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P1: TIKANMA İKTERİ NEDENİYLE TAKİBİNDE ATİPİK HÜS GELİŞEN OLGU 

Burak Işık
1
,Şerife Solmaz Medeni

1
,Bahriye Kadriye Bayman Payzın

1
,Hatice Demet Kiper Ünal

1
 

1
İ.K.Ç.Ü ATATÜRK E.A.H 

Amaç:  Hemolitik üremik sendrom (HÜS) mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve akut 

böbrek yetmezliği bulguları ile seyreder. Mortalite ve morbiditesi yüksek bir hastalıktır. 

Etiyopatogenezinde enfeksiyonlar, ilaçlar ve sistemik hastalıklar gibi çok sayıda farklı neden yer 

almaktadır. Olguların çoğu çocukluk çağında Shiga benzeri toksin üreten E. coli enfeksiyonuna bağlı 

diyare ardından görülür. Atipik HÜS (aHÜS) formu ise diyare ilişkili klasik HÜS olgularından farklı 

seyretmektedir. Günümüzde aHÜS’ün patogenezinde kompleman sisteminin regülasyon bozuklukları 

ve kobalamin metabolizma bozuklukları gibi birçok nedenin yer aldığı gösterilmiştir. Bahsedilecek 

olguda tıkanma ikteri nedeniyle hastane yatışı gerçekleştikten sonra gelişen atipik HÜS tanı ve tedavi 

süreci sunulmuştur. 

Yöntem:  61 yaşında kadın hasta üşüme, titreme, bulantı, kusma nedeniyle acil sevise başvurmuş. 

Hastanın direkt bilirübin hakimiyetinde hiperbilirubinemisi (total bilirubin:9.9 direkt bilirubin:6.3) ve 

ALT/AST yüksekliği olması üzerine tıkanma ikteri düşünülerek gastroenteroloji servisine yatış yapıldı. 

Bilinen bir böbrek hastalığı olmayan hastanın geliş kreatinin 1.5mg/dl olarak ve trombosit değeri 47000 

olarak görüldü. Diare, ateş ve senkop, konfüzyon gibi bir nörolojik semptom tariflemedi. Fizik 

muayenede hepatomegali, splenomegali, periferik lenfadenopati saptanmadı. Hastane yatışından 

itibaren hızla böbrek fonksiyon testlerinde progresyon ve trombositopenisinde derinleşme görülen 

hastadan istenen periferik yaymada eritrositlerde anizositoz, poikilositoz x100 her sahada 8-10 

fragmante eritrosit olarak değerlendirildi. Enfeksiyon markerlarında yükseklik olan hastaya ampirik 

olarak Meropenem başlanan hastadan HÜS/TTP ayırıcı tanısı için Shiga toksin ve ADAMTS13 

gönderildi. ADAMTS13 >108 gelmesi üzerine TTP’den uzaklaşıldı. Shiga toksin negatif olarak 

görüldü. Kompleman düzeyleri çalışılan hastada C3:74 C4<6 olarak sonuçlandı. Atipik HÜS düşünülen 

olguya plazmaferez başlandı. Eş zamanlı olarak üre/kreatinin düzeyi progresyon gösteren ve oligürik 

seyreden, yüklenme bulguları gösteren hastaya hemodiyaliz ve ultrafiltrasyon desteği veridi. 8 gün 

boyunca her gün plazmaferez yapılan ve trombositleri yükselme eğiliminde olan hastadan yapılan 

periferik yayma; anizositoz hipokrom x 100 ile her sahada 5-6 şistosit olarak değerlendirildi. 2 kere 

daha gün aşırı plazmafereze alınan hastada trombosit değeri normal (263000) olarak görüldü ve yeniden 

yapılan periferik yaymada fragmante eritrosit görülmemesi üzerine plazmaferez sonlandırıldı. 

Hemodiyalize devam edilen olgudan proteinüri + ABY etyolojisi aydınlatılması amacıyla renal biyopsi 

yapıldı. Patoloji sonucu fokal segmental mikrotrombus formasyonu, %10 global glomeruloskleroz 

olarak yorumlandı. 3 hafta sonunda hastanın idrar çıkışı 1500-2000cc düzeylerinde seyretti ve böbrek 

fonksiyon testleri hemodiyaliz desteği oladan tamamen normal aralığa geriledi. Taburculuk sonrası 

atipik HÜS için genetik testlerin gönderilmesi planlandı. 

Sonuç:  Atipik HÜS vakaları, serum komleman faktör H , faktör I ve MCP eksikliğiyle birliktedir . 

HÜS’ün ilk tedavisi plazmaterapidir ancak bu konu ile ilgili yeterli prospektif çalışma yoktur. 

Retrospektif çalışmaların bazılarında yetersiz renal yanıt alınmıştır. İlk anda kompleman düzeyi ve 

ADAMTS 13 değeri bilinmediğinden atipik HÜS gibi düşünerek plazmafereze başlanmalıdır. Önerilen 

2 hafta boyunca haftada 5 seans, takip eden 2 hafta boyunca da haftada 3 seans plazmaferez 

uygulanmasıdır. Plazmaferezin tedavi başarısı atipik HÜS‘ün alt tipiyle ilişkilidir. Bizim olgumuzda da 

ilk anda HÜS/TTP ayrımı yapılamaması, erken ve yüksek doz plazmaferezin atipik HÜS’te tedavi 

başarısını arttırması sebebiyle erken dönemde yüksek doz plazmaferez başlanmış; 10 gün boyunca 

aralıksız devam edilmiştir. Olgu plamafereze yanıt vermiş olup atipik HÜS/TTP olgularında özellikle 
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daha fazla organ hasarı gelişmesini önlemek ve oluşan hasarın düzeltilmesini sağlayabilmek için en 

makul tedavi seçeneği Eculizumab kullanılmasına gerek kalmamıştır. 
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P2: HEREDİTER MEMBRAN HASTALIKLARINDA YENİ NESİL TANISAL 

YAKLAŞIM 

Mürüvvet Seda Aydın
1
,Mesude Falay

1
,Mehmet Sezgin Pepeler

1
,Zehra Narlı

1
,Selin Merih 

Urlu
1
,Emine Eylem Genç

1
,Hamza Sümter

1
,Özlem Beyler

1
,Funda Ceran

2
,Simten Dağdaş

1
,Gülsüm 

Özet
1
 

1
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, 

2
Ankara Numune Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları 

Amaç: Herediter sferositoz en sık eritrosit membran anormalliği olarak bilinmektedir. Herediter 

sferositozdan eritrosit membran proteinlerinin dikey ilişkilerindeki eksiklik sorumludur. Herediter 

sferositozlu hastalar splenektomiden fayda görürler. Çok nadir olduğu bilinen herediter stomatositozda 

ise eritrosit membran proteinlerinin yatay ilişkilerindeki bozukluk sonucu hücre zarı sodyum-potasyum 

pompası çalışması etkilenir. Herediter stomatositozda da hemolitik anemi izlenir ancak splenektomi 

ciddi trombotik riski beraberinde getirir. Bu nedenle bu 2 hastalığın doğru tanısı çok önemlidir. 

Yöntem: Hemolitik anemi tanılı 110 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik 

verileri, splenektomi durumları ve tedavileri kayıt edildi. 

Bulgu: Ozmotik frajilite ve Eosin-5`-Maleimide (EMA)testleri 110 hemolitik anemi şüphesi olan 

hastada değerlendirildi. Yirmi altı vaka herediter sferositoz tanısı alırken, 5 vaka herediter eliptositoz ve 

4 vaka ise herediter stomatositoz tanısı almıştı. Tüm vakalarda splenektomi yapılmıştı ve hemoliz 

devam etmekteydi. Herediter stomatoz saptanan iki vakanın aile taramasında da birinci derece 

yakınlarında herediter stomatositoz saptandı. 

Sonuç: Herediter stomatositoz vakaları sıklıkla herediter stomatositoz olarak yanlış tanı aldıkları için, 

bu hastalarda morbidite açısından riskli olan splenektomi sıklıkla uygulanmaktadır. EMA testi, tüm 

non-immün hemolitik anemi vakalarının tanı algoritmasında bulunmalıdır. EMA testinin bu hastalarda 

tarama testi olarak kullanılmasının daha doğru sonuçlar vereceğini tahmin etmekteyiz. 
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P3: PANKREASTAKİ İZOLE KİTLEDEN TANI ALAN DBBHL OLGUSU 

Mesut Göçer
1
,Utku Iltar

1
,Ramazan Erdem

1
,Vedat Aslan

1
,İlknur Nizam Özen

1
,Mehmet 

Çelik
1
,Erdal Kurtoğlu

1
 

1
SBÜ Antalya E.A.H. Hematoloji Kliniği 

 

Amaç: Lenfoma, immün sistemin çeşitli farklılaşma aşamasından köken alabilen, morfoloji ve klinik 

bulguları birbirinden farklı olabilen lenfoid hücre malignitesidir. NHL’ler lokalizasyonlarına göre nodal 

ve ekstranodal yerleşimli olarak gruplandırılmaktadır. Ekstranodal tutulum tüm NHL hastalarının 

yaklaşık %35-40’ını oluşturmaktadır. Ekstranodal NHL’nın yerleşim yerine göre dağılımı %25–35’i 

gastrointestinal traktus, %20–30’u beyin ve tiroid dışında baş boyun bölgesi ve deridir. Gastrointestinal 

sistemde en sık mide, ince barsak ve kalın barsak tutulmaktadır. Pankreas kanseri kadın ve erkeklerde 

aynı sıklıkta görülen ileri yaşlarda daha sık ortaya çıkan, agresif seyirli kanserlerden biridir. Semptom 

vermeden ilerleyen kanser türleri arasında, pankreas kanseri ilk sıralarda yer almaktadır. En sık 

epigastrik bölgede sırta vuran ağrı görülmektedir. Pankreasın baş kısmında bulunan kanserlerde ise ana 

safra kanalının tıkanması sonucu ilerleyici ve koyu bir sarılık görülebilir. İlerleyici sarılık şikayetiyle 

başvuran pankreas baş kesiminde kitleden tanı alan DBBHL olgusunu sunmak istiyoruz. 

Bulgu: 62 yaşında kadın hasta 2-3 aydır olan sarılık şikayetiyle başvurmuştu. Sarılık dışında bulantı ve 

kusma şikayetleri de olan hastanın belirgin karın ağrısı yoktu. Hastada B semptomu olarak sadece kilo 

kaybı vardı. Laboratuvar değerlerinde Hb:10.8 g/dl, Wbc:7000 10^3/mm^3, Plt:118000 10^3/mm^3, 

ALT:199 U/L, AST:191 U/L, GGT:647 U/L, ALP:765 U/L Tot.Bil:16,9 mg/dL, Dir.Bil:9.78 mg/dL, 

LDH:343 U/L, Ü.A:5.0 mg/dL şeklindeydi. İstenilen tümör markerları sonuçları CEA:1,66 ng/mL(0-3), 

CA-19.9:95,5 U/mL(0-35) çıkmıştır. Tıkanma ikteri nedeniyle tetkik edilen hastanın yapılan bilgisayar 

tomografisinde pankreas baş kesiminde 10x6 cm kitle saptanmıştır. Safra yollarına stent takılarak kesin 

tanıya kadar hastaya semptomatik tedavi uygulandı. Pankreas kanseri düşünülerek hastaya PET-CT 

çekildi. Pankreas baş kesiminde 10x9x7 cm kitle dışında patolojik bulguya rastlanmadı. Girişimsel 

radyoloji tarafından kitleden alınan kor biyopsi sonucu bcl-2 (+) ve bcl-6 (+) diffüz büyük b hücreli 

lenfoma olarak raporlandı. Ki-67 proliferasyon indeksi %90 saptandı. Evre I-E DBBHL tanısıyla 

hastaya 6 siklus R-CHOP (rituksimab, siklofosfamid, adriablastina, vinkristin, prednizolone) 

kemoterapi protokolü ve 20 gün radyoterapi uygulandı. Tedavi sonrası hastada tam yanıt elde edildi.15 

aydır hasta kliniğimizde remisyonda takip edilmektedir. 

Sonuç: Pankreas kanseri en kötü prognozlu tümörlerden biridir. Hastaların %80’inden fazlası tanı 

anında hematojen veya peritoneal yolla metastaz yapmıştır. Pankreas veya periampuller bölgede kitlesi 

olup genel durumu iyi olan tıkanma sarılıklı hastalarda malignitenin histolojik teyidi gerekli 

görülmemektedir. Bizim hastamızda 10 cm kitleye rağmen tümör markerlarında ciddi yükseklik 

olmayan hastada lenfoma şüphesi de olduğu için ERCP ile stent takılırken kitleden kor biyopsisi de 

alındı. Hastanın lenfoma olduğu saptandı. Bununla birlikte öncelikle lenfoma tanısı için eksizyonel lenf 

nodu biyopsisi tercih edilmelidir. Sadece acil tedavi gerektiren ya da eksizyonel biyopsi için uygun 

olmayan bölgelerde ki nadir olgularda kor biyopsi uygulanabilir. Bu işlem ile hasta ciddi morbidite ve 

mortalite riski olan pankreatikoduodenektomi (Whipple) ameliyatı olmak zorunda kalmamıştır. Hastada 

kemoterapi ve radyoterapi ile tam remisyon sağlanmıştır. 
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P4: ECULİZUMAB TEDAVİSİ ALAN PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL 

HEMOGLOBİNÜRİLİ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fatma Keklik Karadağ
1
,Eren Arslan Davulcu

1
,Hale Bülbül

1
,Yusuf Ulusoy

1
,Ayşenur Arslan

1
,Nur 

Akad Soyer
2
,Güray Saydam

2
,Fahri Şahin

1
 

1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, 

2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji 

Anabilim Dalı 

 

Amaç: Paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH) PIGA geninde somatik mutasyon sonucu oluşan 

benign klonal bir hematolojik hastalıktır. Bu hastalığın fizyopatolojisindeki anahtar rolü üstlenen 

kompleman aracılı intravasküler hemoliz sonucunda kemik iliği yetmezliği ve trombofili hastalığın 

klinik bulgularını oluşturur. Yılda 1-2/1000000 insidans ile oldukça nadir bir hastalık olan PNH, 

halsizlik gibi non spesifik yakınmalardan hayati organlarda tromboz gibi morbidite ve mortaliteye sebep 

olabilen geniş bir klinik spektruma sahiptir. Bu çalışmada kliniğimizde izlenen ve eculizumab tedavisi 

almış olan PNH olgularının analizi sunulmuştur. 

Yöntem: Ege Üniversitesi hematoloji bilim dalında takip edilen 17 PNH tanılı hasta çalışmaya dahil 

edilmiştir. Hastaların dosyaları elektronik hasta dosyası sistemi üzerinden retrospektif olarak 

taranmıştır. 

Bulgu: 12 si erkek; 5 i kadın 17 PNH tanılı hasta değerlendirilmeye alındı. 23-76 yaş aralığında olan 

hastaların medyan yaşı 47,3; ortalama tanı yaşı 42 olarak saptandı. Tanı anında bir hasta hariç diğerleri 

anemik (hb<10 g/dL); 7 si trombositopenik %70,6 sında (12/17) tanı anında lökosit saysı 5000 μL in 

altındadır. Hastaların tamamında tanı anında LDH düzeyi normalin 1,5 kat üzerinde ve coombs testi 

negatif saptanmıştır. 4/17 (% 23,5) hastada pulmoner hipertansiyon var olup erkek hastaların 4 ünde 

(%30) erektil disfonksiyon bulunmaktadır. Eculizumab tedavisi altındaki hastaların hiçbirinde izlemde 

tromboz gelişmemiştir. Ayrıca 1996 yılında tanı almış olan hasta (NB) 2011 de eculizumab tedavisine 

başlamış eculizumab tedavisi öncesinde hepatik ven trombozu ve serebellar enfarkt geçirmiş olup tedavi 

sonrası hemoglobin ve LDH normale gelmese de izlemde yeni gelişen trombozu olmamıştır Hastaların 

tamamı hayattadır ve PNH tanısı sonrası aynı zamanda aplastik anemi (AA) tanısı da almış olan bir 

hastaya (SK) allojeneik kk hücre nakli yapılmış olup tam nakil sonrası eculizumab tedavisi de kesilmiş 

ve hem AA hem PNH yönünden tam remisyonda izlenmektedir. 

Sonuç: PNH hastalığı, komorbidite ve mortaliteye sebep olması sebebiyle klinik farkındalık gerektirir. 

Direkt olarak kompleman C5 i hedef alan insan monoklonal antikoru Eculizumab klinikte iyileşme ve 

hastaların transfüzyon ihtiyacını azaltarak tedavide önemli bir rol oynar ancak kemik iliğini tam olarak 

düzeltemez. Kemik iliği yetmezliğinin düzeltilemediği ve özellikle eşlik eden AA tanısı da olan 

vakalarda allojeneik kök hücre nakli diğer bir tedavi seçeneği olarak akılda tutulmalıdır. 
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P5: İNTERMİTTAN TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANILI OLGU 

SUNUMU 

İsmet Çulcuoğlu
1
,Nagihan Akkaş

1
,Burçin Dalkılınç

1
,Yakup İriağaç

1
,Ahmet Mert Dağ

1
,Mehmet 

Sonbahar
1
 

1
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,Dahiliye Kliniği 

 

Amaç: Trombotik trombositopenik purpura (TTP),bir trombotik mikroanjiyopati sendromudur. Çoğul 

organ tutulumuyla (nörolojik, böbrek ve gastrointestinal sistem gibi) giden mikroanjiyopatik hemolitik 

anemi ve trombositopeniyle karakterizedir. Nörolojik bozuklukların baskın ve böbrek tutulumunun 

minimal olduğu durumlar görülebilir. Çocuklardaki semptomatik tedavinin aksine, erişkinlerdeki TTP’li 

tedavisiz olgular %90’ı aşan yüksek mortalite oranlarına sahiptir. Plazmaferez temelli tedavilerin 

uygulamaya girmesiyle dramatik bir gelişme kaydedilmiş ve mortalite hızları %10’lara düşürülmüştür. 

Bu yazıda intermittan TTP tanısı konulan bir olgu sunulmuştur. 

Bulgu: Bilinen TTP tanılı 32 yaş kadın hasta; ateş,bulantı,kusma şikayetleri ile acil servisimize 

başvurdu. Vücut sıcaklığı 36.6°C idi ve kasıklarında hassasiyeti vardı. Diğer sistemlerin muayenesi 

normaldi. Aktif kanama öyküsü olmayan hastaya yapılan tetkiklerde HGB:11.6 g/L ,WBC:16 .10∧9/L 

PLT:45 10∧9/L , CRP:22mg/dl , BUN:19 mg/dl CRE.1.13 mg/dl,GLU:262 mg7dl INR:1.33 D-

DİMER:429 TOT BİL:4 mg7<dl IND BİL:3.1mg/dl , LDH:394 U/L olarak görüldü.Yapılan periferik 

yaymada her alanda 4-5 şistosit ve50000/60000 trombosit görüldü. Hasta TTP atak olarak 

değerlendirilmiş olup mevcut yatışı 5. atağı sebebiyle yapıldı. TTP tanısını 21 yaşında alan hasta tanı 

aldığında menometroraji , senkop ,konuşmada peltekleşme ekstremitelerde kasılma şikayetleri ile 

başvurmuş. Hastanın tekrarlayan ataklarında nörolojik şikayetleri olmamış. Hasta tüm ataklarında 

plazmaferez ve steroid tedavisi almış. TTP atak olarak değerlendirilen hasta dahiliye servisine yatırıldı. 

Lökositürisi olan, idrar kültüründe E. coli üremesi olan hastaya uygun antibiyoterapi başlandı. Hastaya 

1mg/kg/gün metilprednizolon başlandı. Hastaya 6 gün ardışık plazmaferez sonrası Hgb:10.1g/L Plt 

198.000 Ldh: 207 olarak görüldü. Ardından günaşırıya geçilerek 1 kez daha plazmaferez yapıldı. 

Tekrarlanan periferik yaymada normositer normokrom her alanda 2-3 adet şistosit ve230.00-250.000 

mikrolitre düzeyinde trombosit görüldü. Günlük plazmaferez ile LDH, PLT, Billuribin düzeyleri 

normalleşen hastada PLT düzeyi 321.000’e kadar yükseldi. Hastanın plazmaferez ihtiyacı ortadan 

kalkmış olup takip ve tedavisi devam etmektedir. 

Sonuç: Birçok olguda TTP görünür bir sebep olmadan akut olarak başlar ve tek bir atak şeklinde 

seyreder (akut sporadik form). %10-20 olgu ise tekrarlayan ataklar gösterir (intermittan TTP). Plazma 

değişiminden sonra ilk 4 haftada hastalık aktivitesinin tekrarlaması alevlenme, 4 haftadan sonra 

tekrarlaması ise relaps olarak değerlendirilmektedir Yeterli tedavi yapılan olgularda bile %30-50 relaps 

görülebilir. Relapslar genellikle ilk yılda görülmekle birlikte 10 yıl sonra da olabilir. Kanada aferez 

grubunun 10 yıl süre ile izlediği olgularda %36 relaps görülmüştür . Bu olgularda tekrar plazma 

değişimine başlanmalıdır. 
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P6: SPLENOKTOMI SONRASI PORTAL VEN TROMBOZU GELİŞEN OTOIMMUN 

HEMOLITIK ANEMİ OLGUSU 

Leyla Abalı
1
,Mehmet Sonbahar

1
,Kadriye Bahriye Payzın

2
,Şerife Solmaz

2
,Hatice Demet Kiper 

Ünal
2
 

1
izmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, 

2
izmir Katip 

Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Hematolojı Kliniği 

 

Amaç: Otoimmün hemolitik anemi (OIHA), otolog eritrositlere karşı antikor yapımı ile karakterize bir 

anemi grubudur. Erkek ve kadında eşit gözlenir. Idiopatik OIHA sıklığı, bildirilen merkezlere göre tüm 

OIHA’nin % 20-80’ini oluşturmaktadır. Immün hemolitik anemide eritrosit membranına antikorların 

ve/veya kompleman komponentlerinin bağlanması sonucu eritrosit yıkımı meydana gelir. Bu yıkım 

otoimmün, alloimmün ya da ilaçlara bağlı immünohemolitik anemilerdir. Immün hemolitik anemilerde 

% 95 direkt Coomb’s testi pozitiftir. 

Bulgu: 34 yaş Kleinfelter tanılı erkek hasta kansızlık ve sarılık şikayeti ile acil başvurdu. hgb:4,1g/dl 

total bilirubın:4,37 mg/dL indirekt bilirubin:3,78 mg/Dl, Ldh:467 U/L başvurdugu dış merkezde yapılan 

tetkiklerinde hb:4,1, direkt coobms ıgg ve indirekt coombs testleri pozitif olması üzerine hemolitik 

anemi ön tanısı ile dahiliye serviste izlenmiş. pnh negatif, hplc negatif, brucella negatif olarak geldi. c3 

c4 anca anti ds dna negatif olarak görüldü. Hastanın protein elektroforezde paraproteinemisi saptandı. 

Lenfoproliferatif hastalık açısından yapılan tetkiklerde splenomegali (21cm) dışında patoloji 

saptanmadı. Yapılan kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi sonucu eritroid aktivite artışı olarak 

raporlandı. OIHA tedavisine yönelik lökosit filtreli eritrosıt replasmanı yapılarak, 1 mg/kg prednol 

başlandı. Takiplerinde hemoliz parametreleri toparlaması üzerine steroid tedavisi ile poliklinik takipi 

devam edilmesi planlandı. Ancak tedavi ve takip uyum problemi yaşanılan hasta 3 ay sonunda tekrar 

hgb: 4,3 g/dl total bilirubın:4,37 mg/dL indirekt bilirubin:3,78 mg/dL Ldh:467 U/L başvurdu. Hastada 

oıha nedeni ile tekrar prednol tam doz ve destek ert transfuzyonuna ragmen devam eden hemoliz 

bulgusu nedeni ile endikasyon dışı ıvıg basvurusu yapılarak ıvıg tedavisi verildi. Ardından hemoliz 

açısından laboratuar olarak splenektomiye uygun hale getirilen hastada hem tedavi hem de tanıya 

yönelik splenektomi yapıldı. Splenoktomıden gun sonra karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastanın 

hgb:6,4g/dl batın tomogrofısınde potal ven trombüsü saptandı. Hastanın kullanmakta olduğu streoid 

16mg/gün tekrar 80mg/gün olarak değiştirildi. Antikoagülan tedeavi başlandı. Antifosfolipid antikor 

antikardiyolipin antikor negatif olarak görüldü. Lupus antıkoagülan 1,28sn düşük pozitif olarak 

saptandı. Proteın s:50,1 proteın c:85 aktive proteın c rezistans oranı: 1,2 antı trombın 3 antıjenı:115 

homosistein:6,91 umol/L olarak görüldü. Endovasküler girişim düşünülmedi, heparinizasyon ve 

medikal destek tedavisi uygulandı. Splenoktomı sonrası takiplerinde hastanın tekrar hemolız olmadı. 

Antıkoagülan tedaviye devam edildi. 

Sonuç: Primer İHA steroid, splenektomi veya her ikisi ile beraber % 75 kontrol altına alınır. Ölümle 

sonuçlanan ve kontrol altına alınamayan olgular nadirdir. Hemolizin tüm bulgularının kaybolması 

sıklıkla karşışaşılan durum değildir. Genellikle, Coomb’s testi pozitif devam eder. Aralıklı olarak 

hemolitik ataklar steroid kullanımı gerektirebilir. Splenektomi yapılan olgular daha stabil seyreder. 

Medikal tedavi görenlerde ölüm, genelde tromboemboli ve immün supresyona bağlıdır. Hastanın steroıd 

ve ıvıg tedavisine rağmen hemolız devam etmiştir. Splenektomı sonrası hemolız bulguları ve anemi 

gerilemiştir. 
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P7: HEPATOSPLENOMEGALİ VE TROMBOSİTOPENİ İLE PREZENTE OLAN 

NIEMANN PICK OLGUSU 

Mustafa Duman
1
,Kadriye Bahriye Payzın

1
,Şerife Solmaz

1
,Hatice Demet Kiper

1
 

1
izmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 

 

Bulgu:  Niemann-Pick hastalığı (NPH), sfingomyelinaz enzim eksikliğine bağlı olarak vücudun çeşitli 

organlarında, özellikle retiküloendotelyal sistem ve santral sinir sisteminde, intrasellüler sfingomyelin 

ve kolesterol birikimi ile karakterize, otozomal resesif geçişli, nadir görülen bir lizozomal lipid depo 

hastalığıdır.Genetik, klinik ve biyokimyasal heterojeniteye sahip hastalığın altı tipi tanımlanmıştır: Tip 

A-Akut nöronopatik form, Tip B-Kronik visseral form, Tip C-Kronik nöronopatik form daha iyi 

tanımlanmış formlardır.Tip A tüm hastaların %85’ ini oluşturur .Niemann-Pick hastalığında sıklıkla 

nörolojik ve gastrointestinal sistem bulguları, büyüme-gelişme geriliği, göz bulguları, nadiren de 

solunum sistemi, cilt ve kardiyak bulgular görülür. Tanı, sfingomyelinaz aktivitesinin tespiti ve 

Niemann-Pick hücrelerinin kemik iliği incelemesinde gösterilmesi ile konur . OLGU: Kulak-Burun-

Boğaz kliniği tarafından nazal septal deviasyon nedeniyle operasyon planlanan 33 yaşında kadın hasta 

yapılan tetkiklerde trombositopeni saptanması üzerine hematoloji polikliniğine yönlendirilmiş.Kronik 

hastalık ve düzenli ilaç kullanım öyküsü olmayan hastadan alınan anamnezde gastrointestinal sistem, 

idrar yolu, vajinal kanama ve durdurulamayan kanama öyküsü yoktu.Peteşi purpura tarzı döküntü 

tariflemedi.Ateş,enfeksiyon öyküsü yoktu.Yapılan fizik muayenede karaciğer ve dalak palpe 

edildi.Trombositopeni tetkik amaçlı hemogram,kcft,serum elektrolit,viral seroloji ve periferik yayma 

çalışıldı.Hemogramda PLT: 92 x 109/L düzeyinde olan hastanın yapılan periferik yaymada 

eritrosit:normositer normokrom ve PLT:80.000-90.000 düzeyinde saptandı.Batın USG: ‘’Karaciğer 

kraniokaudal boyutu 160 mm olup minimal büyüktür.Dalak uzunluğu yaklaşık 20 cm olup oldukça 

büyüktür’’ şeklinde raporlandı.Serum elektrolitleri,kcft düzeyleri normal,seroloji sonucu anti 

Toxoplasma IgG ,anti CMV IgG ve anti Rubella Ig G pozitif olarak saptandı.Kronik myeloproliferatif 

hastalık ön tanısıyla JAK 2 mutasyonu çalışıldı,negatif saptandı.Hastaya kemik iliği aspirasyonu-

biyopsi yapıldı.Kemik iliği aspirasyonu ‘’Çok yoğun düzeyde sea-blue histiosit benzeri,koyu bazofilik 

granüller içeren makrofaj artışı(Kalıtsal depo hastalığı-Niemann Pick)’’ olarak sonuçlandı.Hasta 

Niemann Pick ön tanısıyla Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları polikliniğine tedavi ve takip 

nedeniyle yönlendirildi. TARTIŞMA: Niemann Pick hastalığı için spesifik bir tedavi yöntemi 

yoktur.Genel olarak destek tedavisi uygulanan tip A, 2-3 yaşlarında ölümle sonuçlanmaktadır.Tip A ve 

tip C hastalarında tedavi yaklaşımı ağır nörolojik hasarın önlenmesine yöneliktir.NPH tip B hastalarının 

az bir kısmında allogenik kemik iliği transplantasyonu denenmiş ve umut verici sonuçlar rapor 

edilmiştir.Shah ve arkadaşları, NPH tip B’de hemopoetik kök hücre naklini başarıyla uyguladıklarını 

bildirmişlerdir.Tip B hastalarının beklenen yaşam süreleri adölesan ve genç erişkin yaşlardır.Tip B 

hastalarının tedavisi için gelecekteki beklentiler, enzim replasman ve gen tedavileridir. Enzim 

replasman tedavisi faz 2 düzeyindedir ve çalışmalar devam etmektedir.Niemann-Pick tip C hastalığı için 

substrat reduksiyon tedavisi ülkemizde de uygulanmaktadır. Tip C hastalarında miglustat kullanımının 

nörolojik hastalığın ilerlemesi üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir.Sonuç olarak, hepatosplenomegali 

ile başvuran olgularda karaciğer ve dalak özellikle sert palpe ediliyorsa ve ülkemizdeki akraba 

evliliklerinin fazlalığı da dikkate alındığında depo hastalıkları mutlaka düşünülmeli ve tanıya yönelik 

dikkatli bir kemik iliği incelemesi yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler:Niemann 

Pick,Hepatosplenomegali,Trombositopeni 
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P8: COOMBS POZİTİF TTP : OLGU SUNUMU 

Derviş Murat Akkurd
1
,Salih Sertaç Durusoy

1
,Yrd.Doç.Dr.Handan Haydaroğlu Şahin

1
,Prof.Dr. 

Vahap Okan
1
 

1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hematoloji BD. 

 

Amaç: Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) ,mikroanjiopatik hemolitik anemi(MAHA) ve 

trombositopeniyle seyreden multipl organ sistemini etkileyen akut bir sendromdur. MAHA ,immun 

olmayan hemoliz (Direkt Coombs Testi negatif) ve periferik kanda eritrosit fragmantasyonuyla 

karakterizedir.(1) Bu olgumuzda direkt coombs test pozitif hemolitik anemisi ve böbrek yetmezliği olan 

, başvurusunda trombosit sayısı da normal bir ttp olgusu sunmak istedik. Anahtar kelimeler: Trombotik 

trombositopenik purpura, coombs , soğuk aglütinin Summary Thrombotic Thrombocytopenic Purpura 

(TTP) is an acute syndrome affecting the multiple organ system with microangiopathic hemolytic 

anemia and thrombocytopenia. MAHA is characterized by non-immune hemolysis (Direct Coombs Test 

negative) and red blood cell fragmentation in peripheral blood.(1)In this case, we wanted to present a 

case with normal platelet count in the patient with coombs test positive hemolytic anemia and renal 

failure. 

 

Yöntem:  TTP,mikroanjiopatik hemolitik anemi ve trombositopeniyle multipl organ sistemini etkileyen 

akut bir sendromdur. MAHA ,immun olmayan hemoliz (Direkt Coombs Testi negatif) ve periferik 

kanda eritrosit fragmantasyonuyla karakterizedir. Tanıda ortalama trombosit, mikrolitrede 25.000 

(5000- 120.000) beklenir. (1) Böbrek yetmezliği, nörolojik bulgular ve ateş eşlik edebilir. OLGU 51 

yaşında kadın hasta, halsizlik şikayetiyle acilde bakılan tetkiklerinde hemoglobin 8.2 g/dL ile 

danışıldı.Öyküsünde 3 gün kar yağarken zeytin topladığı,sonrasında pnömoni tedavisi aldığı öğrenildi. 

Bilinen komorbidi, düzenli ilaç kullanımı olmayan hastanın muayenesinde genel durumu orta-iyi, 

bilinci açık, oryante koopere, vitalleri stabildi. Akciğerde dinlemekle ince ralleri vardı. Diğer sistem 

muayene bulguları olağandı. Tetkiklerinde WBC: 14750 /uL ,hemoglobin 8.2 g/dL ,trombosit : 156000 

/uL ,kreatinin : 4.83 mg/dL ,CRP 87.99 geldi. Periferik yaymasında her alanda 3-4 adet aglütine eritrosit 

kümeleri görüldü. Atipik hücre görülmedi. Tetkiklerinde Direkt coombs 1+, IgG negatif,C3d 

3+,retikülosit %2.08 ,haptoglobulin 0.11 (<0.3) gelmesiyle hemolitik anemi ön tanısıyla servisimize 

yatırıldı. Anüri ve kreatinin progresyonu olan hasta, günlük nefroloji takibine ve düzenli hemofiltrasyon 

programına alındı. Hastaya toplum kaynaklı pnömoni tanısıyla ampirik seftriakson+klaritromisin 

başlandı.Akciğer HRCT si enfeksiyoz tutulumla uyumluydu. Hastanın pnömoni virüs paneli negatif 

geldi.Mycoplasma pnömoni IgM, Legionella pnömoni IgM ,Galaktomannan 0.16 ( <0.5), Herpes 

Simplex virüs,Salmonella typhi ve paratyphi antijenler,Brusella,CMV PCR ,Toxo Ig M,CMV IgM , 

hepatit marker,HIV,ANA,Anti ds DNA,Anti fosfolipid antikor ,ANCA’lar,CCP 0.1 (<4.9) negatif geldi 

, RF 25 (0-15) geldi. Komplemanlar ve ımmunglobulinler normaldi. Hematüri,pyüri ve bakteriürisi 

sonrası idrar kültüründe ESBL+ E.coli üremesiyle antibiyotikleri düzenlendi. Kemik iliği incelemesi 

normaldi. Hasta soğuk aglütinin hastalığı ön tanısıyla günlük plazmaferez+diyaliz programına alındı. 

Hemolitik markerları ve renal fonksiyonları düzeldi. Plazmafereze ara verildiğinde trombositopeniyle 

renal yetmezlik yeniden gelişti. Antibiyotikleri kesildi. Trombositopeni derinleşince (2000/ul) verilen 

IVIG+ steroid tedavisine yanıt vermedi. ADAMTS-13 11,6(40-130) IU/mL,ADAMTS-13-inhibitör 

2.19 U/mL(<12) geldi. Hastaya TTP tanısıyla yeniden günlük plazmaferez yapıldı.Rituximab eklendi. 

Trombositleri ve kreatinini normale geldi. SONUÇ TTP ,coombs pozitifliği ve/veya normal trombosit 

sayısı ile acile başvurabileceği unutulmamalı ; açıklanamayan anemi, sonradan gelişebilen 
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trombositopeni ve böbrek yetmezliği vakalarında ADAMTS13 düzeyi de gönderilerek TTP ekarte 

edilmelidir.İngilizce literatürde de coombs pozitif TTP vakaları bildirilmiştir(1-2). Kaynaklar 1.Türk 

Hematoloji Derneği , TTP - otoimmun hemolitik anemi tanı ve tedavi kılavuzu 2. Urahama Y1 Case of 

thrombotic thrombocytopenic purpura with a positive Coombs test. Nihon Jinzo Gakkai Shi. 

2005;47(4):468-73 
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P9: BİRÇOK AJANA CEVAPSIZ KRONİK İMMUN TROMBOSİTOPENİK PURPURA 

TANILI OLGU SUNUMU 

Ahmet Mert Dağ
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,Nagihan Akkaş
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,Burçin Dalkılınç

1
,Yakup İriağaç

1
,Mehmet Sonbahar
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1
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,Dahiliye Kliniği 

 

Amaç: Erişkin immun trombositopenik pırpura (İTP)’de tanı sekonder trombositopeni yapan nedenlerin 

dışlanması ile konur. Tanı sırasında hastanın kanama dışında yakınması olmamalıdır:Ateş, kilo kaybı, 

terleme, bölgesel ağrı, eklem ağrısı, ağızda yaralar,karın şişliği, purpura dışında cilt döküntüleri, sarılık 

yakınmaları primer İTP ile uyumlu değildir. Anamnezde immüntrombositopeniden sorumlu olabilecek 

yakın zamanda geçirilmiş infeksiyonlar, tekrarlayan infeksiyonatakları, immün yetersizlik sendromları 

düşündüren bulgular, hepatit öyküsü, gebelik morbiditesi, otoimmün hastalıklar ekarte edilmelidirBiz 

burada birçok ajana cevapsız kronik İTP tanısı olan 20 yaşındaki hastayı sunuyoruz. 

 

Bulgu: 2008 yılında İTP tanısı alan erkek hasta halsizlik ve yorgunluk şikayeti ile başvurmuştur.Son bir 

yıldır kontrollerine gitmeyen ve aralıklı olarak burun kanaması ve travma ile kolay morarma şikayetleri 

mevcutmuş.Dış merkezde 5 yıldır aralıklı olarak IVIG ve steroid tedavisi almaktaymış.Hasta burun 

kanaması ile yaptığı başvurusunda Trombosit:3 x10∧9/L idi.Yapılan fizik muayenede bilinç açık, 

oryante, koopere olan hastanın solonum sesleri doğal,ral, ronküs yoktu, batın rahat. defans, rebound 

yoktu, kraciğer ve dalak ele gelmiyordu ve traube açıktı.Ağız içinde ve bilateral bacaklarda yaygın 

peteşiler gözlendi. tetkiklerinde: WBC:6.01 x10^9/L NEU:4.88x 10^9/L LYM:0.91 10^9/L 

HB:13.4g/dl PLT:2000di, AST:22U/L ALT:38U/L CRP:0.5 mg/di.Koagülasyon testleri ,karaciğer 

enzimleri ,protein elektroferezde gama globulin miktarı ,serum immunglobulin miktarı,LDH,böbrek ve 

bilurubin değerleri normaldi.Hepatit markerları ve HIV seroljık testeleri negatifti.Periferik Yaymasında: 

normositer normokrom eritrositler ile birlikte <5000 mikroltrombositler görülmüştür.Hastaya 5 günlük 

IVIG tedavisi başlandı. Gelis PLT:2000 olan hastaya 1ü aferez, 2ü HavuzlanmışTrombosit verildi. 

1mg/kg/g’den 4 gün metilprednisolon (MPZ)tedavisi verildi.Hastanın yatış öncesi hematoloji 

poliklinikte yapılan tetkiklerinde 4.kür ritüksimab tedavisi öncesi PLT:7000 idi ve hasta ritüksimab 

dirençli kabul edildi.Hastaya splenektomi önerildi fakat kabul etmedi. IVIG tedavisinine ,dexametasone 

40 mg introvönez eklendi.Taburculuk öncesi tetkiklerinde: WBC:21x35 10^9/L, NEU: 18.54 x10^9/L, 

HB:14.1 g/dl ,PLT:387 x10^9/L AST:17 U/L ALT:17 U/L, CRP: <0.02 mg/dl idi.Genel durumu iyi 

aktif şikayeti olmayan hasta 5 günlük IVIG ve Dexamethasone tedavisi sonrası PLT değeri: 387.000 

geldi. Metilprednisolone tablet tedavisine geçildi ve elektif splenektomi önerilerek taburcu edildi. 

 

Sonuç: Hastamız birden fazla ajana(kortikosteroid, IVIG,Ritüksimab) yanıtsız ve splenektomiyi kabul 

etmediği için ısrarcı/ kronik İTP’ olarak değerlendirilmiştir. Hastaya splenektominin önemi 

anlatıldı.Sonuç olarak İTP tanılı hastaların tedavi ve izlemleri ,hangi hastaya hangi tedavinin hangi 

dozda ve ne kadar kullanacağı konusunda klinisyen deneyimi çok önemlidir .Bu süreçte hastaların 

tedavi ve takiplere uyumu da tedavi başarısında en önemli etkenlerden biridir ,bu yüzden tedaviler 

konsunda hastalar mutlaka açık ve net olarak bilgilendirilmelidir. 
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P10: YENİ TANI TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA:OLGU SUNUMU 
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,Dahiliye Kliniği 

 

Amaç:  Trombotik trombositopenikpurpura (TTP), mikroanjiopatik hemolitik anemi (MAHA) ve 

trombositopeni ile karakterize çoklu organ tutulumu ile seyreden akut bir sendromdur. Hastalığın klasik 

pentadı;MAHA, trombositopeni, nörolojik bozukluklar, böbrek yetmezliği ve ateştir. MAHA bulguları 

ve immün olmayan hemoliz ve periferik yaymada fragmente eritrositler ile karakterizedir. Laboratuvar 

değerlerinde MAHA`yi destekleyecek şekilde,serum indirekt bilirubin, LDH düzeylerinde artma ve 

negatif direkt coombs testi görülür. Trombositopeni vakaların hemen hepsine eşlik etmektedir ve 

25x109/l (5-120 x09/l) düzeylerindedir.Biz burada 51 yaşında yeni TTP tanısı alan kadın bir hastayı 

sunduk. 

 

Bulgu: Olgu: 51 yaşında kadın hasta halsizlik, kısa suren sonrasında geçen ishal ve karın ağrısı 

yakınmaları dahiliye polikliniğine başvurdu.Menometroraji dışında kanma öyküsü yok.Yapılan 

labaratuvar tetkiklerinde anemi ve retikulositozu mevcutu.Kreatin:1 mg/dL,LDH:1106 U/L,İndirekt 

bilirubin,total bilirubin:2.24 mg/dL 1.54 mg/dL,trombosit,8.10∧9/L idi.İndirekt ve direkt Coombs 

testleri negatifti. Periferik yaymada eritroid seride polikromazi siferosit makrositer 100 lökosite karşı 3 -

4 normoblast arada nadir target hücresi her alanda 10 civarında şistosit ve Trombositler 10.000 ( on bin 

) mikrolitre görüldü.Hastanın Adamts 13 aktiviteisnin çalışılması için dış merkeze koagulasyon tüpünde 

kan gönderildi.Hastaya 4 gün 12ü TDP ile plazmaferez planlandı.Prednizolon 1 mg/kg/gün Plazmaferez 

sonrası trombosit değeri:150,8.10∧9/Lgeldi.Kontrol periferik yayması planlandı.Hasta halen dahiliye 

servisinde tedavi ve takip için yatıyor. 

Sonuç: TTP hayatı tehdit edebilen, birden çok organ sistemini etkileyen akut bir 

sendromdur.ADAMTS13 aktivitesi, hastalığın konjenital ve edinsel nedene bağlı patogenezini anlamak 

önemlidir başlamak için sonucunun beklenmesine gerek yoktur.Normalin % 20`sinden az olması 

aktivitenin azaldığını,% 10`undan az olması ise ciddi eksikliğigösterir. Tedavi öncesi tanı koymada yeri 

yoktur. Prognoz için önemlidir.Düşük enzim aktivitesi, trombosit sayısında gecikmiş düzelme, daha 

yoğun tedavi gereksinimi, daha yüksek nüks riski ve ölüm olasılığı gibi kötü klinik sonuçlarla ilişkili 

bulunmuştur.Trobositopeni ve böbrek fonksiyon bozukluğu gibi çeşitli oragn tutulumu olan hastlarda 

TTP tanısı atlanmamalı ve gerekli tetkikler ve tedavilerin ivedilikle başlanması mortalite ve morbidite 

açısından çok önemlidir. 
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P11: MULTPLE MYELOM VE BAKER KİSTİ RİSTİ RÜPTÜRÜ BİRLİKTELİĞİ 

TESADÜF MÜ(İKİ OLGU SUNUMU) 

Nagihan Akkaş
1
,Burçin Dalkılınç

1
,Mehmet Sonbahar

1
 

1
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ,Dahiliye Kliniği 

 

Amaç: Multple Myelom (MM),kemik iliğindeki plazma hücrelerinin kanseridir.Erişkin çağın en sık 

görülen kemik tümörlerindendir.Hastaların yaklaşık %90 ‘ında tanı anında birden fazla bölgeyi tutan 

hastalık mevcuttur.MM’da kemik ağrısı başlıca başlıca klinik semptomdur.Hastaların çoğu lokazlize 

kemik ağrılarından yakınır,bazı olgularda patolojık kırıklarla karşılaşılabilir.Lokalize kemik 

ağrılarından sonra sıkça karşılaşılan diğer klinik bulgular lokalize şişlik ,yorgunluk hissi ,anemi ,böbrek 

yetmezliği ve bakteriyel enfeksiyonlardır.Baker kisti aynı zamanda popliteal kist olarak da 

adlandırılır.Bu kist genellikle diz eklemindeki artrit veya kıkırdak yırtılması sonucu oluşur.Her iki 

durumda Baker kistine yol açabilecek şekilde dizde fazla sıvı birikimine yol açabilirler.Genellikle 

asemptomatik kalabilir.Usg ve Mr kesin tanı koydurur.En sık görülen komplikasyonu kistin rüptüre 

olması veya baldıra disseksiyonudur. İnflamatuvar artritlerde de görüldüğü gibi popliteal kist rüptürü 

derin ven trombozunu taklit edebilir.Takiplerinde Baker Kisti Rüptürü tesbit edilen İki MM olgusu 

sunmak istiyoruz. 

Bulgu: Multple Myelom(MM) ve gut tanısı olan 62yaşında hasta ,atak dönemlerinde kolşisin 

kullanıyor. Hematolojı polikliniğine sol dizde şiddetli ağrı ve şişlik şikayeti olması üzerine yapılan fizik 

muayenede baldırda palpasyonla hassasiyet ve ağrısı mevcuttu).Hastada derin ven trombozundan (dvt) 

şüphelenildi.Hastaya profilaktik dmah tedavisi başlandı.Hastanın direkt radyografisi normaldi. Alt 

ekstremite venöz doppleri yapıldı ve sol cururis medialde gastriknemus kası medial başı komşuluğunda 

80x13 mm boyutlarında hematom izlendi.Hastada Baker Kisti Rüptürü tesbit edildi.Hastanın dmah 

tedavisi kesildi.Hasta ortopedi kliniğine yönlendirildi.Hastanın ortopedi kliğinde takipleri 

yapılıyor.Hastanın şikayetleri geriledi.Hematoloji poliklinik takiplerinde VCD tedavisine 

başlandı.OLGU 2:71 yaşında erkek hasta ,2012 yılından buyana MM tanısı ile takip edilmekte. 2014 ‘te 

OKIT uygulanmasına rağmen hastalığı aynı yıl içinde nüks etti.Hastaya 28 kür Revlimid tedavisi 

verildi.28 kür sonrası hastalık progrese oldu.Hastya Karfilzomid tedavisi başlandı.Hasta travma öyküsü 

olmaksızın başlayan şiddetli sağ diz ağrısı ile şikayeti ile acil servise başvurdu. fizik muayenesinde sağ 

diz hareketleri ağrılı .Dizde kızarıklık ve ısı artışı yoktu.Suprapataller bölgede şişlik izlendi.Nörolojik 

defisit saptanmadı.Homan bulgusu pozitifti.Dizüri ,genital akıntı şikayeti yoktu.Üsye semptomları 

gözlenmedi. Eklem sıvısı örneklemesinde 178.000 lökosit,mikroskopik sayımda 144.000 lökosit 

saptandı.WBC:15290,CRP:14.Eklem sıvısı kültüre gönderildi.Hasta ortopedi kliniğine septik artrit ön 

tanısı ile yatırıldı ve ampirik antibiyotik tedavisi başlandı.Alt ekstremite dopplerleri yapıldı.Venöz 

dopplerde:sağ popliteal fossa medialinden inferiora uzanım gösteren içerisnde septalar barındıran sıvı 

koleksiyonu izlendi.(Komplike Baker Kist Rüptürü).Hastanın sağ diz MR’ı çekildi.Popliteal fossa 

medialinde Baker Kisti izlendi.Baker Kistinin çevresinden superior ve inferiora doğru uzanım gösteren 

koleksiyon alanı izlendi,bunun Baker Kisti Rüptürüne sekonder geliştiği düşünüldü.Hastanın eklem 

sıvısı kültürleri de negatif gelince ,septik artrit tansı dışlandı ve ampirik antibiyotik tedavisi 

kesildi.Eklem sıvısından yollanan tbc-pcr,arb ve tbc kültürü negatif geldi.Baker Kisti tanısı konulan 

hastaya moksifloksasin tb başlandı. Takip ve tedavisi tamamlanan hasta taburcu edildi.Hematolojı 

kliniğince takipleri devam eden hastanın 5.kür Karfilzomid kt tedavisi sonrası hastalığının tekrar 

progrese olması üzerine Pomalidomid tedavisi başlandı 
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Sonuç: MM hastaları gerek hastalığın doğası gereği ,gerekse tedaviler için uygulanan rejimler 

(KT,RT,HKHN,GVHH)den dolayı immunsuprese bireylerdir ve enfeksiyona yatkındırlar.MM tanısı ile 

takip edilen 2 olgumuzdan özellikle immunsuprese tedavi altında olan 2.olgumuz septit artrit açısından 

ayrıntılı incelendi.1.olgumzuda MM tanısı yanı sıra gut ek hastalığı bulunmaktadır,litaratüre göz 

atıldığında gut hastalığı ile birlikte baker kisti birlikteliği olan olgular gözlenmiştir.Hastanın gut 

hastalığı mı yoksa MM tanısı mı kist rüptürüne zemin hazırladı ,bu konuda tam bir kanıya 

varılamadı.MM hastalarında Baker Kisti Rüptürünün ayrıcı tanıda unutulmaması gereken tanılar 

arasında olması kanısı uyandırdı. 
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P12: BLASTOCYSTİS HOMİNİS KAYNAKLI EOZİNOFİLİ 

İlknur Nizam Özen
1
,Vedat Aslan

1
,Utku Iltar

1
,Mesut Göçer

1
,Mehmet Çelik

1
,Ramazan 

Erdem
2
,Erdal Kurtoğlu

2
 

1
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Hematoloji Kliniği, 

2
Antalya Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi 

 

Amaç: Blastocystis hominis insan alt gastrointestinal sisteminde yaygın olarak bulunan parazitlerden 

biridir. Çoğunlukla asemptomatik olmakla beraber nadiren karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kramplar, 

ateş, şişkinlik, kaşıntı, kilo kaybı, dışkıda lökosit ve eritrosit, eozinofili, hatta uzun süreli 

enfeksiyonlarda anemiye neden olabilir. Burada, eozinofili nedeniyle Hematoloji polikliniğine 

yönlendirilen bir hastadaki Blastocystis hominis enfeksiyonu sunulacaktır. 

Bulgu: On dokuz yaşındaki erkek hasta kan sonuçlarındaki anormallik nedeniyle Hematoloji 

polikliniğine yönlendirildiğini belirterek başvurdu. Hastanın getirdiği tetkikler incelendiğinde eozinofili 

nedeniyle yönlendirildiği anlaşıldı. Ön planda paraziter hastalıkların buna neden olabileceği 

düşünülerek hastanın anamnezi alındı. Hasta üniversite sınavlarına hazırlanmak için dershaneye gittiğini 

ve bu nedenle öğle yemeklerini dışarda yediğini anlattı. Hastanın sistemik sorgusunda kendisini çok 

rahatsız eden bulantısının ve sulu ishalinin olduğu öğrenildi. Ara ara şişkinlik ve gaz şikayetinin 

olduğunu da belirtti. Kendisine sorulmadığı ve utandığı için daha önce gittiği iki hekime şikayetlerini 

anlatmadığını belirtti. Diğer sistemik sorgulaması ve fizik muayenesi olağandı. Hastadan hemogram, 

periferik yayma ve dışkıda parazit tetkikleri istendi. Hastanın eozinofil sayısı 1500/mm3 olarak 

saptandı. Periferik yayması da sayımla uyumluydu. Dışkıda parazit tetkikinde Blastocyctis Hominis 

kistleri izlenince hastaya 7 günlük trimetoprim/sulfometaksazol tedavisi başlandı ve 2 hafta sonra 

kontrole gelmesi önerildi. Kontrole geldiğinde tüm şikayetlerinin geçtiği öğrenildi, hemogram ve 

periferik yayma değerlendirmesi de tamamen normale dönmüştü. 

Sonuç: Semptomatik ve laboratuar bulgularının desteklediği olgularda dışkıda görülen blastocystis 

hominis kistleri için antibiyotik tedavisi verilip klinik ve laboratuar bulgularda düzelme olup 

olmadığına bakılmalıdır. Özellikle genç ve ev dışında yemek yeme alışkanlığı olan hastalarda eozinofili 

varlığında paraziter enfeksiyonlar açısından hasta sorgulanmalı ve basit tetkiklerden daha komplike 

testlere doğru basamaklı bir tanı algoritması oluşturulmalıdır. 
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P13: ANİ GÖRME VE İŞİTME KAYBI GELİŞEN ORAK HÜCRELİ HASTADA 

AFEREZİN BAŞARISI 

Hüseyin Derya Dinçyürek
1
,Selver Kurt

1
,Helin Yesin

2
,Birol Güvenç

1
 

1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

2
Çukurova Üniversitesi Tıp fakültesi 

 

Amaç: Ani görme ve işitme kaybı ile başvuran orak hücreli anemi hastasında mevcut tablonun 

oraklaşma artışı sonucu gelişen staza bağlı kliniğin exchange ve aferez ile gerilemesini sağlamaktı. 

 

Yöntem: exchange,plazmaferz ve reoferez 

Bulgu: 55 yaşında kadın orak hücreli anemi hastası acile ani görme ve işitme kaybı ile başvurdu.En son 

2 yıl önce eritrosit değişimi yapılan hastanın önceden hastaneye yatış endikasyonu doğuracak kadar 

şiddetli ağrılı kriz öyküsü olmamış.Transfüzyon ihtiyacı çok nadir olan hastanın son kliniğiyle acile 

başvurusnda değerlendirilen periferik yaymasında oraklaşma oranı fazla görüldü.Fizik muayenede 

hastanın aktif enfeksiyon bulgusu yoktu.Hastanın kliniği göz ve kbb muayenesinde ön planda 

oraklaşmaya bağlı staz ile ilişkilendirildi.Acilde çekilen orbita ve beyin MR ı normal idi.Bilateral 

maksiller,etmoid,sfenoid sinüslerde yumuşak doku dansite artışı(sinüzit?) olarak değerlendirildi. 

Hastanın gelişinde hematokrit değeri:21.3 idi.Hastaya eritrosit değişimi yapıldı.Daha sonra 1 defa 

plazmaferez yapılan hastanın periferi yaymasında oraklaşma miktarında belirgin azalma gözlendi ancak 

hastanın kliniğinde istenilen gerileme olmadı.Hastaya reoferez tedavisi planlandı.Gün aşırı reoferez 

yapılan hastanın günlük göz ve KBB değerlendirmesinde kliniği gelişine göre oldukça düzeldi. 

Takiplerinde ek şikayeti olmayan hasta taburcu oldu. 

Sonuç:  Hastanın kanından ayrılmış plazmasını, kan reolojisini olumsuz etkilediği düşünülen bileşenleri 

(fibrinojen, fibronektin, vWF, dolaşımdaki immün-kompleksler, LDL gibi) uzaklaştırmak/arındırmak 

için tıbbi bir cihazdan geçirmek sureti ile tekrar dolaşıma döndürüldüğü terapötik bir işlemdir.Ani 

görme ve işitme kaybı ile başvuran orak hücreli anemi hastamızda mevcut kliniği bir orak hücreli anemi 

krizi ile ilişkilendirip,aferezin(eritrosit değişimi ve reoferez) başarısını görmek mümkündür. 
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P14: ITP ÖNTANISIYLA STEROİD TEDAVİSİ ALIRKEN DÖKÜNTÜ GELİŞEN 

SİFİLİZ OLGUSU 

Vedat Aslan
1
,İlknur Nizam Özen

1
,Utku Iltar

1
,Ramazan Erdem

1
,Mesut Göçer

1
,Mehmet 

Çelık
1
,Erdal Kurtoğlu

1
,Hayat Öncel

2
 

1
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji, 

2
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Dermatoloji 

 

Amaç: Immun Trombositopeni (ITP), neden olabilecek sekonder nedenlerin dışlanması sonrası konan 

bir tanıdır. Bu nedenle rutin olarak istenen testlerde genelde Treponema pallidum testi 

bulunmamaktadır. Sifiliz hastalığı cilt bulgusu yapmadan sessiz olarak seyredebilmektedir. Bu 

olgumuzda steroid tedavisi altında trombosit değeri düşen ve döküntüler gelişen hastada Sifiliz 

saptanmıştır. 

 

Yöntem: 37 yaşında kadın hasta kliniğimize trombosit değeri 30.000/mm3 altında olması nedeniyle 

danışıldı. Fizik muayenesinde belirgin bulgu saptanmayan hasta yatırılarak tedavi altına alındı. 

Öncelikle IVIG tedavisi başlandı ve trombosit değeri belirgin olarak yükseldi. ITP etyolojisi için istenen 

testlerde anormal bulgu saptanmadı. Trombosit değeri 100.000/mm3 üzerine çıkınca metilprednizolon 

1mg/kg/gün dozunda başlanarak taburcu edildi. 

Bulgu: Takibinde trombosit değerleri düşmeye başladı ve tüm vücudunda prednol tedavisine rağmen 

makülopapüler döküntüler gelişti. Trombosit değerleri döküntüyü açıklayacak kadar düşük değildi. 

Dermatoloji`ye danışılan hastada fizik muayene bulguları ışığında Sifiliz düşünüldü ve tetkikleri istendi. 

Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA) testi 1/320 pozitif gelmesi nedeniyle hızlı şekilde 

steroid tedavisi azaltılarak kesildi. Penisilin tedavisi sonrası takibinde trombosit değeri ve cilt bulguları 

düzeldi. 

 

Sonuç: ITP ön tanısıyla öncelikle IVIG başlanması nedeniyle hastanın trombosit değeri yükselmiştir 

ancak etkisi geçtikten sonra trombosit değerinin düşmesine ek olarak steroid tedavisi altında olduğu için 

sessiz seyreden Sifiliz hastalığı da aktifleşmiştir. ITP düşünülen hastada enfeksiyoz nedenler arasında 

Sifiliz hastalığının unutulmaması gerekmektedir. 
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P15: GAUCHER HASTALIĞI YETİM HASTALIK OLMASI YANI SIRA ÖKSÜZ DE 

Mİ BIRAKILIYOR? HEMATOLOGLARA YAPILAN ANKET ÇALIŞMASININ 

SONUÇLARI 

Fahri Şahin
1
, Güray Saydam

1
 

1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji BD, Nadir Hematolojik Hastalıklar Merkezi 

 

Amaç: Gaucher hastalığı, lizozomal enzim asit ß-glukozidazın konjenital eksikliğine bağı ve bundan 

dolayı da retiküloendotelyal sistemdeki makrofaj hücrelerinde yıkılamayan glukosfingolipid 

(glukoserebrozid) birikimiyle seyreden herediter otozomal resesif bir hastalıktır. Genel insidansı 

1:40000-1:60000 olması nedeniyle de yetim hastalık sınıfındadır. Splenomegali ve trombositopeni 

Gaucher hastalığının en tipik ve sık görülen iki klinik tablosudur: Gaucher hastalığına sahip dünya 

çapında 5000 hastadan verileri toplayan Gaucher kayıtları, tanı anında hastaların %86`sında orta veya 

ciddi splenomegali olduğunu ve %60`ında trombositopeni olduğunu göstermektedir. Gaucher 

hastalığından etkilenen 136 hastalık örneklemde yürütülen bir araştırmada, hastaların %86`sının bir 

hematoloji uzmanına başvurduğu ve semptomların başlangıcına kıyasla tanıdaki ortalama gecikmenin 

49 ay olduğu bulunmuştur. Hastalığın nadirliği ve hastalığın sık görülen başlangıç belirti ve 

semptomlarının spesifik olmayışı, Gaucher hastalığının genellikle sadece diğer tüm tanısal hipotezler 

dışlandıktan sonra düşünüldüğü anlamına gelir. Bu da kaçınılmaz olarak doğru tanının bir miktar 

gecikmeden sonra koyulduğu ve hastaların uygun tıbbi tedaviye yalnızca geri dönüşümsüz organ 

hasarından sonra ulaşabilmesine yol açar. Bu çalışmada hematologlar arasında Gaucher hastalığının 

bilgi düzeyi ve farkındalığı ile bu hastalığa reçete yazamama konusundaki görüşlerin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Bu çalışmada 70 Hematoloji uzmanına e-mail yolu ile anket gönderilerek Gaucher hastalığı 

bilgi düzeyi ve farkındalık üzerine değerlendirme yapıldı 

Bulgu: Geri dönüş yapan 57 uzmanın anket sonuçları değerlendirildiğinde varılan sonuçlar şu 

şekildedir: Hematologların %48`i, Gaucher hastalığı ile ilgili iyi derecede bilgi sahibi olduğunu 

belirtmiştir. Hematologların %38`i (56 hematolog arasından 21`i), son 1 yıl içerisinde 1`den fazla 

hastaya Gaucher tanısı koyduğunu belirtmiştir. Son 1 yıl içinde tanı konan ortalama hasta sayısı ise 0,54 

olarak belirlenmiştir. Gaucher hastalığının hematolojik bir hastalık olup olmadığı sorusuna ise 

hematologların %63`ü "evet" cevabı vermiştir. Özellikle son SUT değişikliği sonrası hematoloji 

uzmanlarının Gaucher hastalığına reçete yazamıyor olması nedeniyle sorulan "tanı koyduğunuz bir 

hastanıza reçete yazıp tedavisini düzenleyememek konusundaki genel görüşünüz nedir?" sorusuna 

hematologların %68`i, tanı koyulan bir hastaya reçete yazıp tedavi düzenleyememek konusunda 

kendisini rahatsız hissettiğini belirtirken, %3,5` i ise bu durumdan rahatsız olmadığını ifade etmiştir. 

 

Sonuç: Gaucher hastalığı klinik bulguları nedeniyle hastanın, hematoloji kliniğinden geçme olasılığı 

hastalığın nadir olma durumu göz önüne alındığında pek de küçümsenmemesi gereken bir noktadır. 

Hematologlar arasında farkındalığın ve bilgi düzeyinin iyi olduğunun ifade edilmesi önemli bir gelişme 

olmakla birlikte SUT kurallarının değişikliği ile hematoloji uzmanlarının elinden, var olan yetkinin 

alınmış olması ankete katılan hematologların 2/3` sinden fazlasını rahatsız etmiştir. 
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P16: TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA: OLGU SUNUMU 

Özlem Kutlu
1
,Hande Oğul Hıncal

2
,Sibel Hacıoğlu

2
,Başak Ünver Koluman

2
 

1
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 

2
Pamukkale Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 

Amaç: Trombotik trombositopenik purpura (TTP); mikroanjiopatik hemolitik anemi ve trombositopeni 

ile seyreden birden çok sistemi etkileyen, nadir görülen akut bir sendromdur. İlk kez 1925 yılında 

Moschowitz tarafından tanımlanmıştır. TTP, mikroanjiopatik hemolitik anemi (MAHA), 

trombositopeni, değişken nörolojik bulgular, ateş ve böbrek yetmezliğinden oluşan bir pentattır. Bizim 

olgumuzda düşük ADAMST-13 aktivitesi olan kötü prognozlu bir TTP vakası sunulmuştur. 

 

Bulgu: 56 yaşında erkek hasta her iki kol ve bacakta jeneralize tonik klonik tarzda kasılmalar, yaklaşık 

15 dakika süre bilinç kaybı, kusma ve konuşma bozukluğu sebebi ile acil servise başvurdu. 

Özgeçmişinde hipertansiyon öyküsü bulunmaktaydı. Soygeçmiş ve alışkanlıklarında özellik 

bulunmamaktaydı. Vitallerinde; kan basıncı 120/92 mmHg, kalp atım hızı 99/dakika, ateş 36.5 derece, 

saturasyon 93 idi. Fizik muayenede genel durumu orta, bilinci açık ,kooperasyonu ve oryantasyonu tam, 

konuşması dizartrikti. Kol ve bacaklarda yaygın peteşileri mevcut olup skleralar hafif ikterik 

görünümdeydi. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Organik nedenler açısından kontrastsız beyin BT ve 

difüzyon MR çekilmiş olup patoloji saptanmamıştır. Başvuru sırasındaki laboratuvar bulguları ; lökosit 

14890 K/uL, nötrofil 5480 K/uL, hemoglobin 10.3 g/dL, MCV 90.7, trombosit 12000 K/uL, üre 54 

mg/dL, kreatinin 1.26 mg/dL, CRP 0.4 mg/dL, LDH 1439 U/L, total bilirubin 4.02 mg/dL , indirek 

bilirubin 3.37 mg/dL, direk ve indirek coombs negatif, fibrinojen 197 mg/dl, aPTT 31.2 sn, PT 12.2 sn, 

INR 0.98, düzeltilmiş retikülosit %5.41 dir. TİT’de lökosit +, hb ++, protein + dir. Alınan kan ,idrar ve 

balgam kültürleri sterildir. Kan gazında ph 7.45, Pco2 34.2 mmHg, PO2 80.4 mmHg dir. Hastanın 

periferik yaymasında, yaygın şistosit ve birkaç adet normoblast izlenmiş olup trombosit sayısı 

hemogram ile uyumlu olarak izlendi. Hasta klasik TTP olarak değerlendirildi, plazma değişimine alındı. 

Plazma değişimi esnasında saturasyonları düşen , entübasyon ihtiyacı gelişen hasta entübe edilerek 

yoğun bakım takibine alındı. Hastaya 1 mg/kg dan metilprednizolon tedavisi başlandı. 3.gün nöbetleri 

devam eden ve trombosit sayısında düzelme olmayan hastanın metilprednizolon tedavi dozu 10mg/kg 

dan 3 gün alacak şekilde düzenlendi. 5.günde trombosit sayısında hala artış olmayan, ara ara bilinç 

değişiklikleri olan hastaya 375 mg/ m2 den 730 mg rituximab tedavisi verildi. ADAMTS-13 aktivitesi < 

%0.2, ADAMTS-13 antijeni <0.00 IU/ml olup ADAMTS-13 inhibitör düzeyi daha sonuçlanmamıştı. 

Hasta toplam 8 gün plazma değişimine alınmış, 10mg/kg dan 3 gün metilprednizolon tedavisi sonrası 1 

mg/kg dan metilprednizolon tedavisine devam edilmiş ve 375 mg/ m2 den 730 mg rituximab tedavisi 

verilmiştir. Hastanın son laboratuar bulgularında lökosit 8670 K/uL, nötrofil 5810 K/uL, hemoglobin 8 

g/dL, trombosit 11000 K/uL, üre 84 mg/dL , kreatinin 1.48 mg/dL, total bilirubin 3.9 mg/dl , indirekt 

bilirubin 2.79 mg/dl, LDH 644 U/L olup kardiyak arrest sonrası kaybedildi. 

Sonuç: Laboratuvar bulgularında intravasküler hemoliz, trombositopeni ve periferik yaymada 

parçalanmış eritrositler (şistositler) görüldüyse aksi ispat edilene kadar bu hasta TTP olarak kabul 

edilmeli ve hiç vakit kaybetmeden tedaviye başlanmalıdır. Prognoza etkisi gösterilen başlıca tedavi 

plazma değişimidir. ADAMST-13 aktivitesinin tanı koymada yeri yoktur ancak prognostik önemi 

vardır. Düşük enzim aktivitesi, trombosit sayısında geçikmiş düzelme, daha yoğun tedavi gereksinimi, 

daha yüksek nüks riski ve ölüm olasığı gibi kötü klinik sonuçlarla ilişkili bulunmuştur. 
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P17: ELTROMBOPAG İLİŞKİLİ TROMBOSİTOZ 
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Amaç: İmmün (idiopatik) trombositopenik purpura (İTP), trombositlere karşı oluşan otoantikorların 

trombositlerin periferde yıkılmasına ve sonuçta yaşam sürelerinin kısalmasina neden olan, 

trombositopeni ile seyreden edinsel bir hastalıktır. Başlangıç tedavisinde kortikosteroidler kullanılır, 

hastaların % 70-90`ı steroid tedavisine cevap verir. Bununla birlikte, steroidlerin azaltılmasından sonra 

cevap sıklıkla korunmaz. İntravenöz immünoglobülin (IVIG), hastalarda trombosit cevabının 

hızlandırılması gerektiğinde, genellikle steroidlerle kombinasyon halinde, ilk tedavi hattı olarak 

kullanılır. Splenektomi ise geleneksel olarak, steroidlere veya İVİG`e sürekli yanıt vermeyen hastalar 

için ve % 70`e varan kalıcı yanıtları olan önerilen ikinci tedavi yöntemi olmuştur. Bununla birlikte, 

uzun süreli komplikasyonların yanı sıra acil perioperatif komplikasyonlar açısından riskler vardır. İyi 

tolere edilen, immünsüpresif olmayan trombopoietin reseptörü agonistlerinin (TPO-RA), eltrombopag 

ve romiplostim`in İTP için ikinci basamak tedavide yeri vardır. Burada Eltombopag alırken trombositoz 

gelişen ve trombosit aferezi yapılması gereken, ilaç kesilince trombositopeniye giren bir olgu sunduk. 

 

Bulgu: 2000 yılında İTP tanısı alan 48 yasindaki splenektomili kadin hasta ocak 2017`de 

trombositopeni nedeniyle başvurdu. Steroid dirençli olarak değerlendirilen hastaya eltrombopag 

başlandı. Kontrolde platelet (PLT)166000 saptandi. Tedavi baslandiktan 2 ay sonraki kontrolde PLT 

1390000 saptanan hastada eltrombopag`a ara verildi. 1 hafta sonraki kontrolünde PLT 21000 saptandı. 

Eltrombopag 50mg başlandıktan 3 gün sonra kontrol PLT162000 idi. Takiplerde 50 mg eltrombopag ile 

plateletleri normal sınırlarda seyreden hasta, ilaç kullanımı doğru olmasına rağmen şubat 2018` de diş 

eti kanaması ile başvurdu, PLT 6000 saptandı. Eltrombopag dozu 75mg olarak düzenlenen 

deksametazon 40mg ve 1ünite aferez trombosit verilen hastanın 2 gün sonra kontrol PLT 77000 

saptandi. 1 ay sonraki kontrolde PLT 1237000 olmasi nedeniyle coraspin 100mg başlandı ve 

Eltrombopag kesildi. 3 gün sonra kontrol PLT:1982000 saptanan hastaya trombosit aferezi uygulandı. 

Aferez sonrası kontrol PLT 337000 saptandı. Takipte trombositleri normal düzeylerde seyreden hasta 

eltrombopag 25mg ile taburcu edildi. 3 gün sonra poliklinik kontrolünde PLT:20000 olması nedeniyle 

eltrombopag dozu 75mg olarak düzenlendi. 3 gün sonrasında PLT:378000 saptandı. İlaç dozu gün aşırı 

50mg şeklinde düzenlenen hastanın yaklaşık bir ay sonra PLT 34000 saptandı. Eltrombopag 75mg ile 5 

gün sonraki PLT 399000 olarak sonuçlandı. Bir ay sonraki kontrolde ise PLT:2720000 saptandi ve 

eltrombopag kesildi. İlaç kesildikten 4 gün sonra PLT:2589000 saptandı ve trombosit aferezi uygulandı. 

Aferez sonrası kontrol PLT 717000 olarak sonuçlandı. Takiplerinde ilaç doz değişimiyle aralıklı olarak 

trombositopenileri oldu. Hasta 75 mg eltrombopag ve deksametazon ile takip edilmektedir. 

 

Sonuç: İTP`de kalıcı trombosit yanıtı elde etmek zordur. Amaç major kanamanın önlenebileceği 

trombosit sayısını sağlamaktır. Birinci basamak tedaviye yanıt vermeyen olgularda, ikinci basamak 

tedavilere geçilir. İkinci basamak tedavide kontrendikasyon yok ise splenektomi tercih edilmelidir. 

Refrakter İTP`de tedavi seçenekleri Rituksimab, TPO-RA, Azatioprin, Vinka alkaloidleri, 

Siklofosfamid, Danazol, Siklosporin, Dapson, Mikofenolat mofetil, kombine kemoterapi protokolleri, 

hematopoietik kök hücre nakildir. Şu an TPO reseptörünü aktive ederek trombosit yapımını artıran iki 

ilaç romiplostim ve eltrombopag`dır. Hastamız splenektomili steroid refrakter olarak değerlendirildi. 

Hastanın eltrombopag kullanırken stabil seyrettiği dönemler de oldu, trombositopenik ve trombosit 
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aferezi yapılması gereken trombositozlu dönemleri de olmuştur. Literatürde splenektomi öncesinde 

romiplastim tedavisi almış olan hastalarda trombositoz görülmüştür. Bir hastada ise gelisen norolojik 

komplikasyonlar nedeniyle trombosit aferezi uygulanmıştır. Splenektomi uygulanan ITP hastalarında 

refrakter trombositopenide TPO-RA kullanımiyla ilgili fazla veri bulunmamaktadır. Bu hasta grubunda 

ilaç yan etkileri ve dozları yakından takip edilmelidir. 
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P18: EBV İLİŞKİLİ HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİOSİTOZ 
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Amaç : Hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH), immun sistemin aşırı aktivasyonu sonucu gelişen 

agresif ve yaşamı tehdit edici bir sendromdur. Altta yatan genetik bir bozukluğun varlığını ifade etmek 

için "primer HLH", başka bir hastalığa ikincil olarak gelişen HLH varlığını belirtmek için "sekonder 

HLH" terimleri kullanılmaktadır. Sekonder HLH nedenleri; enfeksiyonlar, maligniteler, kollajen doku 

hastalıkları ve ilaçlardır. Enfeksiyonlar arasında en önemli etkenler EBV, CMV, parvovirüs, HSV, 

VZV, kızamık virüsü, HHV 8, H1N1 infuenza ve HIV gibi viral nedenlerdir. Primer ve sekonder 

HLH`de tedavi hedefi iki basamaklıdır. İlk basamakta meydana gelen aşırı inflamatuvar sürecin 

baskılanması, ikinci basamakta ise ,özellikle primer olgularda, bozuk olan immün sistemi hematopoetik 

kök hücre nakli ile iyileştirmek hedeflenir. Sekonder HLH` de ise tetikleyen hastalığın tedavisi ve 

destek tedavi (immün düzenleyici olarak IVIG gibi) ve immünsüpresif tedavi verilebilmektedir. 

İmmunsupresif tedavide deksamemazon, siklosporin, etoposid gibi immunsupresif ajanlar 

denenebilmektedir. Primer ve sekonder persistan HLH`de küratif tedavi seçeneği kök hücre naklidir. 

HLH tanı kriterleri:(8 kriterden en az 5 kriter varlığı ) 1. Ateş >=38.5 ° C 2. Splenomegali 3. Sitopeni 

(en az 2 seride)>Hemoglobin  

Yöntem: Bizim olgumuzda EBV` ye sekonder gelişen bir HLH`den bahsedilmiştir. 

Bulgu: 35 yaşında erkek hasta 5 gündür devam eden ateş yüksekliği ve halsizlik şikayetleri ile 

hastanemiz acil servisine başvurdu. Hastanın özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik saptanmadı. Genel 

durumu orta, bilinci açık, kooperasyonu ve oryantasyonu tamdı. Fizik muayenesinde; ekstremitelerde 

maküler döküntüler mevcut olup batın muayenesinde traube kapalı, dalak ve karaciğer palpabldı. 

Laboratuvar bulguları; lökosit 1.550 K/uL, nötrofil 660 K/uL, hemoglobin 15.4 g/dl, trombosit 49.000 

K/uL, AST 67 IU/L, ALT 72 IU/L, ALP 210 IU/L, GGT 226 IU/L, fibrinojen 434 mg/dl, ferritin 1034 

ug/l, trigliserit:401 mg/dl olarak saptandı. Bisitopenisi, hepatosplenomegalisi olan hasta ileri tetkik ve 

tedavi amacıyla hematoloji servisimize interne edildi. Sitopeniler açısından bakılan viral serolojisinde 

EBC VCA IG M 4,55 (reaktif) olarak sonuçlandı, diğer viral serolojik parametrelerde anlamlı bulgu 

saptanmadı. Hastanın muayenesinde hepatosplenomegali saptanması nedeniyle yapılan abdomen BT` 

de karaciğer 22 cm, dalak 24 cm olarak görüldü. Bisitopeni nedeniyle yapılan kemik iliği aspirasyon ve 

biyopsi işleminin mikroskobik incelemesinde %3-4 blast, yer yer hemafagositoz ile uyumlu hisyositler 

gözlendi. Hasta HLH tanı kriterlerine bakılarak değerlendirildiğinde splenomegali, bisitopeni, 

hiperferritinemi, hipertrigliseridemi ve kemik iliğinde hemofagositoz olduğu görüldü. HLH tanısında 

bakılan 8 tanı kriterinden 6` sının mevcut olması ve EBV VCA IG M pozitifliği nedeniyle hastada 

EBV` ye bağlı HLH düşünülerek deksametazon 10 mg/gün dozda başlandı. Deksametazon tedavisi 

altında hastanın kliniğinde ve laboratuvar bulgularında anlamlı düzelme gözlendi. Hasta deksametazon 

tedavisi altında taburcu edildi. Hematoloji poliklinik takibi devam ediyor. 

Sonuç: HLH kontrolsüz immün aktivasyona bağlı ileri derecede doku-organ hasarına neden olan bir 

sendromudur. Nadir görülen ancak hızlı tanı ve tedavi gerektiren bir durumdur. Eğer tedavi edilmezse, 

HLH`li hastalar ilerleyici çoklu organ yetmezliği nedeniyle sadece birkaç ay hayatta kalır. Erken tanı, 

mortalite ve morbiditeyi önlemek için çok önemlidir. 
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P19: TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA (TTP) VAKASI 
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Amaç: Trombotik trombositopenik purpura (TTP) nadir bir hastalıktır. (yıllık prevalans 10/1000000 

kişi). Nükslerle giden ve hayatı tehdit eden trombotik mikroanjiyopatidir (TMA).1,2 Akut TTP, acil 

terapötik plazma değişimi (Terapötik plazmaferez) yapılmadığında, multiorgan yetmeziğine neden olan 

mekanik bir hemolitik anemi, şiddetli bir trombositopeni ve sistemik viseral iskemiyle sonuçlanabilen 

bir hastalıktır.1-3 TTP spesifik bir Von Willebrand Faktör multimerlerini parçalayan proteaz olan 

ADAMTS13 yokluğu veya aktivitesindeki defekte bağlı (<10 IU/DL) gelişen bir hastalıktır.4,5 Bu 

yazıda 45 yaşında bilinen bir hastalığı olmayan kadın TTP hastasını sunuyoruz. 

Yöntem: 45 yaşında bayan hasta, idrar yollarında yanma , her iki bacakta non-travmatik minör 

ekimotik alanlar olan hasta üroloji polikliniğinden trombosit düşüklüğü olması üzerine acil servise 

yönlendirilmiş. Hasta acil serviste değerlendirildi. Bilinen kronik hastalık öyküsü yoktu. Sistem 

sorgusunda baş dönmesi, ayaklarda uyuşma mevcuttu. Fizik muayenesinde her iki bacak ekstansör 

yüzde 0.5 cm geçmeyen non-travmatik ekimotik alan mevcuttu. Diğer sistem muayenelerinde patoloji 

yoktu. Labaratuar tetkiklerinde Hgb: 7.7 g/dl Plt:15000/ mm3 Mcv:98 Wbc:9.87 mm3 Sedim 1.sa:37 

Retikulosit: 0,2751 Ret:%11.51 Düzeltilmiş Retikulosit Yüzdesi: %5.7 INR:0.9 PT:11.8sn Aptt:23sn 

Fibrinojen:197 Kreatin:1.1 LDH:839 Ibıl:0.5 Dbil:0.3 Ast:27 Alt:31 Direk Coombs: (-) İndirekt 

coombs: (-) Ferritin:739 TiT: az bakteri, lökosit 30, hepatit markerları negatifti. Hastanın periferik 

yaymasında %45 olgun lenfosit, %50 parçalı ve %5 monosit, trombositopenisi mevcuttu ve her sahada 

şistositlere rastlandı. 

Bulgu: Hastada TTP düşünülerek ADAMTS13 aktivitesi için kan örneği alınıp dış merkeze gönderildi. 

Vakit kaybetmeden plazmaferez tedavisine 1 volüm olarak başlandı, beraberinde günlük 1 mg/kg 

metilprednizolon tedavisi ile birlikte idrar yolu enfeksiyonuna ye yönelik idrar kültürü alınarak ampirik 

antibiyoterapi başlandı. Anemik semptomları olan hastaya eritrosit süspansiyonu verildi. Günlük 

plazmaferez tedavisi sonucu hastanın takibinde PLT değerlerinde yükselme gözlendi. Dış merkeze 

gönderilen ADAMTS13 aktivitesi <%2, inhibitör 83,55 U/ml tespit edildi. İdrar kültüründe verilen 

antibiyoterapiye duyarlı enterococcus faecium üredi tedaviye devam edildi. Hastanın görüntüleme 

tetkiklerinde herhangi bir patoloji yoktu. Malgnite taramasında malign hastalık tespit edilmedi. Takibi 

boyunca hastanın ateşi olmadı. 1 haftalık tedavi sonrasında kontrol PLT değeri 172 000 e yükselmesi 

üzerine hasta 1mg/kg metilprednizolon tedavisi ve trimetoprim-sulfmetaksazol tedavisi ile tedaviye 

devam edildi. Poliklinik kontrolünde hastanın tedavisini düzenli uygulamadığı tespit edildi. Kontrol 

PLT:10000/mm3 gelen hastaya 2. defa yatış verilerek 1 gr pulse steroid tedavisi verildi ve vakit 

kaybetmeden 1 volüm plazmaferez işlemine başlandı. Günlük retikulosit takibinde retikulosit 

düzeylerinde düşüş, PLT değerlerinde yükselme mevcuttu. Metilprednizolon dozu 1 mg/kg a düşüldü. 

Takibinde kontrol PLT:150000 gelmesi üzerine hasta 1 mg/kg metilprednizolon tedavisi ile takibe 

alındı. Poliklinik kontrollerinde PLT değerleri normal aralıklarda seyreden hastanın steroid dozları 

azaltılarak kesildi. Son poliklinik kontrolünde PLt: 189000, retikulosit yüzdesi normal sınırlarda olan 

hastanın takibine devam ediliyor. 

Sonuç: TTP tanısı koyulan ve altta yatan herhangi bir sebep ortaya koyulamayan hastaya erken 

dönemde plazmaferez ve steroid tedavi başlanmıştır. Tedavi uyumsuzluğu nedeniyle nüks eden hastalık 

ikinci defa kontrol altına alınmıştır. Hastamız 2 aydır tam remisyonda izlenmektedir. 
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P20: NADİR BİR MYELOM VAKASI: IGD-LAMBDA MONOKLONAL GAMOPATİ 
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Amaç: Multiple myelom plazma hücresi farklılaşmasından kaynaklanan malign bir hastalıktır.ikinci en 

yaygın hematolojik malignitedir. Özellikle yaşlı populasyonda görülür. Myelom hastaların %35’i 65 yaş 

altında, %28’i 65-74 yaş arasında, %37’i 75 yaş üzerinde görülür. IgD Multipl Miyelom (IgD-MM) 

nadir görülen bir tiptir. miyelomların %2’sinde görülür, erkek cinsiyette daha sık görülür. IgD myelom 

genellikle ileri evrede teşhis edilir ve diğer tiplerden daha agresif davranırlar. {1,2} 

 

Yöntem: 68 yaşında erkek hasta halsizlik ve hiç idrar çıkarmama şikayetiyle başvurdu. Fizik 

muayenede tüm vucutta yaygın cilt altı ekimozlar mevcuttu. 2+/2+ pretibial ödem vardı, solunum sesleri 

bilateral bazallerde azalmış ve kalp sesleri aritmik ek ses üfürüm yok idi, ek patolojik muayene bulgusu 

yoktu. Bilinen KKY, AF ve DM hastalığı mevcuttu. Hasta coumadın 5mg 1x1, saneloc 50 mg 1x1 ve 

diltizem SR tb 120 mg 1x1 kullanıyormuş. Hastanın üre: 224 kre: 12,8 t.Protein 78 Albumin:36 K:5,01 

Ca: 11,7 HGB: 6,2 INR>8 olarak ölçüldü. Kan gazında ph: 7,32 HCO3: 17,8 olan hasta hemodiyalize 

alındı. Takiplerinde spontan kanamaları başlaması üzerine kriyopresipitat 4 flk verildi ve i.v K vit 3 gün 

yapıldı. Hastanın INR değeri 1,50 altına düştükten sonra KİB ve aspirasyon yapıldı. Serum protein 

elektroforez ve serum immunfiksasyon elektroforez gönderildi, anürik olduğu için idrar 

immunfiksasyon elektroforez gönderilemedi. Laboratuar değerlerinde IgG: 0,843 g/dl IgM:<0,185g/l 

IgA: 0,05 g/dl kappa serbest hafif zincir: 23,5 mg/l lambda serbest hafif zincir: 5930 mg/l olarak 

ölçüldü. Lomber MRG: “L1 vertebra üst platoda fokal kronik kompresyon fraktürü izlenmektedir. S2 

vertebra düzeyinde sol yarıda ekspansiyon gözlenmekte olup presakral mesafede yumuşak doku 

mevcuttur. Bulgular multiple myelomun yaygın kemik tutuluşu ile uyumludur.” Torakal MRG: 

“Torakal bölgede tüm kemik yapılarda T1 ve T2 sinyalleri azalmış olup vertebra korpuslarında T1 

hipointens, T2 hipointens çok sayıda nodüler odak mevcuttur (multiple myelomun torakal vertebra 

tutulumu).” Olarak yorumlandı. Kemik iliği aspirasyon materyalinden çalışılan flowsitmetri 

değerlendirmede “%18 oranındaki cd38+cd138 birlikteliğini taşıyan plazma hücre populasyonu “ 

saptandı. Hastadan IgG-A-M seviyeleri düşük değerlerdeyken lambda hafif zincir yüksek seyretmesi 

nedeniyle IgD myelom açısından şüphe uyandırdı ve KİB patolojisinden immunhistokimyasal bakıda 

IgD ve IgE bakısı özellikli istendi. Hastanın patoloji sonucu kemik iliğinde CD138 pozitif plazma hücre 

sayısı >%95 ve difffüz paternde, Lambda neoplastik plazma hücreleri yaygın ve kuvvetli, IgD 

neoplastik plazma hücreleri yaygın ve kuvvetli, Siklin D1 neoplastik plazma hücreleri yaygın ve 

kuvvetli, kappa neoplastik plazma hücreleri (-), IgA neoplastik plazma hücreleri (-), IgG neoplastik 

plazma hücreleri (-), IgM neoplastik plazma hücreleri (-) olarak sonuçlandı. Hastaya bu süreçte 40 mg / 

gün dekort tedavisi ilk 10 gün verildi. 2 kez plazmaferez denenen hasta alerjik reaksiyon gelişmesi 

nedeniyle işlem tamamlanamadı. Hasta IgD lambda myelom kabul edilerek VCD tedavisi başlandı. 

 

Sonuç: Olgumuzda nadir görülen bir M.myelom tipinden bahsettik. IgD nadir görülen bir al tip 

hastalıktır ve genellikle lambda hafif zincir seyreder. 
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