiştir. 
Elektrokemoterapi Cliniporator™cihazı kulllanılarak hastaya uygulanmıştır. Elektrokemoterapi, tümör 
içine özel elektrotlarla cihazda üretilen yüksek voltajlı kısa süreli elektrik akımıyla verilerek 
yapılmaktadır. Elektroporasyon işlemi adı verilen bu müdahale sonrası, kanser hücrelerinin içine 
kemoterapi ilacının 1000 – 5000 kat daha fazla girmesi sağlanmakta, sitotoksisitesi arttırılmaktadır. İşlem 
öncesi derin sedasyon ve analjezi uygulanmış, kemoterapi için bleomisin 30 mg iv kullanılmıştır. 

Bulgu: 2014 yılında vajinal kanama ile tetkik edilen hastaya biyopsi ile endometrium adenokanseri tanısı 
konmuş. Opere edilmiş ve adjuvan radyoterapi uygulanmış. İzleme alınan hastada son bir yıldır olan 
vajinal kanamalarının giderek artması nedeni ile yapılan değerlendirilmesinde vajen duvarında 4 cm’ lik 
nüks kitle ile akciğerde yeni gelişen milimetrik nodüller, sol sakroilyak kemik metastazı saptanmış. Vajen 
duvarındaki nüks kitlenin mesane ve rektuma invazyon şüphesi taşıması nedeni ile küratif cerrahinin 
risklerinden çekinen hasta opere olmamış. Radyasyon onkolojisi tarafından değerlendirilen hastaya 
reiridasyon uygun görülmemiş. Kliniğimize Temmuz 2020’ de başvuran hastaya sistemik hastalık için 
letrozol 2,5 mg tb 1x1/gün, siklofosfamid 50 mg tb 1x1 5 gün /hafta, metotreksat 2,5 mg tb 2x1, 2 
gün/hafta oluşan sistemik tedavisi başlandı. Beraberinde haftada bir gün tamamlayıcı derin doku 
bölgesel hipertermi, 15 gr İV. C vitamini uygulaması, bitkisel destek tedavisi uygulandı. Vajinal kanamaya 
ve ağrıya neden olan kitlesi olan hastaya sistemik kemoterapiye ek olarak elektrokemoterapi planlandı. 
Jinekolojik Onkoloji ile birlikte değerlendirilen hastaya bilgilendirme ve onam alınarak 28 Ağustos 2020’ 
de derin sedasyon / analjezi ile elektrokemoterapi uygulandı. Elektrokemoterapiden önce 30 mg 
bleomisin uygulandı. Sonrasında vajinal spekulum yerleştirilerek vajen güdüğüne yakın sol lateral 
duvarda yerleşen kanamalı 4 cm’ lik frajil lezyona finger elektrot kullanılarak gerçekleştirilen 
elektrokemoterapi işlemi 35 dk sürede tamamlandı. İşlem sonrası bir gece gözlem altına tutuldu. 
Hastada işlem sonrası 4 gün süren grad 2 halsizlik yakınması oldu. Günlük sık gelişen kanamaları 
işlemden bir hafta sonra kesildi. Kontrol için istenen 26.10.2020 PETBT tetkikinde; akciğerdeki milimetrik 
nodüllerde gerileme, önceki çalışmada vajen güdük seviyesinde ki 28 mm yoğun patolojik tutulumu 
gösteren lezyon 19 mm’ ye regrese olup FDG tutulumunda tam yanıt, sol sakroilyak eklem bölgedeki 
kemik metastazı anatomik stabil iken metabolik belirgin regrese bulundu. Tedavilerini iyi tolere eden 
hastanın halen sistemik tedavisine yanıtlı olarak devam edilmektedir. 

Sonuç: Deri / derialtı bölgelerinde olduğu gibi vajina gibi mukozal bölgelerde yerleşen inoperabl ve / 
veya radyoterapiye uygun olmayan hastalarda elektrokemoterapi morbiditeyi azaltarak yaşam kalitesini 
arttırmaktadır. Literatür eşliğinde standart tedavilere yanıtsız bu hastaların tedavisinde 
elektrokemoterapi mutlaka değerlendirilmelidir. Tekrarlanabilir olması ve nispeten az yan etki profili ile 
iyi bir tedavi alternatifidir. 
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S19- ANOREKTAL MALİGN MELANOMALI VAKADA ELEKTROKEMOTERAPİ İLE 
ELDE EDİLEN İYİ YANIT 

 

Canfeza Sezgin1 
 

1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 
Amaç: Deri / derialtı bölgesinde olduğu gibi anorektal bölgede yerleşen kanser kitlelerinin tedavisi çeşitli 
zorluklar arz etmektedir. Özellikle cerrahi ve radyoterapi seçenekleri uygulanmış veya bu seçeneklerin 
riskli olduğu hastalarda elektrokemoterapi yüksek yanıt oranlarıyla iyi bir tedavi alternatifi olmaktadır. 

Yöntem: İnoperabl, radyoterapiye uygun olmayan primer anorektal malign melanomalı 79 yaşındaki 
erkek vakada elektrokemoterapi ile elde edilen başarılı sonuç bildirilmiştir. Elektrokemoterapi 
Cliniporator™cihazı kulllanılarak hastaya uygulanmıştır. Elektrokemoterapi, tümör içine özel elektrot 
yardımıyla, cihazda üretilen yüksek voltajlı kısa süreli elektrik akımı verilerek yapılmaktadır. 
Elektroporasyon işlemi adı verilen bu müdahale sonrası, kanser hücrelerinin içine kemoterapi ilacının 
1000 – 5000 kat daha fazla girmesi sağlanmakta, sitotoksisitesi arttırılmaktadır. İşlem öncesi derin 
sedasyon ve analjezi uygulanmış, kemoterapi için bleomisin 30 mg iv kullanılmıştır. 

Bulgu: 2019 başında iştahsızlık, kilo kaybı, rektal kanama yakınmaları başlayan hastanın tetkiklerinde 
anal kanalın bitiminden başlayan ve 4-5 cm çapa ulaşan ülserovejetan kitle saptanmış. Biyopsisi malign 
melanom gelmiş. Sistemik tarama için yapılan Ağustos 2020 PETCT tetkikinde; sigmoid kolonda 28 mm’ 
lik çeperde 8 mm kalınlıkta polipoid lezyon, sağ inguinal bileşkede 2 adet FDG tutan LAP, anorektal 
bileşkede 38x44x31 mm primer malign kitle saptanmış. Genel cerrahi tarafından değerlendirilen hastaya 
operasyon önerilmemiş. Tarafımıza başvuran ve tümör dokusunda BRAF wild tip gelen hastaya primer 
tümöre ve lenf nodu metastazına yönelik radyoterapi yanı sıra temozolamid ve nivolumab içeren tedavi 
başlandı. 5 Aralk 2019 tarihli PETCT tetkikinde karaciğerde metastatik olabilecek yeni bir odak ve rektum 
kitlesinde progresyon saptanmış. NGS ile imatinib başlanan hastada karaciğerdeki metastaz? lezyon 
kayboldu ve rektumdaki kitle yavaş yavaş büyüyerek 6 cm lik kitlesel lezyon olarak anal kanaldan dışarı 
doğru prolabe oldu. Radyoterapi ve cerrahiye uygun olmayan hastaya bilgilendirme yapılarak 
elektrokemoterapi tedavisi planlandı. Hastaya bilgilendirme ve onam alınarak 22 Ekim 2020’ de derin 
sedasyon / analjezi ile elektrokemoterapi uygulandı. Elektrokemoterapiden önce 30 mg bleomisin 
uygulandı. Sonrasında anal kanala spekulum yerleştirildi. Gerek prolabe kitle gerekse kitlenin anorektal 
tabanına finger elektrot kullanılarak gerçekleştirilen elektrokemoterapi işlemi 40 dk sürede 
komplikasyonsuz tamamlandı. İşlem sonrası bir gece gözlem altına tutuldu. Hastada işlem sonrası 
elektrokemoterapiye bağlı ciddi toksisite görülmedi. İmatinib’ e bağlı grad 3 diaresi için medikal tedavisi 
düzenlendi. Birinci hafta kontrolünde kitlede %30, 6. haftadaki kontrolünde ise kitlede %75 oranında 
regresyon saptandı. 

Sonuç: Deri – derialtı dokuda yaygın metastaz gösteren malign melanomlu hastaların tedavisinde 
elektrokemoterapi iyi etkinlik göstermektedir. Vakamızda olduğu gibi anorektal bileşke gibi cerrahisi zor 
bir alandaki gross kitlesel lezyon, radyoterapi yetersizliğinde dahi elektrokemoterapi ile başarılı bir 
şekilde kontrol altına alınabilmektedir. Elektrokemoterapi, bu vakalarda tekrarlanabilir olması ve az yan 
etki profili ile iyi bir seçenek olarak düşünülmelidir. 
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S20- JİNEKOLOJİK MALİGNİTELERDE METASTATİK LAP SAPTAMADA PET/BT'NİN 
ROLÜ 

 

Mine Gümüş1, Zeynep Burak1, Nuri Yıldırım2, Gürdeniz Serin3 
 

1EÜTF Nükleer Tıp AD., 2EÜTF Kadın Hast.ve Doğum AD., 3EÜTF Tıbbi Patoloji AD. 

 
Amaç: Bu çalışmada endometrium, over, vulva ve vajen karsinomu tanısı alıp lenf nodu diseksiyonu 
uygulanmış olguların preop PET tetkikleri ile postop patoloji raporları karşılaştırılmış ve PET/ BT’ nin 
metastatik LAP saptamadaki duyarlılığı ve prediktif değeri araştırılmıştır. 

Yöntem: Retrospektif çalışma 

Bulgu: 13 over, 27 endometrium, 1 vagen ve 10 vulva karsinomu tanısı almış olan preop PET/ BT ve 
postop patoloji tetkiklerine erişebildiğimiz opere olmuş toplam 51 hastayı dahil ettiğimiz retrospektif 
çalışmada; 12 vaka PET'te pelvik metastatik LAP lehine yorumlanmış ve histopatolojik olarak metastaz 
konfirme edilmiştir. 3 vaka PET'te metastaz lehine yorumlanmış ancak patolojisi reaktif bulunmuş; 2 
vaka ise PET'te metastatik LAP düşünülmemesine rağmen postop metastaz olarak değerlendirilmiştir. Bu 
olguların histolojik alt tipleri musinöz ve berrak hücreli olarak bulunmuştur. 24 vakada hem PET 
tetkikinde hem de operasyon sonrasında metastatik LAP saptanmamıştır. Ayrı bir grupta değerlendirilen 
10 vakada PET görüntülemenin düşük düzeyde FDG tutulumu dolayısıyla kuşkulu bulduğu, SUVmax: 1-
5.7 arasında değişen pelvik yerleşimli lenf nodlarının patolojik değerlendirmesi 8'sının reaktif, 1' inin ise 
lenf nodu izlenmedi şeklinde olup; vulva SCC tanılı (SUVmax:4) bir olgununki ise metastaz yönündedir. 

Sonuç: Sınırlı sayıdaki vakalarımız üzerinden PET'in metastatik LAP saptamadaki başarısı 
değerlendirildiğinde; duyarlılık % 85, özgüllük % 88, pozitif öngörü değeri % 80, negatif öngörü değeri ise 
% 92 olarak bulunmuştur.Elde olunan sonuçlara göre jinekolojik malignitelerde metastatik lenf bezlerini 
saptama açısından PET-BT’nin başarılı olduğu gözlenmekte özellikle negatif öngörü değeri göze 
çarpmaktadır. PET negatif ancak patolojisi metastatik gelen olguların musinöz ve berrak hücreli malignite 
tanısı alması bu tümörlerde FDG afinitesinin düşük olduğunu bir kez daha vurgulamıştır. Çalışmamızın 
devamında özgüllüğü artırmak amacıyla SUV max için eşik değer belirlenmesi planlanmaktadır. 
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S21- NADİR BİR OLGU: KOLON KANSERİNİN TİROİD METASTAZI 
 

Damla Günenç1,Bülent Karabulut1 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı 

 
Amaç: Kolon kanseri en sık görülen üçüncü kanserdir. Kolon kanserleri tanı anında yaklaşık %30 civarında 
metastatik olarak saptanmakla birlikte hastaların yaklaşık yarısı devam eden süreçlerde metastatik hale 
gelmektedir. En sık görülen metastaz yerleri bölgesel lenf nodları ve karaciğer başta olmak üzere akciğer 
ve peritondur. Tiroidin sekonder neoplazileri oldukça nadir bir durumdur. Otopsi serilerinde %0,5-%2 
civarında tiroide metastaz saptanırken bunlar da genel olarak primer akciğer veya renal hücreli kanser 
kökenlidir. Kolon kanserinin tiroide metastaz yapması da çok beklenen bir durum değildir. Biz de 
takibinde karaciğer metastazı olmaksızın akciğer ve sonrasında tiroid metastazı ile seyreden bir kolon 
kanseri vakası sunmaktayız. 

Yöntem: 
 
Bulgu: 61 yaşında erkek hasta Nisan 2017 tarihinde karın ağrısı nedeniyle tetkik edilmesi esnasında 
kolonda kitle saptanmış. O dönem çekilen TVBT’de sol kolon distalinde tümöral duvar kalınlaşması, 
mezenterik yüzde seroza aşımı bulguları ve bölgesel birkaç adet kuşkulu lenf nodu izlenmiş. PET/BT ile 
yapılan görüntülemede inen kolon distalinde hipermetabolik duvar kalınlaşması primer tümör ile uyumlu 
bulunmuş, peritümöral dokuda patolojik FDG tutulumuna sahip lenf bezleri izlenmiş. Hastaya Mayıs 
2017 de sol hemikolektomi uygulanmış. Operasyon materyalinde tümörün patolojisi orta derece 
diferansiye adenokarsinom ile uyumlu bulunmuş. Çıkarılan 14 lenf nodundan 2 tanesi metastatik olarak 
saptanmış. Perinöral invazyon ve lenfovasküler invazyon yok. Cerrahi sınırlar salim olarak izlenmiş. Kitle 
patolojik olarak T3N1 olarak değerlendirildi. Evre IIIB olan hastaya operasyon sonrası adjuvan 8 kür 
XELOX verilerek sürveyansa alındı. Tedavi bitiminden bir buçuk yıl sonra akciğerde 2 nodül saptanan 
hastaya wedge rezeksiyon uygulanarak karsinom metastazı olarak saptandı. Superwild type, pMMR olan 
hastaya 6 kür Bevacizumab + XELOX tedavisi verilerek takibe alındı. Tedavi sonrası takibinde gelişen hiler 
lenf nodu ve sürrenal metastaz ile uyumlu olabilecek lezyon açısından hasta ikinci primer olarak akciğer 
karsinomu için tetkik edildi ancak lenf nodundan alınan biyopsi antrakozik lenf bezi olarak raporlandı. 
Hastada oligoprogresyon olarak düşünülen bu bölgelere SBRT uygulandı. 6 ay sonra servikalde saptanan 
konglomere LAP’lar ve tiroiddeki 5 cm’lik nodülden biyopsi yapıldı. Adenokanser metastazı olarak 
saptandı. İmmunohistokimyasal incelemesinde CK20 (+) , CK7 (-) ve TTF-1 (-) olduğu görüldü. Hastaya 
yeni hat sistemik tedavi Setuksimab + FOLFIRI olarak planlandı. 

Sonuç: Tümörlerin tiroide nadiren metastaz yapması ile ilişkili farklı teoriler öne sürülmüştür. Kan 
akımının hızlı olması nedeniyle bu bölgeye gelen hücrelerin tutunmasının sağlanamaması, yüksek iyot ve 
oksijen konsantrasyonunun oluşturduğu mikroçevrenin tümör büyümesi açısından olumsuz bir ortam 
oluşturması bunlar arasındadır. Kolorektal kanserlerin hematojen yayılımı genellikle portal sistem aracığı 
ile karaciğere olmaktadır. Bunu akciğer, kemikler ve beyin metastazları takip etmektedir. Distal 
rektumun sistemik dolaşıma drenajı ise rektal venler yolu ile vena kavaya olmaktadır. Bu tümörler 
metastaz açısından farklı bir seyire sahiptirler. Tiroide metastazlar başlı başına nadir görülmekle birlikte 
kolon kanserinin doğal seyrinde bu durum daha da nadirdir. Karaciğer metastazı olmaksızın gelişen 
akciğer ve tiroid metastazı ile seyreden bu vaka bize göstermektedir ki hastalar takiplerinde klinik ve 
laboratuvar verileri eşliğinde bu tarz olağan dışı bölgeler için de metastaz açısından incelenmelidir. 
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S22- RİBOSİKLİB+FULVESTRANT TEDAVİSİNE RADYOLOJİK TAM YANIT ALINAN 
METASTATİK MEME KARSİNOM VAKASI 

 

Burçin Çakan Demirel1,Canan Karan1,Tolga Doğan1,Melek Özdemir1,Burcu Yapar 
Taşköylü1,Atike Gökçen Demiray1,Serkan Değirmencioğlu1,Gamze Gökoz Doğu1,Arzu Yaren1 

 
1Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Onkoloji 

 
Amaç: Meme kanseri, dünyada ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen ve ölüm nedeni olan kanserdir. 
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı IARC’in (International Agency on Cancer for Research) 2018 yılı 
verilerine göre tüm dünyada yeni tanı konulan meme kanserli hasta sayısı 2.000.088 ‘dir.(1) Bu çalışma 
ile hormon pozitif hastalarda günümüzde aktif olarak kullanılan CDK4/6 inhibitörü ve fulvestrant 
kombinasyon tedavisi alan ve tam radyolojik yanıt elde edilen bir vakanın takdimini amaçlanmıştır. 
 
Yöntem: 
 
Bulgu: Post menapozal 71 yaşında kadın hastanın, sol memede kitle şikayeti olması üzerine yapılan 
ultrason görüntülemesinde, sol memede 4x3 cm boyutlu içerisinde mikro ve kaba kalsifikasyon ekoları 
izlenen hipoekoik solid oluşumu, sol aksillada 20x15 mm ve 21x14mm boyutlu lenfadenomegaliler tespit 
edilmiştir. Hastanın mevcut kitlesinden alınan biyopsi ise duktal karsinom olarak raporlanmıştır. Bununla 
birlikte östrojen reseptör (ÖR) pozitif(+++), progesteron reseptör (PR) pozitif(+++), cerbB2 negatif(-) ve 
Ki-67 %20 olarak saptanmıştır.Yapılan PET bilgisayarlı tomografide (PET-BT) de sol memede üst dış 
kadranda primer malign lezyon, sol aksillada multipl lenf nodlarında metastaz tespit edilmiştir. 
Neoadjuvan tedavide olarak 4 kür adriamisin+siklofosfomid protokolü uygulanmıştır. Kontrol PET 
bilgisayarlı tomografide (PET-BT) karaciğer 6. Segmentte nodül ve mediastendeki lenf nodlarında artmış 
patolojik tutulum görülmesi üzerine 12 kür ve haftada bir kez olmak üzere paklitaksel+carboplatin 
protokolü uygulanmıştır. Kontrol takiplerinde yanıt alınan ve idame olarak fulvestrant tedavisi başlanan 
hastada takibinin 6.ayında tedavisine ribosiklib eklenmiştir. Ribosiklib+fulvestrant tedavisinin 3.ayında 
yapılan değerlendirmede mediastinal lenfadenomegali, sol meme üst dış kadrandaki kitle, karaciğer 
segment 6.daki metastaz olarak tanımlanan lezyonlara ait bulgu PET bilgisayarlı tomografide (PET-BT) 
saptanmamıştır. 
 
Sonuç: Hormon reseptör pozitif ve HER2 negatif ileri evre meme kanserinde Ribociclib ve Fulvestrant 
tedavisinin araştırıldığı MONALEESA-3 randomize faz 3 çalışmasında , ribociclib ve fulvestrant tedavisi 
alan ölçülebilir tutulumu olan hastalarda genel cevap oranı %40,9 ve plasebo ve fulvestrant alan 
hastalarda %28.7 olarak bulunmuştur.(2) Çalışmanın sonuçları ile uyumlu olarak, daha önce multiple 
metastazları olan hastada, 3 aylık ribosiklib ve fulvestrant tedavisi sonrasında metastaz ilişkili lezyonların 
ait bulgular tespit edilememiştir. Bu veriler, CDK4/6 inhibitörlerinin ERP+/HER2- meme kanseri ile 
birlikteki hastalarda etkin bir şekilde kullanılabileceğini desteklemektedir. 1.Bray F, Ferlay J, 
Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA. Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of 
incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018 
Nov;68(6):394-424. doi: 10.3322/caac.21492. 2.Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al. Phase III Randomized 
Study of Ribociclib and Fulvestrant in Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor 
Receptor 2-Negative Advanced Breast Cancer: MONALEESA-3. J Clin Oncol. 2018;36(24):2465-2472. 
doi:10.1200/JCO.2018.78.9909 
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S23- NEOADJUVAN TEDAVİDE PERTUZUMAB ALAN MEME KANSERİ 
HASTALARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

Pınar Gürsoy1,Burcu Çakar1,Damla Günenç1,Sercan Ön1,Bülent Karabulut2 
 

1Ege Üniversitesi Hastanesi Tülay Aktaş Onkoloji, 2Ege Üniversitesi Hastanesi Tülay Aktaş Onkoloji 

 
Amaç: Her 2 Pozitif Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedaviye Pertuzumab Eklenmesi Cerrahi Sonrası 
Patolojik Yanıt Oranlarını Artırmaktadır. Çalışmamızda Ege Üniversitesi Onkoloji Kliniğinde Neoadjuvan 
Pertuzumab Tedavisi Alan Hastaların Verilerini Retrospektif Olarak Değerlendirerek Hasta Özelliklerinin 
Yanıt Oranı Üzerine Etkisini Değerlendirmeyi Amaçladık. 
 
Yöntem: 2019-2020 Yılları Arasında Cerb 2 Pozitif Meme Kanseri İçin Neoadjuvan Tedavide Pertuzumab 
İçeren Rejimi Alan Hastaların Dosyaları Gözden Geçirildi. Tanı Esnasındaki Yaş ,Evre ,Klinik Tümör Çapı Ve 
Lenf Durumu ,Östrojen Reseptör (Er) Düzeyi, Progesteron Reseptör (Pr) Düzeyi,Androjen Reseptör 
Düzeyi (Ar),Postoperatif Yanıt Oranları Değerlendirildi. 
 
Bulgu: Toplam 17 Hasta Tanımlandı. Hastaların Ortalama Yaşı 49,8 Saptandı. 9(%52,9)Hasta 
Premenopozal, 8(%47) Hasta İse Postmenopozal İdi. Lokalizasyon Açısından 8 Sağ Meme, 9 Sol Meme 
Tutulumu Mevcuttu. Hastaların Tamamında Lenf Nodu Tutulumu Mevcuttu. Histolojisilerin Tamamı 
İnvaziv Duktal Karsinom Olarak Belirlendi. 8 (%47) Grade 2 ,9(%52,9)Grade 3 Tümördü. 4 (%23,5)Hastada 
Ki67 %25 ,Diğer 13(%76,4) Hastada İse Ki 67 %25’in Üstünde İdi.4 Hasta Er Ve Pr Negatif,4 Hasta Er 
Pozitif ,Pr Negatif ,9 Hasta Er Ve Pr Pozitif İdi. Toplam 17 Hastada 10 Hastanın Tam Patolojik Yanıtı 
Mevcuttu.Kalan 7 Hastada İse Kismi Yanıt Sağlanmıştı. Kısmı Yanıt Sağlanan Grubun Tamamında Er Yada 
Progesteron Reseptörlerinden Biri Mutlaka Pozitif Saptanmıştı. Tam Patolojik Yanıtlı Hastalardan 4 Ünde 
Hem Er Hem Pr Negatif ,1 Hastada Er Pozitif Pr Negatif İdi. 
 
Sonuç: Neoadjuvan Pertuzumab İçeren Rejimler Cerb 2 Pozitif Hastalıkta Patolojik Yanıt Oranlarını 
Artırmaktadır. Bizim Hastalarımızda Grade Düzeyi Ve Ki 67 Düzeyi Yüksek Olan Hastalarda Yanıt Oranları 
Artmaktadır. Ancak Özellikle Yanıtı Predikte Eden Bir Bulguya Rastlanmamıştır . 
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HER-2 POSİTİVE METASTATİK MEME KANSERİNDE TEDAVİ ALGORİTMASI VE 

YENİ GELİŞMELER 

Yusuf Karakaş 

Acıbadem Bodrum Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği 

Meme kanseri, günümüzde kadınlar arasında en sık görülen ve yine kadınlarda kansere bağlı ölümlerin 

başlıca nedenlerinden biridir Erken tarama yöntemlerinin sık kullanılmasına rağmen yeni tanı alan meme 

kanserli hastaların %5’i tanı anında metastatiktir ve erken evrede yakalanan meme kanserli hastaların ise 

%30’unda takiplerinde metastaz gelişmektedir. Metastatik hastaların teorik olarak kür şansı 

olmadığından, bu hastalar kronik hastalık olarak değerlendirilmekte ve sağ kalım sürelerinin artmasıyla 

bir çok yeni ajan ve multidisipliner yaklaşımlarla tedavi edilebilmektedirler. 

Meme kanserindeki tedavi planı, hastanın eşlik eden hastalıkları, tümör boyutu, evresi, hormon reseptör 

ve insan epitelyal büyüme faktörü (HER-2) ekspresyonuna gibi bir çok faktör göz önünde bulundurularak 

planlanıyor. Biz sunumumuzda HER-2 pozitif metastatik meme kanserlerinin tedavisi ve yeni gelişmeleri 

bildirmeye çalışacağız. 

Anti-HER-2 tedavisinin nedeni ve bu amaçla kullanılar ajanlar: 

Meme kanseri hastalarının yaklaşık %20’sinde insan epitelyal büyüme faktör reseptörü (HER-2) aşırı 

ekspresyonu görülür. Tirozin kinaz aktivitesi olan bu transmembran protein, rekürrens ve kötü prognozla 

ilişkilidir. İmmün histokimyasal olarak HER-2 proteininin +3 boyanması veya FISH yöntemiyle HER-2 gen 

amplifikasyonunun belirlenmesiyle anti-HER-2 tedavi endikasyonu konur. Rekürrens veya metastaz 

gelişen tüm hastalarda biyopsi alınarak HER-2 durumunun tekrar değerlendirilmesi önerilir. Primer 

tümör ile metastaz arasında HER-2 aşırı ekspresyonu açısından 

%2-25 arasında uyumsuzluk bildirilmiştir. Ayrıca HER-2 negatif hastaların önemli bir kısmının nüks veya 

metastaz geliştiğinde HER-2 aşırı eksprese edebildikleri bilinmektedir.  HER-2  hedefli tedavilerin 

kullanılmasıyla HER-2 pozitif hastaların prognozu değişmiştir. Hem 1. basamak hem de sonraki 

basamaklarda anti-HER-2 tedaviler ile sağ kalım katkısı sağlanmıştır. 

-Trastuzumab: HER-2 proteinin hücre dışı alanına bağlanan bir monoklonal antikordur. 

-Pertuzumab: HER-2’nin hücre dışı dimerizasyon alanına bağlanan monoklonal antikordur. HER-2’nin 

diğer EGFR ailesiyle dimerizasyon oluşturup, hücre bölünme yolağının aktifleşmesine engel olur. 

Trastuzumab ile birlikte kombine uygulanır. Tek ajan etkinliği yoktur. 

-Ado-trastuzumab emtansine (TDM-1): Antikor-ilaç birleşimi, trastuzumab ile güçlü bir mikrotübül 

inhibitorü, emtansin birleşimi ile oluşturulmuş. Tek ajan olarak kullanılan, kemoterapi ile kombine 

verilmeyen ajandır. 

-Fam-trastuzumab deruxtecan: Antikor-ilaç birleşimi, trastuzumab ile sitotoksik topoisomerase I 

inhibitoru ile kombine edilmiş. 

-Tucatinib: oral tirozin kinaz inhibitörü, HER-2 özgül inhibisyonu belirgin ancak anti-EGFR etkisi oldukça 

azdır. Böylelikle deride kızarıklık ve ishal gibi anti-EGFR yan etkileri az görülür. (Tucatinib, kapesitabin ve 

trastuzumab ile kombine kullanılıyor.) 
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-Lapatinib: EGFR1 ve HER-2 üzerine inhibitor etkisi olan tirosin kinaz inhibitörü, (trastuzumab ile 

lapatinib kombine kullanılabildiği gibi daha çok klinikte kapesitabin ile birlikte kullanılıyor.) 

-Neratinib: Geri dönüşümsüz pan-HER inhibitörü, kapesitabin ile birlikte kullanılıyor. 

-Margetuximab: Kimerik IgG monoklonal antikor, trastuzumab ile aynı epitopa bağlanır. 

DE NOVO METASTATİK HER-2 POZİTİF HASTA: 

Güncel yaklaşım trastuzumab ve pertuzumab ile dual anti-HER2 tedaviye taksan (dosetaksel veya 

paklitaksel) eklenmesidir. Klinik pratikte daha az toksik ve tolere edilebilir olması nedenli haftalık 

paklitaksel tercih edilmektedir. Bu yaklaşımın kanıtı Faz 3 CLEOPATRA çalışmasıdır. Bu çalışmaya HER-2 

(+) metastatik meme kanserli 808 hasta dahil edilmiş, bir gruba yükleme dozlarının ardından 

trastuzumab-pertuzumab ve 75 mg/m2’den dosetaksel verilmiştir. Diğer gruba ise yükleme dozlarının 

ardından trastuzumab-dosetaksel ve plasebo verilmiş. 3 hafta bir tekrarlanan sikluslarla progresyona 

veya tolere edilemeyen yan etki gelişene kadar devam edilmiş. Toplamda 19 aylık izlem sonunda 

trastuzumab ve dosetaksel tedavisine pertuzumab eklenmesiyle cevap oranı %69’dan %80’e çıkmış. 

Progresyonsuz sağ kalım (PSK) ortalama 12 aydan 19 aya çıkmış tır(HR:0.62, %95 CI, 0.51-0.75). 

Çalışmanın 8 yıllık takip sonuçlarında ise trastuzumab ve dosetaksele, pertuzumab eklenmesiyle   sağ 

kalım 41 aydan 57 aya, 8 yıllık sağ kalım oranı ise %23’den %37’e yükselmiş (HR:0.69 %95 CI 0.58-0.82). 

Bu olumlu etkilerin yanında pertuzumab eklenmesiyle ishal, nötropeni cilt döküntüleri     ve ciddi febril 

nötropeni görülme sıklığında artma saptanmasına rağmen en çok korkulan  sol  ventrikül fonksiyonu 

bozulmasında ciddi bir farklılık olmamış. Pertuzumab verilen kolda ve plasebo kolunda %1-2 seviyesinde 

kalmıştır. 

CLEOPATRA çalışmasında anti-HER-2 tedavisi ile birlikte dosetaksel kemoterapisi kullanılmıştır. Diğer 

taksanların (dosetaksel,paklitaksel, nab-paklitaksel) etkinliği PERUSE çalışmasıyla değerlendirilmiştir. 

De novo metastatik olup taksan tedavisi alamayacak hastalarda ise şu an için sınırlı bilgimiz vardır. 

Genelde bu durumda ado-trastuzumab emtansine (T-DM1) tercih edilir. T-DM1 antikor-ilaç bilerleşimidir 

ve Trastuzumab-pertuzumab ve taksan içeren rejim alamayacak hastalarda 1.basamakta verilebilir ancak 

klinik pratikte TDM-1’ın yeri 2.basamaktır. Metastatik HER-2 pozitif hastada 1.basamak TDM-1 etkinliği 

araştıran faz 3 çalışma MARIANNE çalışmasıdır. Bu çalışmaya 1095 ileri evre hasta alınmış, hastalar 

trastuzumab-taksan (dosetaksel veya paklitaksel), T-DM1- plasebo ve TDM-1- pertuzumab içeren 3 kola 

ayrılmış. Ortalama PSK değerleri sırasıyla 13.7 ay, 

14.1 ay ve 15.2 aydır ve aralarında istatistiksel anlamlı fark yoktur. 3 kolun cevap oranlarına bakıldığında 

da sırasıyla %68, %60 ve %64 bulunmuştur ve yine anlamlı fark yoktur. Yan etki profiline baktığımızda 

taksan verilen kolda nötropeni, nöropati, periferal ödem ve alopesi çok daha fazla görülürken, 

trombositopeni ve karaciğer enzim yüksekliği TDM-1 kolunda daha sık olduğu gözlenmiş. 

Yeni tanı HER-2 pozitif metastatik hasta olup, kemoterapi alamayacak veya almak istemeyen hastalarda 

tek ajan trastuzumab veya trastuzumab-pertuzumab kombinasyonu visseral metastazı olmayan veya 

olası progresyonu tolere edebilecek hastalık yükü olan hastalarda bir seçenek olabilir. Bu yaklaşımda 

dikkat edilmesi gereken, hastaların progrese olduktan sonra kemoterapinin yanında anti-HER2 tedavinin 

devam etmesi gerektiğidir. Bu sıralı yaklaşım ile (önce anti-HER2 tedavi ile başlanıp progrese olduğunda 

tedaviye kemoterapi eklenmesi) tedavi ilişkili yan etkiler azalır ancak yapılan çalışmalar bu yaklaşımın, 

güncel uygulanan trastuzumab-pertuzumab-taksan kombinasyonundan non-inferior olmadığı konusunda 
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kesin kanıt yoktur. Sıralı anti-HER2 tedavinin etkinliğini değerlendiren HERTAX, JO1736 ve SAKK 

çalışmaları ortak değerlendirildiğinde bu  yaklaşımın kemoterapi istemeyen veya eşlik eden hastalıkları 

nedeniyle kemoterapi alamayacak hastalara bir seçenek olabileceği yönündedir. Kemoterapi verilmeyen 

bu hastalara pertuzumab ve trastuzumab ile dual anti-HER2 tedavisi verilmesi önerilir. 

HORMON RESEPTÖR POZİTİF VE HER-2 POZİTİF HASTALAR 

Bu hastalar da diğer hastalarda olduğu gibi ilk basamak tedavisinde anti-HER2 tedavisi almalıdır. Hormon 

durumundan bağımsız olarak bu hastalara yine anti-HER2 tedavisine kemoterapi eklenmesi önerilir. 

Semptomatik olmayan, hızlı progresyon göstermeyen, çoklu visseral organ metastazı olmayan hastalara 

anti-HER2 tedavinin hormonoterapi ile kombine verilmesi bir alternatif olabilir. Bu tedaviyle daha az 

toksisite ile karşılaşılacaktır. Hormonoterapi planlanan hastalar premenopozal ise anti-HER2 tedaviye 

over baskılayıcı GnRH analogu ve aromataz inhibitörü eklenmesi önerilir. Bu stratejiyi araştıran faz 2 

PERTAIN çalışmasında 258 ileri evre HER-2 pozitif postmenopozal hasta 1:1 randomize edilerek bir kola 

trastuzumab-pertuzumab ve aromataz inhibitörü diğer kola ise trastuzumab ve aromataz inhibitörü 

verilmiş. PSK süresi dual HER-2 tedavisiyle 15.8 aydan 18.9 aya çıkmıştır. Bu oldukça önemli başarı 

yorumlanırken hastaların hastaların yaklaşık yarısının 4 ile 6 ay kadar taksan içeren indüksiyon 

kemoterapisi aldığını da belirtmek gerekir. 

DAHA ÖNCE ADJUVAN VEYA NEOADJUVAN TEDAVİ ALIP METASTATİK OLAN HER-2  POZİTİF 

HASTALAR 

1.basamak tedavi planlarken, adjuvan veya neoadjuvan tedavi sonrası ilaçsız ara dönem önem 

kazanmıştır. Bu arayı belirleyen güçlü bir veri olmasa da genel kabul gören 6 aylık süredir. 

6 aydan daha uzun tedavisiz süreye sahipse; trastuzumab-pertuzumab ve taksan içeren rejim yine ilk 

seçenektir. Ayrıca günümüzde HER-2 pozitif olup neoadjuvan tedavi alan ve patolojik tam yanıt elde 

edilemeyen hastalara 14 siklus (1 yıl) TDM-1 verilmekte. Daha önce TDM-1 alan ve tedavinin üzerinden 6 

ay veya daha fazla geçmişse yine trastuzumab-pertuzumab ve taksan rejimine geçmek daha uygun 

görünmektedir. 

6 aydan daha kısa sürede metastatik olan hastalar; bu hasaların neredeyse tamamı adjuvan tedavi olarak 

anti-HER2 ve taksan tedavisi almıştır. 6 aydan önce metastatik olduklarında daha önce almadılarsa TDM-

1 verilmesi uygundur. Aynı zamanda anti-HER2 alanlarda kardiak fonksiyon açısından takip edilmesi 

gerektiğini de unutmamak gerekir. İlk 1 yıl 3 ayda bir, 1 yılın sonunda kardiak toksisite tespit edilmediyse 

6 ayda bir kardiak fonksiyon EKO ile takip edilmelidir. 

TEDAVİ SÜRESİ NE KADAR OLMALIDIR? 

1. basamak tedavi olarak trastuzumab-pertuzumab ve taksan alan hastaların yaklaşık 

%5-10’nunda radyolojik tam yanıt sağlanır. Kemoterapi ajanıyla birlikte verilen anti-HER2 tedavisinden 

en iyi cevabı aldıktan sonra (bu genelde 6 ay ile 1 yıla denk gelir) sitotoksik kemoterapi kesilerek anti-

HER2 tedavi ile devam edilir. Ancak progrese olmayan veya toksisite gelişmeyen hastalarda anti-HER2 

tedavinin optimal süresi henüz bilinmemektedir. Klinik pratikteki yaklaşım genelde progrese oluncaya 

kadar devam etmektir. Sitotoksik kemoterapiyi kestiğimiz metastatik HER2 pozitif hastaların eğer 

hormon reseptörü de pozitif ise anti-HER2 tedaviye premenopozal hastalarda ovarsan supresyon sonrası 

aromataz inhibitörü, post-menopozallerde ise sadece aromataz inhibitörü eklenmesi önerilir. 
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2. VE SONRAKİ BASAMAK TEDAVİLERİ 

Metastatik HER-2 pozitif hastalar anti-HER2 içeren tedavi sonrası progrese olduklarında sonraki 

basamaklarda, toksisite veya yan etki gelişmediyse anti-HER2 tedavi içeren başka bir rejimle tedavilerine 

devam etmek gerekir. Genelde tercih edilen, 1 basamakta anti-HER2 ve taksan içeren rejim almış 

hastalarda 2.basamak olarak TDM-1 rejimidir.  TDM-1 önerisi, iki randomize TH3RESA  ve EMILIA 

çalışmalarından gelir. 

TH3RESA çalışmasında daha önce lapatinib ve trastuzumab içeren en az 2 basamak tedavi almış 

metastatik HER2 pozitif 602 hasta, 2:1 oranında randomize edilerek bir kola TDM-1, diğer kola ise 

trastuzumab ve hekimin tercihine bırakılan bir kemoterapi verilmiş. Progresyonsuz  sağ  kalım,  TDM-1 

kolunda 6.2 ay iken diğer kolda 3.3 ayda kalmış. Sağ kalımda da 22.7 aya, 15.8 ay  TDM-1’nın katkısı 

gösterilmiş (HR:0.68 %5 CI, 0.54-0.85).  TDM-1’ın  yan  etkilerine  bakıldığında 3.ve 4. derece (grad) yan 

etkide artma tespit edilmemiş. Bu çalışma ışığında daha önce anti-HER2 tedavisi alan ve progrese olan 

hastalarda TDM-1 iyi bir seçenek olarak yerini almıştır. 

Bir diğer faz 3 EMILIA çalışmasında daha önce anti-HER2 tedavi almış ve progrese olmuş hastalar, 

lapatinib-kapesitabin kombinasyonu (lapatinib 1250 mg/gün, -kapesitabin 1000 mg/m2 x 2) ile TDM-1 

(3.6 mg/kg) karşılaştırılmış. Çalışmaya katılan 978 hastada TDM-1 tedavisiyle ciddi yan etki riski 

artmazken, 19 aylık takip sonrasında TDM-1 tedavisiyle progresyonsuz sağ kalım lapatinib- kapesitabin 

koluna kıyasla 6 aydan 10 aya çıkmıştır. Ortalama genel sağ kalımıda TDM-1 tedavisi 25 aydan 31 aya 

çıkarmıştır. 40 aydan daha uzun takiplerde kollar arasında geçişe izin verilmesine rağmen TDM-1’ın sağ 

kalım katkısının devam ettiği gözlenmiştir. Yan etkiler bakımından ise TDM-1 ‘tedavisiyle 3. ve 4. derece 

yan etki gelişimi %41 iken lapatinib-kapesitabin kolunda %57 olarak bulunmuş. İshal, el-ayak sendromu 

ve kusma lapatinib-kapesitabin kolunda daha sık iken trombositopeni ve karaciğer enzim yüksekliği 

TDM-1 kolunda daha yüksek bulunmuş. 

TRASTUZUMAB İÇEREN REJİM VE TDM-1 TEDAVİSİ SONRASI PROGRESE OLAN HASTALAR 

Bu grup hastada verilebilecek bir çok tedavi seçeceği vardır ancak günümüz bilimsel kanıtlarıyla optimal 

tedavi sırası henüz belirlenememiştir. Verilebilecek tedaviler şunlardır. 

Fam-trastuzumab derukstekan: antikor-ilaç bileşimidir. Rezeke edilemeyen veya metastatik HER-2 pozitif 

hastalarda en az 2 sıra anti-HER-2 içeren rejim alan hastalarda kullanımı FDA tarafından onaylanmıştır. 

Faz 2, tek kollu çalışmasında, hastalar ortalama 6 basamak tedavi almasına rağmen progresyonsuz sağ 

kalım trastuzumab-derukstekan ile 16 ay olarak bulunması çok ilgi çekmiştir. Bu nedenle özellikle 

trastuzumab pertuzumab ve kemoterapi ve ardından TDM-1 alıp progrese olan hastalarda, 3. basamak 

olarak fam-trastuzumab derukstekan verilebilir. Ancak trastuzumab derukstekan tedavisiyle nötropeni 

(%21), anemi (%9) ve bulantı (%8) görülürken %14 hastada interstisyel akciğer görülmüştür. Bu nedenle 

tedavi verilen hastalarda öksürük, dispne veya solunum sisteminde her hangi kötüleşme açısından 

dikkatli olmak gerekir. 

Tucatinib-Kapesitabin-Trastuzumab kombinasyonu: Tucatinib, HER-2 özgül alanına bağlanan tirozin kinaz 

inhibitörüdür. Daha önce en az bir basamak anti-HER2 tedavi almış rezeke edilemeyen veya metastatik 

hastalarda kapesitabin-trastuzumab ile birlikte kullanımı onaylandı. 480 hasta içeren randomize 

çalışmada daha önce çoklu basamak (ortalama 4 basamak) tedavi almış HER-2 pozitif metastatik hastada 

kapesitabin-trastuzumab tedavisine tucatinib eklenmesiyle 



 
 

~ 123 ~ 

   18-20 Mart 2021 | 9. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi | Canlı Yayın 
 

EHOK2021 Bildiri Kitabı ve Konuşma Metinleri 

1. yıl progresyonsuz sağ kalım %12’den %33’e , süre olarak ise 5.6 aydan 7.8 aya çıkmıştır. 2 yıllık sağ 

kalımlarda ise oran %27’den %45’e çıkmıştır. Özellikle beyin metastazı olan hastalarda 1 yıllık 

progresyonsuz sağ kalım tucatinib eklenmesiyle %0’dan %25’e yükselmesi, bu hastaların tedavisinde 

umut vaad etmiştir. Tucatinib tedavisiyle yan etki olarak da el-ayak sendromu, ishal, karaciğer enzim 

yüksekliğinin bir miktar arttığı gözlenlenmiştir. 

Margetuximab-Kemoterapi kombinasyonu: Margetuximab, kimerik HER-2’ye karşı IgG monoklonal 

antikordur, trastuzumab ile aynı bölgeye bağlanır. Mühendislikle antikorun Fc kısmına eklenen 5 

aminoasit ile daha fazla antikor bağımlı hücre yıkımına sebep oluyor. Etkinliğinin araştırıldığı faz 3 

SOPHIA çalışmasında en az 2 sıra anti-HER2 tedavi almış metastatik 536 hasta margetuximab-kemoterapi 

ve trastuzumab-kemoterapi kollarına ayrılmış. Margetuximab ile progresyonsuz sağ kalım ve genel sağ 

kalımda iyileşme olduğu tespit edilmiş. Etkinliği tam olarak diğer faz 3 çalışmalarla kanıtlanmamış bu 

ajanın sonraki basamaklara saklanması ve bir seçenek olarak düşünülmesi günümüzde kabul edilen 

görüştür. 

Trastuzumab-Kemoterapi: Özellikle pertuzumab-trastuzumab-taksan içeren kemoterapi ve TDM-1 

sonrası progrese olan hastalarda trastuzumab ve kemoterapi kombinasyonu uygun seçenekler 

arasındadır. Hastanın progresyonlarında kemoterapisi değiştirilmesine rağmen anti- HER2 tedavinin 

devam ettirilmesi önerilir. 

Tirozin kinaz inhibitörleri ve kapesitabin kombinasyonu: Hem lapatinib hem de neratinib, oral 

flouropirimidin olan kapesitabin ile kullanılan ajanlardır. IV tedavi istemeyen hastalar için sonraki 

basamaklarda iyi bir seçenektir. Ayrıca teorik olarak kan-beyin bariyerinden geçebildikleri için beyin 

metastazlı hastalarda daha etkin olabileceği öngörülmüştür ancak klinik olarak beyin metastazlarına 

olumlu etkileri net gösterilememiştir. 

Yapılan çalışmalar lapatinib-kapesitabin kombinasyonunun, tek başına kapesitabinden daha etkin 

olduğunu göstermiştir. Yine prospektif randomize çalışmayla da neratinib-kapesitabinin, lapatinib- 

kapesitabinden daha etkili olduğu gösterildi. 

Faz 3 NALA çalışmasında, en az 2 veya daha fazla anti-HER2 tedavisi almış metastatik 621 hasta, 

neratinib-kapesitabin ve lapatinib-kapesitabin kollarına ayrılmış. Progresyonsuz sağ kalım neratinib ile 

6.6 aydan 8.8 aya çıkmış (HR 0.76, %95 CI, 0.63-0.93), genel sağ kalım süresini de neratinib 22 aydan 24 

aya çıkarmıştır ancak sağ kalımdaki fark istatistiksel anlamlılığa ulaşmamış. En az grad 3 ishal yan etkisi 

ise neratinib ile %24’e, %13 daha fazla görülmüş. Genel yaklaşım kapesitabini neratinib ile kombine 

vermek, tolere edilemeyen ishal olduğunda ise lapatinib- kapesitabin tedavisine değiştirmektir. 

Lapatinib-kapesitabin tedavisi, trastuzumab altında progrese olmuş, oral rejim isteyen ve neratinibi 

tolere edemeyen hastalarda iyi bir seçenektir. Yaklaşık 400 hasta ile yapılan faz 3 çalışmada hastalar 

lapatinib (1x1250 mg/gün)-kapesitabin (1000 mg/m2 x 2, 1-14 günler arası 21 günde 1 sikluslarla) ile 

kapesitabin /1250 mg/m2 x 2), tek ajan kollarına ayrılmış. Lapatinib tedaviye eklenmesiyle 

progresyonsuz sağ kalım 4 aydan 6 aya çıkarken (p<0.05), genel sağ kalım 65 haftadan 75 haftaya çıkmış 

ancak fark istatistiksel anlamlılığa ulaşmamış. 

Son günlerde hormon pozitif hastalarda sıkça kullanılmaya başlanan CDK 4/6 inhibitörlerinin HER-2 

pozitif hastalarda etkinliği merak edilmeye başlanmıştır. Faz 2, monarcHER çalışmasında, daha önce en 

az 2 sıra anti-HER2 almış rezeke edilemeyen, metastatik meme kanseri hastası abemasiklib-fulvestrant-

trastuzumab, abemasiklib-trastuzumab ve trastuzumab-hekimin belirlediği bir kemoterapi kollarına 
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randomize edilmiş. 19 aylık takip süresinde abemasiklib-fulvestrant- trastuzumab alan hastaların 

progresyonsuz sağ kalım süreleri 8.3 ay iken diğer iki grubun 5.7 ayda kalmış (HR 0.67 %95 CI, 0.45-1). 

Cevap oranlarında yine CD4/6 inhibitörü (abemasiklib)- fulvestrant-trastuzumab alan grupta %33 iken 

diğer kolda %14’de kalmıştır. Sağ kalım verileri ise henüz olgunluk kazanmamıştır. 

GENEL OLARAK KABUL GÖRMEYEN YAKLAŞIM 

Metastatik HER2 pozitif meme kanserli hastalarda trastuzumab tedavisini çoklu ajan kemoterapi ile 

kombine etmek kabul gören yaklaşım değildir. Yapılan çalışmalarda çoklu kemoterapi 

kombinasyonlarıyla cevap oranları ve progresyonsuz sağ kalım süreleri artmasına karşın hiç bir çalışmada 

genel sağ kalım katkısı gösterilememiştir. Bununla birlikte hastaların tedaviye bağlı toksisiteleri çok daha 

fazla artmıştır. 
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METASTATİK MESANE KANSERİ SİSTEMİK TEDAVİSİNDE İMMUNOTERAPİ 
NEREYE KONUMLANMALI? 

Bülent Yıldız 

ESOGÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD. 

Metastatik mesane kanserinin ilk sıra tedavisi ile ortalama 14 aylık bir sağkalım elde edilmektedir.1 

İkinci basamak tedavinin sınırlı bir etkinliği olmakla birlikte immünoterapi bizlere ek seçenekler 

sunmaktadır. Mesane kanseri tıpkı akciğer kanseri ve melanom gibi mutasyon yükü yüksek 

tümörlerdendir.2 

1. Basamak Tedavide İmmünotarapi 

Sisplatin için konterendikasyonu (ECOG PS ≥2, GFR <60 ml/dk, grade ≥2 işitme kaybı,  grade ≥2 

periferik nöropati ve kalp yetmezliği) olmayan metastatik mesane kanserli hastalarda sisplatin bazlı 

kombinasyon kemoterapisi birinci basamak tedavide tercih edilen yaklaşımdır. Sisplatin alamayacak 

hastalarda tedavi alternatifleri arasında carboplatinli rejimler, platin içermeyen kombinasyonlar (örneğin 

paklitaksel - gemstabin) ve immunoterapi yer almaktadır.  

Sisplatin uygun olmayan hastaların alındığı KEYNOTE-052 Faz II çalışmasında pembrolizumab CPS>10 

olan hasta kolunda tam cevap %20, parsiyel cevap %27 tespit edildi. Ortanca genel sağkalım (GS) 11,3 

aydı.3 KEYNOTE-361 Faz III çalışmasında ise hastalar 1. basamak tedavide pembrolizumab-gemstabin-

platin kombinasyonu pembrolizumab monoterapisi ve kemoterapi (KT) kollarına bire bir randomize 

edildi.  Gerek GS gerekse progresyonsuz sağkalımda (PS) pembrolizumab-KT kolunda numerik üstünlük 

elde edilmiş olsa da bu sonuçlar önceden belirlenmiş protokollere göre istatistiksel önemi karşılamadı 

(17 ay vs 14.3 ay GS, 8.3 vs 6.5 ay PS için). KT kolundaki hastaların yaklaşık yarısı progresyon sonrası 

immünoterapi aldığı için istatistiksel bir fark ortaya çıkmamış olabileceği vurgulanmıştır. Cevap süreleri 

incelendiğinde pembrolizumab monoterapi kolunda 28 aylara ulaşan bir durabl cevap elde edildi. Yan 

etkiler önceki çalışmalarla benzer ve KT’ye kıyasla daha düşük orandaydı.4  

İMvigor 210 Faz II çalışmasında 1. basamak tedavide sisplatin uygun olmayan hastalarda 

atezolizumab ile 16’aya ulaşan bir GS elde edildi.5 İMvigor 130 Faz III çalışmasında ise hastalar 1. 

basamak tedavide atezolizumab-gemstabin-platin kombinasyonu atezolizumab monoterapisi ve 

kemoterapi (KT) kollarına bire bir randomize edildi. PS atezolizumab-KT kolunda KT koluna kıyasla 

istatistiksel olarak daha uzundu (8.2 vs 6.3 ay, p=0.007).  Ancak, ara analizde GS'daki fark istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığından, ortanca GS iki grup arasında benzerdi (16 ay vs  13 ay). Bu yaklaşımı 

başlangıç tedavisi için bir seçenek olarak sunmadan önce, bu çalışmada GS'ın daha fazla izlenmesi 

beklenmektedir.6  

Durvalumab ve durvalumab-tremelimumab kombinasyonu ve KT kollarının karşılaştırıldığı DANUBE 

Faz III çalışmasında da OS’da kollar arasında fark tespit edilmedi.  Çalışmanın subgrub analizinde 12 aylık 

PS incelendiğinde, PDL-1 yüksek hasta kolunda durvalumab ve durvalumab-tremelimumab 

kombinasyonu ile durabl klinik cevap gözlemlendi.7   
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İademe Tedavide İmmünoterapi 

JAVELIN Bladder 100 randomize Faz III çalışmasında lokal ileri, rezeke edilemeyen veya metastatik 
ürotelyal mesane kanserli, 4-6 siklus gemstabin-platin kombinasyon tedavisi sonrası objektif yanıt elde 
edilen 700 hasta rasgele olarak idame avelumab ve en iyi destekleyici bakıma randomize edildi. 
Ortalama 19 aylık takipte GS gerek genel popülasyonda (21 ay vs 14 ay, p=.001)  gerekse PD-L1 pozitif 
tümörü olanlarda (ortancaya ulaşılamadı vs 17 ay, p<.001) avelumab kolunda istatistiksel daha iyiydi. 
Çalışmada idame avelumab tedavisinden fayda görebilecek hastalar için prediktif biomarkerlar da analiz 
edildi ancak; bilinen biomarkerların hiç biri avelumab kolundaki sağkalım katkısını optimal predikte 
edemedi.8  

 

2. Basamak Tedavide İmmünoterapi  

Platin içeren kombinasyon tedavileri ile progresyon tespit edilen hastaların farklı kemoterapi ajanları 

(paklitaksel, dosetaksel, vinflunin) ile karşılaştırıldığı immunoterapi çalışmalarında genel olarak objektif 

cevap oranlarında ve GS’da kemoterapiye kıyasla iyileşme tespit edildi.9-14 Bu çalışmaların erken 

sonuçları ışığında pembrolizumab, atezolizumab, nivolumab, avelumab ve durvalumab FDA tarafından 

hızlandırılmış onay almışlardır. Ancak DENUBE çalışması verileri sonrası durvalumab onayı gönüllü olarak 

geri çekildi.  

Sonuç olarak 1. basamak tedavide sisplatin uygun hastalar için sisplatin bazlı kombinasyon tedavisi 

halen standart bir yaklaşımdır. Sisplatin uygun olmayan hastalar için carboplatin bazlı KT, platin 

içermeyen kombinasyon KT’si veya immünoterapi (Pembrolizumab/Atezolizumab) verilebilir. İdame 

tedavide sisplatin bazlı KT ile objektif cevap elde edilen hastalarda Avelumab önerilmektedir. İkinci 

basamak tedavide sisplatin bazlı KT sonrası progresyonda immunoterapi (pembrolizumab, nivolumab, 

atezolizumab, avelumab) önerilmektedir. Sonraki basamakta ise tedavi seçenekleri arasında erdafitinib 

(FGFR mutasyon varlığında), enfortumab vedotin, sacituzumab govitecan veya diğer KT ajanları yer 

almaktadır.  
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METASTATİK GIST VE NET SİSTEMİK TEDAVİSİNDE GÜNCEL GELİŞMELER 

Atike Pınar Erdoğan 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 

Gastrointestinal stromal tümör (GİST)’ler, gastrointestinal (Gİ) kanalda (özofagus, mide, anüs, kolon ve 
ince ve kalın bağırsak) en sık görülen mezenkimal tümörüdür.(1) GİST’ler Gİ kanalın herhangi bir yerinde 
oluşabilmesine rağmen, en yaygın olarak midede (%60) veya ince bağırsakta (%30) ortaya çıkar.(2)  
GİST’ler tanıda kolaylığı sağlayacak immünhistokimyasal boyanma özellikleri gösterirler. C-kit (CD117) 
%80 pozitiftir, GİST’ler genellikle S-100 proteini, desmin ve keratin negatiftir. (3) CD 117 ve DOG-1 
immün boyamada wild type  (WT) ise SDH B ve A alt tipi bakılmalıdır. 

Keşfedilen her mutasyonla birlikte GIST’ler solid tümörlerde hedefe yönelik tedaviler için bir model rolü 
üstlenmiştir. KIT ve PDGFRA gibi protoonkogenlerin driver rolünün anlaşılması ile metastatik hastalığın 
yönetimi de şekillenmiştir. En sık mutasyonlar ekson 11’de ve ikinci sıklıkta ekson 9’da görülür. 
Imatinib’in keşfi cerrahiye uygun olmayan GİST hastalarının prognozlarını dramatik olarak değiştirmiştir. 
Imatinib GİST’lerde C-kit reseptörü tirozin kinazın özgün inhibitörüdür. Pratik uygulamaya giren ilk 
moleküler hedefli ilaçtır. Nüks, metastatik veya inoperabl hastalarda ilk tercih edilecek ajan olarak 
2002’de FDA tarafından hızlandırılmış statüde onaylanmıştır. (4) Ekson 11 mutasyonu taşıyanlar 
imatinibe en duyarlı gruptur. Ekson 9 mutasyonu olanlar ise 800 mg’a iyi yanıt verir.  Hiçbir eksonda 
mutasyon olmayanlar ise wild tip olarak adlandırılır ve ilaç tedavisine en az cevap veren gruptur. Bu 
grupta genellikle RAS, RAF veya NTRK mutasyonları saptanabilmektedir. (5) Hastaların yaklaşık 
%50’sinde ilk iki yıl içinde imatinibe direnç gelişir. Yüksek doz (800 mg/gün) imatinib’e cevap vermeyen 
hastalarda sunitinib’e geçmek gereklidir. Sunitinib maleat metastatik GIST’in ikinci basamak tedavisi 
olarak 2006’da FDA tarafından onaylanmıştır. (6) 2016’da regorafenib plaseboya kıyasla PFS’yi uzattığı 
gösterilerek sunitinib sonrası sıraya yerleşmiştir. (7) 

PDGFRA varyantları içinde en sık mutasyon ekson 18’de görülmekte olup, en sık mide yerleşimli 
GIST’lerde görülmektedir. İmatinibin ATP bağlayan bölgeye bağlanmasını engelleyerek ilaç direncine 
sebep olur. Bu durumda kısmen sunitinib ve regorafenib direnci de söz konusudur.  Avapritinib (BLU-
285), PDGFRA ekson 18 D842V ile mutasyona uğramış GIST'li hastalarda >% 90 yanıt oranları gösteren 
güçlü bir KIT ve PDGFRA'ya özgü tirozin kinaz inhibitörüdür. Avapritinibin Faz I çalışmasının sonuçları, bu 
ilacın PDGFRA ekson 18 D842V-mutasyona uğramış GIST'li hastalar için standart bakım olması gerektiğini 
göstermiştir. (8)  

Ripretinib, “switch kontrol” tirozin kinaz inhibitörü olarak tanımlanmaktadır. KIT ve PDGFR sinyalini ikili 
mekanizma ile inhibe eder. İki farklı bölgeye bağlanarak kinazı kilitler, bu sayede geniş spektrumlu bir 
inhibisyon elde edilmiş olur. Mayıs 2020'de  FDA, imatinib dahil olmak üzere üç veya daha fazla kinaz 
inhibitörü ile daha önce tedavi görmüş, ileri GIST'li yetişkin hastaların tedavisi için ripretinibi 
onaylamıştır.(9) 

Sonuç olarak metastatik GIST tedavisinde ilk seride imatinib, ekson 9 mutasyonu varsa 800 mg doz ile 
başlangıç önerilmektedir. Spesifik D842V mutasyonu saptanan hastalarda Avapritinib onaylıdır. İkinci sıra 
seçimde sunitinib, üçüncü sırada regorafenib standart tedavidir. Dördüncü sıra tedavida ripretinib yerini 
almıştır. İmmünoterapi ile kombinasyon çalışmaları devam etmekte olup etkinlik verileri henüz 
olgunlaşmadığından yorum yapmak için zamana ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Nöroendokrin tümör (NET)'ler, değişken ancak çoğunlukla sessiz biyolojik davranışlarla karakterize 
heterojen bir maligniteler grubudur. Klinik davranış ve prognoz, mitotik sayım ve Ki-67 etiketleme 
indeksi ile değerlendirildiği üzere, histolojik farklılaşma ve derece ile yakından ilişkilidir. Somatostatin 
analogları, ilerlemiş gastrointestinal nöroendokrin tümörlerle (GINET'ler) bağlantılı semptomların 
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kontrolünde oldukça etkilidir. Ek olarak, somatostatin analoglarının tümör büyümesini kontrol ettiği de 
gösterilmiştir. Ekstrahepatik metastazlar, yaygın bilobar tutulumu veya bozulmuş karaciğer fonksiyonu 
yokluğunda tamamen rezektabl görünen metastatik hastalığı olan hastalar için, medikal tedaviden 
ziyade rezeksiyon önerilmektedir. Karaciğer ağırlıklı rezeke edilemeyen hastalığı olan semptomatik 
hastalarda palyatif bir teknik olarak, tek başına medikal tedaviden ziyade hepatik arteriyel embolizasyon, 
kemoembolizasyon veya radyoembolizasyonu düşünülmelidir. Karaciğere yönelik tedavi için uygun 
olmayan uzun etkili somatostatin analoğuna rağmen progresif hastalığı olan çoğu hasta için, uzun etkili 
somatostatin analoğunun doz artırımı yerine everolimus planlanmalıdır. (10,11,12) 

Somatostatin reseptörü pozitif NET'li hastalar için, somatostatin analoğu ile progresyon sonrası veya 
everolimustaki progresyonu takiben lutetium Lu-177 dotatate (177Lu-Dotatate) gibi bir radyo-etiketli 
somatostatin analoğu kullanılarak peptit reseptör radyoligand terapisi (PRRT) ile tedavi, başka bir makul 
seçenektir. Uzun etkili somatostatin analog tedavisi altında ilerleme gösteren hastalarda 177Lu-
Dotatate'i everolimus ile karşılaştıran hiçbir veri yoktur ve bu durumda tedavi seçimi, 177Lu-Dotatate'in 
ulaşılabilirliğine ve hasta tercihine dayanmalıdır. SSTR görüntülemede hastalığı yüksek olan orta bağırsak 
NET'leri olan hastalar için 177Lu-Dotatate, mevcudiyet ve hasta tercihine bağlı olarak everolimustan 
önce düşünülebilir. (13) 

İmmün kontrol noktası inhibitörleri ile immünoterapinin rolü, iyi diferansiye NET'leri olan hastalarda 
henüz araştırılmaya başlanmıştır. Sınırlı veriler, anti-programlanmış hücre ölümü 1 (PD-1) antikorlarının 
tek ajanlı tedavi olarak minimum aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir: 

Anti-PD-1 antikoru spartalizumabın (PDR001) etkinliği, 33'ü pankreas NET, 32'si GINET, 30'u torasik NET 
ve 21'i zayıf diferansiye gastroenteropankreatik nöroendokrin olmak üzere 116 hastanın katıldığı çok 
merkezli bir faz II denemesinde değerlendirildi ve 2018 Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) 
toplantısında sunulan bir ön raporda, genel radyografik yanıt oranı tüm iyi farklılaşmış NET'ler 
(havuzlanmış) arasında % 7.4 ve GINET'li hastalarda % 0 idi. Bununla birlikte, iyi diferansiye NET'li 
hastalarda stabil hastalık oranı % 55.8 ve GINET'li hastalarda % 59.4 saptandı. (14) 

 PD-L1 pozitif gelişmiş NET olan hastalarda pembrolizumab aktivitesi, pankreas NET'li 16 hastayı ve non 
pankreatik gastrointestinal NET'li 25 hastayı içeren KEYNOTE-028 çalışmasında değerlendirilmiştir. Genel 
olarak, pankreatik olmayan NET'leri olan üç hasta (%12,% 95 CI %3-31) objektif yanıtlara sahipti; bu 
hastalardaki stabil hastalık oranı % 60'tı (n = 15) [131]. Pankreas NET'lerden sadece bir hasta yanıt verdi. 
(15) 

Bu ajanların tedavi sırasını, tedavi süresini ve tedaviye yanıt veren hastalarda kümülatif toksisitesini 
değerlendirmek için ek çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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ONKOLOG GÖZÜYLE SİTOREDÜKTİF CERRAHİ VE HIPEC UYGULAMALARI 

Ahmet Özveren 

İzmir Kent Hastanesi Onkoloji Merkezi 

Sitoredüktif cerrahi (CRS) 

Tüm makroskopik hastalığı ortadan kaldırmak amacıyla yapılan CRS, peritonektomi +/- viseral 

rezeksiyonlardan oluşur CRS, önemli miktarda beceri ve uygun hasta seçimi gerektiren, teknik olarak zor 

bir ameliyattır. 1980'lerden beri, izole peritoneal karsinomatozlu hastalar için sitoredüktif cerrahi (CRS) 

ve hipertermik intraperitoneal kemoperfüzyon (HIPEC) için kombine bir tedavi yaklaşımı 

geliştirilmiştir.Bu yaklaşımın arkasındaki mantık, karsinomatozun makroskopik olarak optimal 

sitoredüksiyonunu elde etmek (0.25 cm'den büyük kalınlıkta kalan tümör yok) ve ardından varsa 

mikroskobik hastalığı, doğrudan periton boşluğuna uygulanan yüksek konsantrasyonlu hipertermik 

kemoterapi ile tedavi etmektir.  

Intraperitoneal kemoterapinin rasyoneli 

İntraperitoneal kemoterapi, cerrahi sitoredüksiyonun tamamlanmasının ardından, 30 ila 120 dakika 

süreyle uygulanır (kullanılacak kemoterapi ajanına ve cerrahın tercihine bağlı)Plazma- periton bariyeri 

sayesinde kemoterapi ajanlarının sistemik dolaşıma verilebilenden daha yüksek konsantrasyonlarda 

intraperitoneal olarak uygulanabilmesi sağlanmış olur.Peritona, plazmada tolere edilebilen maksimum 

dozun 12-15 katı kemoterapi verilmiş olur.Ayrıca henüz cerrahi sonrası adezyonlar oluşmadan 

kemoterapi almış olduğu için etkinlik artar. 

Peritoneal karsinomatoza yol açan patolojilerin tek bir karakterde değerlendirilmemesi gerekir, primer 

tümör orijinine göre başarı yüzdesi önemli oranda değişmektedir.Apendiksin müsinöz karsinomunun 

peritoneal yayılması ile ilişkili prognoz tipik olarak yıllar olarak ölçülürken, mide kanseri + periton 

karsinomatozunun prognozunu haftalar ile sınırlayan literatür verileri mevcuttur. CRS +/- HIPEC 

çalışmaları, en önemli prognostik faktörün sitoredüksiyonun tamlığı olduğunu göstermiştir. Diğer iki 

önemli prognostik faktör ise primer tümörün kökeni ve histolojisi dir. Bu faktörler, kanserin potansiyel 

agresivitesi ve kemosensitivitesinin yanında rezektabilitesini de belirler.  

Optimal sitoredüksiyon? 

-  Rezidüel hastalık yokluğu (CC 0 veya R0 ‐ R1) 

-  Veya minimal (kalınlığı 0,25 ‐ cm'den az olan) rezidüel hastalık (CC ‐ 1 veya R2) olarak tanımlanır.   

-  Over kanserinde optimal sitoredüksiyon <1 cm rezidü olarak kabul edilmektedir.  

Kullanılan skorlama sisteminden bağımsız olarak, eksik bir sitoredüksiyon durumunda  (0.25 cm'den 

büyük makroskopik hastalık [CC 2] bırakarak) uygulanması planlanan HIPEC'in, tek başına sistemik 

kemoterapiye ek sağkalım avantajı sağlamadığı gösterilmiştir.  
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CRS +HIPEC komplikasyonları 

• CRS + HIPEC ile herhangi bir derecede yan etki görülme sıklığı 27%-56% 

• Perioperatif mortalite 0%-11%,  

- En sık intestinal kaçak,  

- Kemik iliği supresyonu,  

- Solunum yetmezliği,  

- Metisilin-resistant Staphylococcus aureus,  

- Pulmoner emboli 

• Komplikasyon gelişme olasılığı PCI skoru, operasyon süresi, yapılan anastomoz sayısı ve rezeke 

edilen organ ve periton alanı ile korelasyon gösterir. 

Görüntülemede tespit edilen 3 kriter komplet sitoredüksiyon sağlamanın zor olduğunu gösterir 

(1) ince barsakta segmental obstruksiyon;  

(2) ince barsak ve mezenter ile iç içe geçmiş tümör varlığı 

(3) intestinal yüzey veya mezenterde >5 cm tümör nodüllerinin varlığı  

CRS + HIPEC apendiks müsinöz kanserinin standart tedavisidir, periton tutulumu olan kolorektal 

kanserde ve malign peritoneal mezotelyomada önerilir, yine bir başka kullanım alanı over kanseri ve 

mide kanseri peritonitis karsinomatozudur.Pseudomiksoma peritonei olan hastalarda tek başına CRS ile 

5 yıllık ve 10 yıllık sağkalım oranlarında (sırasıyla% 81 ve% 70), Peritoneal mezotelyoma tanılı hastalar 

için tek başına sistemik tedavi alanlara kıyasla CRS + HIPEC uygulananlarda 12 aya karşı 38-90 aydan fazla 

genel sağkalım süreleri bildirilmiştir. Kolon kanseri + izole peritoneal karsinomatozlu hastalar için sadece 

sistemik tedavi ile 5 yıllık bir sağkalım oranı % 0-19 arasında ve medyan sağkalım 5,2-23,9 ay iken CRS + 

HIPEC geçiren 32-63 aylık medyan sağkalım ve % 44-58 arasında 5 yıllık sağkalım oranları bildirilmiştir 

Kolorektal kanserde CRS+/-HIPEC 

Güncel kılavuzlar kolorektal kanserde CRS ve / veya intraperitoneal kemoterapinin, R0 rezeksiyonu elde 

edilebilecek sınırlı peritoneal metastazı olan seçilmiş hastalar için deneyimli merkezlerde 

düşünülebileceğini göstermektedir[1]. Akciğer ve karaciğer oligometastazı CRS için rölatif 

kontraendikasyondur.Bu metastazlar multidisipliner ekip tarafından değerlendirilmeli ve hasta bazında 

bireysel kararlar alınmalıdır[2]. Peritoneal hastalığın değerlendirilmesinde, mümkünse, diagnostik 

laparoskopi komplet sitoredüksiyon için aday hastaların belirlenmesinde önem kazanır.  

Mide kanserinde CRS +/- HIPEC 

Mide kanseri + peritonitis karsinomatozunda ortalama sağkalım 6-12 ay dır.Mide kanseri peritonitis 

karsinomatoza durumunda sitoredüktif cerrahi standart uygulama değildir.Güncel kılavuzlarda dikkatli 

seçilmiş vakalarda tedavi alternatifi olduğu belirtilmektedir.[3] 

PCI >6, CCR >1 olacak ise, Retroperitoneal invazyon, Pankreas kapsül invazyonu, İnce barsak rezeksiyonu 

>%30 dan fazla olması gerekecek ise, Mezenter kök invazyonu varsa CRS+HIPEC uygun olmaz 
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