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P01 

 

DEMİR TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA LEPTİN VE KİLO ALIMI ARASINDA 

BİR İLİŞKİ VARMIDIR? 

Soner Solmaz
1
,Fettah Acıbucu

2
,Enver Sancakdar

3
,Çiğdem Gereklioğlu

4
, 

Süheyl Asma
4
,Aslı Korur

4
,Duygu Oğuz Acıbucu

3
,Mehmet Fatih Kılıçlı

5
 

1
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı  

 
2
Sivas Numune Hastanesi, Endokrinoloji Bölümü  

3
Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Medikal Biyokimya Bölümü  
4
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı 

5
Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi,Endokrinoloji Bölümü 

 

Amaç : Demir eksikliği en yaygın anemi tipidir. Demir tedavisinin iyi bilinen bir takımyan etkileri 

vardır. Klinik pratikte kilo alımı ile ilgili gözlem ve kaygıların varlığına ragmen bu konu hakkında 

literatürde yeterli veri yoktur. Bazı güncel çalışmalarda, iştah merkezini etkileyen hormonlar ile 

hepsidin arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Bu bilgiler ışığı altında, demir tedavisini takiben 

hepsidin seviyesindeki artma ile birlikte leptin seviyesindeki düşmenin olası iştah ve kilo artışını 

açıklayabileceğini düşünerek bu çalışma planlanmıştır. 

 

Yöntem : Toplamda 42 demir eksikliği anemisi tanısı konulan bayan hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 

Tanı anında ve tedavi başlandıktan 1 ay sonra tam kan sayımı, serum demir, ansature demir bağlama 

kapasitesi ve ferritin seviyesi, tanı anında ve tedavi başlandıktan sonra 96. saatte serum hepsidin ve 

leptin seviyesi ölçüldü. İştahta meydana gelen değişiklikler ve vücut ağırlığı tanı anında ve tedavi 

başlandıktan 1 ay sonra değerlendirildi. 

 

Bulgu : Tanı anındaki ve tedavi başlandıktan sonraki serum hepsidin ve leptin seviyeleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. 22 (%52.4) hastada iştah artışı olduğu tespit edildi. Tanı 

anında hastaların ortalama ağırlığı 69.6±17.9 kg olarak tespit edilmiş iken tedavi başlandıktan 1 ay 

sonra hastaların ağırlığı 70.7±17.5 kg olarak bulunmuşur ve değerler arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmiştir (p) 

 

Sonuç : Bu konu hakkında yeterli ve açık veri bulunmamaktadır. Çalışmamız gözlemlerimiz ve 

hipotezimizle uyumlu olarak demir tedavisini takiben hastalarda iştah artışı ve ağırlık artışı meydana 

geldiğini göstermiştir. 
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P02 

 

AN OVERLOOKED SIDE EFFECT OF IRON TREATMENT: CHANGES IN 

MENSTRUATION 
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,Hakan Kalaycı
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Can Boğa
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1
Department of Hematology, Adana Hospital of Başkent University  

2
Department of Family Medicine, Adana Hospital of Başkent University 
3
Department of Hematology, Kayseri Research and Training Hospital 

 
4
Department of Gynecology and Obstetrics, Adana Hospital of Başkent University 

 

Amaç : Iron deficiency is one of the most common nutritional problems of the human race. Iron has 

been used to treat anemia for more than 300 years. It is known very well that oral iron treatment have 

some side effects. Major side effects of oral treatment include epigastric discomfort, nausea, vomiting, 

abdominal cramps, diarrhea, and constipation. In addition to well defined side effects, we have 

observed some menstrual changes in some of the patients receiving oral iron treatment. Therefore, we 

aimed to evaluate these findings and discuss the possible underlying mechanisms. 

 

Yöntem : The patients were selected independent from etiology. One hundred twenty eight non-

pregnant female patients (aged 18-50 years) who were diagnosed with iron deficiency anemia were 

enrolled in the study. Complete blood count, serum iron, serum unsaturated iron binding capacity and 

serum ferritin levels were noted at the time of diagnosis and two months after iron therapy. Menstrual 

status at diagnosis and 2 months later occurred menstual changes during iron treatment were noted for 

all patients. For oral medication, 80-160 mg elemental iron equivalent to 270-540 mg iron II 

sulfate/day was used. 

 

Bulgu : The study included 128 nonpregnant female patients with mean age of 34.6±10.0 years. While 

menstrual changes were observed in 50% of the patients, no changes occured in the remaining 50%. 

Of the patients with menstrual changes, 24 (18.8%) had increased menstrual bleeding, 25 (19.5%) had 

decreased menstrual bleeding, 10 (7.8%) had early menstrual bleeding, 5 (3.9%) had delayed 

menstrual bleeding. A significant correlation could not be detected between menstrual changes and 

any variables in correlation analysis (p>0.05). 

 

Sonuç : In the present study, we found that menstrual changes occurred in half of the patients during 

iron treatment and these changes did not correlate with any significant parameters. It is not easy to 

explain the mechanism of this side effect due to the absence of literature data. However, we consider 

that various factors (e.g., endometrial proliferation affecting factors, directly/indirectly effects of iron, 

vascular effects, estrogens, or hematologic effects) may lead to this side effect. But we do not have not 

sufficient data about the effects of iron treatment on stages of menstrual cycle, the predominant 

mechanisms effective at certain stages of menstrual cycle, and we cannot predict the side effects that 

will occur in certain patients. This is the first report of a correlation between iron treatment and 

menstrual changes, and we consider that this side effect is overlooked by clinicians. Although its 

mechanisms are unclear, it is likely that many factors affect this side effect. We conclude that further 

prospective studies conducted with larger patient populations are required to investigate the underlying 

mechanisms of menstrual changes during iron treatment. 
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ORAK HÜCRE HASTALIĞINDA ERİTROSİT ALLOİMMÜNİZASYON SIKLIĞI: 

TEK MERKEZ TÜRKİYE VERİSİ 
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Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı 

4
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Araştrma Laboratuvarı 

 

Amaç : Eritrosit transfüzyonu, orak hücre hastalığında akut ve kronik komplikasyonlar için ana tedavi 

seçeneği olmayı sürdürmektedir. Erişkin orak hücre hastalığına sahip hastaların yaklaşık olarak %90` ı 

en az bir eritrosit transfüzyonu almaktadır. Transfüzyon tedavisinin yararlı etkilerine rağmen 

alloimmünizasyonu da içeren kısa ve uzun süreli komplikasyonlara yol açabilen ciddi yan etkileri de 

vardır. Alloimmünizasyon sıklığı çeşitli faktörlere bağlı olarak %7-47 arasında değişmektedir. Biz de 

orak hücre hastalığının sık görüldüğü bölgemizde eritrosit alloimmmünizasyon sıklığını ve ilişkili 

durumları araştırmayı amaçladık. 

 

Yöntem : Toplamda 216 hasta çalışmaya dahil edildi. 

 

Bulgu : Transfüzyon tedavisi alan 216 hastanın 67 (%31.0)` sinde alloimmünizasyon tespit edildi. 

Çalışmamız, orak hücre komplikasyonlarının alloimmünizasyon gelişimi için ve alloimmünizasyonun 

da ölüm için risk faktörü olmadığını göstermiştir. 

 

Sonuç : Sonuç olarak çalışmamızda bulunan yüksek alloimmünizasyon sıklığının, tecrübeli merkezler 

dışında yapılan transfüzyonlarda alloimmünizasyonu önleyici politikalara yeteri kadar uyulmamasının 

ve hastalarda erken alloimmünizasyon gelişmesinin, toplumumuz heterojenitesine bağlı etnik/genetik 

faktörler nedeni ile alıcı ve verici arasındaki antijen farklılığının etkili olabileceği konusunda fikir 

vermektedir. Bu bilgiler ışığında, ülkemizde ulusal transfüzyon politikaları oluşturulması gerektiğini 

düşünmekteyiz. 
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PHİLADELPHİA-POZİTİF VE -NEGATİF MYELOPROLİFERATİF 

NEOPLAZMLARDA İKİNCİL KANSERLER: TEK MERKEZ TÜRKİYE VERİSİ 
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3
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Amaç : Philadelphia-pozitif ve -negatif myeloproliferatif neoplazm (MPN)` ların lösemik 

transformasyonu (LT) iyi bilinen bir konudur. Bununla birlikte literatürde MPN` lerde LT dışı ikincil 

kanser sıklığı hakkında yeteri kadar veri bulunmamaktadır. Bu çalışma, Ph-pozitif ve -negatif MPN 

tanılı hastalarda ikincil kanser sıklığını araştırmayı amaçlamıştır. 

 

Yöntem : Dünya Sağlık Örgütü 2008 tanı kriterlerine göre klasik MPN tanısı alan 438 hasta çalışmaya 

alınmıştır. 

 

Bulgu : 438 hastanın 15` inde (%3.4) ikincil kanser tespit edilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye verileriyle 

kıyaslandığında kanser insidans hızı yüksek bulunmuştur (erkeklerde 1149.8/100.000 kişi-yıl, 

kadınlarda 540.8/100.000 kişi-yıl). 

 

Sonuç : İkincil kanser sıklığı açıkça topluma göre, MPN tanılı hastalarda yüksektir. Bu nedenle, MPN 

tanılı hastalar ikincil kanser belirti ve işaretleri açısından dikkatlice takip edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 18 ~ 

   18-20 Mart 2016 | 2.Hematoloji Onkoloji Kongresi | Radisson Blu Hotel | Çeşme - İzmir 

P05 

 

VİTEKSİN`İN KRONİK MİYLEOİD LÖSEMİ VE AKUT PİREMİYELOSİTİK 

LÖSEMİDEKİ TERAPÖTİK POTANSİYELİ 

Aysun Adan
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1
Abdullah Gül Üniversitesi, Yaşam ve Doğa Fakültesi 

 

Amaç : Viteksin antioksidatif, antitumörejenik ve antimetastatik potansiyeli olan birçok bitkide 

yaygın olarak bulunan ve apigenin doğal türevi olan bir flavonoid`dir. Bu çalışmamızda, viteksin`in 

KML ve APL hücreleri üzerine sitotoksik, apoptotik ve sitostatik etkilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Yöntem : K562 ve HL60 hücreleri artan dozlarda (1-200) 

 

Bulgu : Viteksin`in K562 KML ve HL60 APL hücrelerinin proliferasyonunu doza ve zamana bağımlı 

olarak azalttığı belirlenmiştir. Viteksin`in 48 ve 72 saatlerdeki IC50 değerleri K562 ve HL60 hücreleri 

için sırasıyla 153- ve 147. 

 

Sonuç : Bu çalışmada, viteksin`in KML ve APL hücreleri üzerindeki antilösemik etkileri göstermiş 

olmak ile beraber lösemi hücreleri üzerindeki etkisinin mitokondriyal yolak üzerinden apoptozun 

tetiklenmesi ve hücre döngüsü fazlarının tutulumuyla ilişkili olduğu bulunmuştur. 
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OTOLOG HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HOGKİN LENFOMA 

HASTALARINDA FEBRİL NÖTROPENİK ATAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Melda Cömert Özkan
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Amaç : Otolog hematopoetik kök hücre nakli (OHKHN) sonrası gelişen febril nötropenik ataklarda 

(FNA) en önemli mortalite nedeni enfeksiyonlardır. FNA tesbit edildiğinde bir an evvel geniş 

spekturumlu antibiyotik başlanması önerilen klasik yaklaşımdır. OHKHN yapılan Hodgkin Lenfoma 

(NHL) hastalarında FNA`ların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem : Ege Üniversitesi Erişkin Kök Hücre Nakil Ünitesi`nde 2008-2014 tarihleri arasında 

OHKHN yapılan 56 relaps/refrakter HL vakası retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 

 

Bulgu : Hastaların 35`i erkek, 21`i kadın ve ortalama yaşları ise 43. (27-75) saptandı. Santral venöz 

kateter 45 (%78.9) vakada kullanıldı. 54 vakada (%94.7) FNA tesbit edildi. Tüm hastalar antiviral ve 

antifungal proflaksi alırken 26 (%46.7) hastada antibakteriyel profilaksi verilmiştir. FNA`lar 

değerlendirildiğinde, alınan kan kültürlerinin %10.5`inde etken patojen mikroorganizma izole 

edilmiştir. İzole edilen patojenlerin %66.7`si gram-pozitif, %33.3`ü ise gram-negatif bakterilerdi. İdrar 

kültürlerinden %3.5 etken patojen izole edildi ve hepsi gram-negatif bakterilerdi. Kateter 

kültürlerinden %14 etken patojen mikroorganizma izole edildi ve hepsi gram-negatif bakterilerden 

oluşmaktaydı. Gayta kültürlerinde üreme saptanmamıştır. Toplanan kök hücrelerden alınan kültürlerin 

%8.8`inden patojen izole edilmiştir. Serum galaktomannan antijeni (SGA) sadece 1 (%1.7) atakta 

gerçek pozitif saptanmıştır ve yanlış pozitiflik saptanmamıştır. Herhangi bir fungal etken kültürlerden 

izole edilememiştir. CMV-DNA %8.8 atakta pozitif bulunmuştur. Ataklar sırasında 30 hastaya HRCT 

çekilmiştir. %8.8 atakta pnömoni tesbit edilmiştir. Saptanan pnömonilerin %40`ı fungaldir ve hiç viral 

pnömoni saptanmamıştır. 

 

Sonuç : Transplantasyon yapan merkezlerin kendi enfeksiyon ajanlarını yakın takip ederek düzenli 

olarak SGA ve CMV takibi yapmaları özellikle OHKHN hastalarında ampirik anitibiyoterapi ve 

antifungal tedavi seçeneklerini düzenlemelerinde ve daha iyi bir FNA yönetim süreci elde etmelerinde 

fayda sağlayabilir. 
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SURİYE`Lİ MÜLTECİLERDE B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ: TÜRKİYE`DEN 

KESİTSEL TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA 
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2
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Amaç : B12 vitamini tüm vitaminler içinde en karmaşık kimyasal yapıya sahip olanıdır ve gelişmekte 

olan ülkelerde özellikle hayvansal kökenli ürünlerden elde edilir. B12 vitamini eksikliğinin 

mültecilerin bulunduğu ülkelerde yaygın olduğu öngörülmekle birlikte bu konuda literatürde 

bildirilmiş çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı Türkiye`ye yeni gelen Suriye`li 

mültecilerde B12 vitamini eksikliğinin yaygınlığını tespit etmekti. 

 

Yöntem : Bu retrospektif çalışmada, Kasım 2014-Kasım 2015 tarihleri arasında Kayseri Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları birimine çeşitli şikayetlerle başvurmuş olan 16 yaş üzeri 256 

erişkin mültecinin kan sayımı ve B12 vitamini düzeyleri değerlendirildi. 

 

Bulgu : Çalışmaya 256 mültecinin verileri alındı (156 kadın, 100 erkek). Katılımcıların yaş ortalaması 

kadınlarda 40.9 ve erkeklerde 40.2±15 idi. Toplam 50 olguda B12 vitamini eksikliği  

 

Sonuç : Bu çalışmanın sonuçları Suriye`li mültecilerde B12 vitamini eksikliğinin yaygın olduğunu, 

özellikle yaşlı erkekler ve genç kadınlarda daha çok görüldüğünü göstermiştir. Bu duruma katkıda 

bulunan faktörler, mülteci grubunda işsizlik ve kalabalık aile ortamı gibi psikososyal nedenlerle 

yetersiz hayvansal gıda tüketimi yanı sıra özellikle yaşlı kesimde gastrik atrofinin neden olduğu B12 

vitamin eksikliği olabilir. Verilerimiz, literatürdeki mültecilerde vitamin B12 eksikliği hakkında 

bildirilmiş olan çalışmalar ile benzerdir. Bilgilerimize göre bu çalışma Türkiye`deki mültecilerde B12 

vitamini eksikliğini bildiren ilk ulusal temsili çalışmadır. Çözüm olarak mülteci toplumunda diyetle 

ulaşılması zor olan B12 gibi vitaminlerle zenginleştirilmiş unların geliştirilmesi şeklinde çalışmalar 

mevcut olup, ülkemiz koşullarında da bu tür girişimlerde bulunulması gerektiği düşüncesindeyiz. 
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ROSAİ-DORFMAN HASTALIĞI TANILI İLERİ YAŞ NADİR BİR OLGU SUNUMU 
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Amaç : Giriş: Rosai- Dorfman hastalığı (sinüs histiyositozis), masif lenfadenopatilerle seyreden, 

etyolojisi bilinmeyen, genellikle adolesan ve gençlerde görülen nadir bir histiyositik hastalıktır 

(SHML). Erkeklerde ve zenci ırkta daha fazla görülür. Lenfosit ve histiyositlerin lenf nodu 

sinüslerinde aşırı birikimi ile meydana gelir. Hastalık ateş, ağrısız masif lenfadenopati, lökositoz, 

artmış sedimantasyon, poliklonal gammapati ile karakterizedir. 84 yaşında ateşlenme, boyunda ve 

inguinal bölgelerde şişliklerle başvurup lenf nodu biyopsi sonucu SHML saptanan kadın olgumuzu 

ileri yaşta yakalanmış nadir vaka olması ve PET/BT`de artmış FDG tutulumu gösteren nadir benign 

hastalık olması nedeni ile sunduk. 

Yöntem : Hastaya, fizik muayene bulguları, labaratuvar, radyolojik görüntüleme (PET/BT) sonuçları 

ve patolojik bulguları ile SHML tanısı konuldu. 

Bulgu : Olgu: Polikliniğimize ateş ile başvuran 84 yaşındaki kadın hastanın fizik Muayenesinde; 

bilateral servikal, axiller ve inguinal lenfadenopatileri mevcuttu. Lökosit: 9610 hemoglobin: 11,3 

platelet: 407,000 sedim: 28 crp: 3,4 biyokimya: normal, vitB12: 197 ferritin:125 folat: 7,24 idi. 

Yapılan servikal lenf nodu eksizyonel biyopsisi; SHML tanısı için diagnostik olan fokal emperipolezis 

(histiyosit sitoplazmasında vakuol içinde fagosite lenfositlerin varlığı) ve fibrozis gösteren şiddetli 

sinüs histiyositozis gözlendi. PET/BT`de bilateral servikal, sol aksiller, mediastinel, bilateral 

paraaortik, sol common iliak, sol eksternal iliak zincirde artmış FDG tutulumu gösteren ( SUVmax 16) 

multipl lenf nodları gözlendi. Hasta, tedavisiz takip edilmektedir. 

Sonuç : Tartışma: Rosai- Dorfman hastalığı; ateş, ağrısız masif lenfadenopati, lökositoz, artmış 

sedimantasyon, poliklonal gammapati ile karakterize nadir bir histiyositoz hastalığıdır. Hastalığın 

PET/BT` de artmış FDG tutulumu göstermesi malign lenfoproliferatif hastalıklardan ayrımını 

güçleştirebilir. Debulking cerrahi vital organ hasarında, hava yolu obstrüksiyonunda, intrakranial 

yerleşimli lezyonlarda gerekebilir. Sistemik steroidler semptomatik tedavide ve lenf nodlarının 

boyutlarının küçülmesinde etkilidir. Kemoterapötik ajanların etkinliği sınırlı olup hastalık, tedavi 

sonrası tekrarlayabilmektedir. Sonuç: 84 yaşında ateşlenme, boyunda ve inguinal bölgelerde şişliklerle 

başvurup lenf nodu biyopsi sonucu SHML saptanan kadın olgumuzu ileri yaşta yakalanmış nadir vaka 

olması ve PET/BT`de artmış FDG tutulumu gösteren nadir benign hastalık olması nedeni ile sunduk. 
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OTOLOG KÖK HÜCRE MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIĞINI ÖNLEMEDE 

PLERİXAFOR KULLANIMI: TEK MERKEZ DENEYİMİ 
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Amaç : Multipl Myelom, Hodkin Lenfoma ,NHL gibi ciddi mortalite riskine sahip hastalıklarda 

periferik kandan toplanan kök hücreler toplanmaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan KT+G-

CSF kombinasyonu , hem mobilizasyon hem de antitümör aktivite gösterme gibi dual bir etkinin 

yanında, G-CSF tabanlı rejimler göre daha yüksek CD-34 (+) hücre toplamayı sağlamaktadır. 

Hastalarda G-CSF ve KT kombinasyonuyla yapılan mobilizasyon rejimlerinin %5-30 arasında değişen 

başarısızlık oranlarına sahip olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmamızda ; mobilizasyon 

başarısızlıklarında, mobilizasyon rejimine CXCR-4 inhibitörü olan Plerixafor eklenen hastalarda, 

mobilizasyon başarısı ve bunu etkileyebilecek faktörleri araştırmayı amaçladık. 

Yöntem : Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji anabilim dalı Aferez ünitesinde 01.01.2012 

ve 09.01.2015 tarihleri arasında mobilizasyon rejimi olarak, KT+G-CSF uygulanmasına rağmen kök 

hücre toplanamayan yada yeterli sayıda CD34 (+) hücre sayısına ulaşılamayan 37 hasta çalışmaya 

dahil edildi. Bu hastalara 1 gün KT uygulanmasını takiben, 5. Günde G-CSF başlandı, G-CSF 

kullanımının 3. Günü akşamı 0.24 mg/kg Plerixafor sc eklendi. Ertesi gün sabah, CBC ve CD34 (+) 

hücre sayımı yapıldı. Mililitrede 20`nin üzerinde CD34 (+) hücre sayısına ulaşılanlar, aynı gün 

toplamaya alındı.Yeterli miktarda kök hücre toplanamayanlar yada o gün CD34(+) hücre sayısı 

mililitrede 20`nin altında olanlara, aynı gün akşam G-CSF + 0.24 mg/kg Plerixafor uygulandı. Ertesi 

sabah yeniden CBC ve CD34 (+) hücre sayımı yapılarak toplama işlemi gerçekleştirildi. 

Bulgu : Donörlerin 1`i (%2.7) AML, 1`i (%2.7) Over Ca, 6`sı (%16.62) Testis Tm, 8`i (%22.2) NHL, 

9`u (%24.93) Hodkin Lenfoma, 11`i (%30.4) Multipl Myelom tanılı idi. Donörlerin yaş ortancası 44 ( 

min: 16 max:71 ) idi. İşlem öncesi periferik CD34 (+) hücre sayısı ortancası 18.24/ mikrolitre ( 

min:2.5 max:152) idi. İşlem sonrası elde edilen CD34 (+) hücre volümü ortancası 219 ml. İdi (min:116 

max:436). İşlem öncesi periferik kandaki WBC, Hgb,MNC,Plt,ve Hct düzeylerinin periferik kan 

CD34 (+) hücre yüzdesi ile ilişkisine bakılmış, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

İşlem öncesi WBC ve MNC düzeyinin, İşlem süresi ve BMI`nin işlem sonrası toplanan ürün hacmiyle 

pozitif yönde korelasyon gösterdiği görülmüştür. İşlem öncesi bakılan total WBC düzeyi ile ürün 

hacmi arasında zıt yönde bir korelasyon görülmüştür. İşlem öncesi periferik kandaki Glukoz, 

BUN,Kreatinin, Na,K, Mg,Cl,AST, ALT, LDH, Total protein ve Albümin , düzeylerinin periferik kan 

CD34 (+) hücre yüzdesi ile ilişkisine bakılmış, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Toplama işleminde kullanılan cihazlarla ürün hacmi ilişkisi incelendiğinde , Amicus marka aferez 

cihazıile Spectra Optia marka aferez cihazına görte daha az miktarda ürün toplandığı görülmüştür. G-

CSF+Kemoterapi uygulanmasına rağmen , yeterli CD34 (+) hücre sayısına ulaşılamayan yada 

ulaşılmasına rağmen yeterli miktarda ürün toplanamayan 36 hastadan, Plerixafor uygulanmasıyla 

yeterli CD34(+) hücre sayısına ulaşılıp, yeterli miktarda ürün toplanabildiği gösterilmiştir. 

Sonuç : Yaptığımız çalışmada Otolog kök hücre nakli planlanan hastalarda, Filgrastim+Kemoterapi 

ile yeterli kök hücre toplanamadığı durumlarda, G-CSF`e Plerixafor eklenmesinin mobilizasyon 

başarısını artırdığı görülmektedir. Toplanan kök hücre hacmi üzerinde de ayrıca, bmi`in, WBC ve 

MNC düzeylerinin, işlem süresinin pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Toplama etkinliği 

üzerine cinsiyetin bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Toplama etkinliği üzerinde aferezde kullanılan 

cihaz tipinin önemli olduğu görülmüştür. 
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EOZİNOFİLİ VE MANDİBULADA KİTLE İLE BAŞVURAN MULTİPLE MYELOM 

OLGUSU 
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Amaç : Eosinofili çevresel kanda eozinofil artışını ifade eder. Ağır eozinofili eozinofil sayısının 

>5000/µL üzerinde olmasına denir. Multiple myeloma (MM) nadir olarak eozinofili ile ilişkilidir. 

Burada 49 yaşında mandibulada kitle ve belirgin eozinofilisi olan olgumuzu sunmak istedik. 

 

Yöntem : 49 yaşında kadın hasta kliniğimize çenede kitle ve eozinofili saptanması üzerine refere 

edildi. Hastanın 2 hafta önce fark ettiği sol çenede şişlik ve sol bacakta güç kaybı şikayetleri mevcuttu. 

B semtomu, deri döküntüleri, alerjik reaksiyon, seyahat öyküsü, reçeteli veya reçetesi ilaç kullanımı 

olmayan hastanın fizik muayenesinde sol mandibulada yaklaşık 2,5 cm`lik kitle palpe edildi, 

lenfadenopati saptanmadı. Sol alt ekstremitede motor kuvvet +3/5 tespit edildi. Labaratuar 

incelemesinde WBC:22,6 x10 

 

Sonuç : Eosinofili solid ve lenfoid malignitelerle ilişkili olduğu halde MM da oldukça nadir 

bildirilmiştir. MM`da Eosinofilinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak yapılan çalışmalarda 

interlökin-6 ve TGF- 
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PLEVRAL VE PERİTONEAL TUTULUMLA SEYREDEN BİR GASTRİK MANTLE 

HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU 
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Amaç : Gastrik Mantle Hücreli Lenfoma, nadir görülen bir formdur. Gastrointestinal malignitelerde 

peritoneal karsinomatozisi de içeren asit gelişimi sık görülürken, plevra ve peritonu birlikte tutan 

Mantle Hücreli Lenfoma olguları az sayıdadır. Bu çalışmada, plevra ve peritoneal tutulumla seyreden 

bir gastrik Mantle Hücreli Lenfoma olgusunu öyküsü ve nadir görülmesi nedeniyle sunduk. 

 

Yöntem : Olgu: 60 yaşında erkek hasta 4 aydır artan nefes darlığı ve öksürük şikayetine son 1 aydır 

dispepsi eklenmesi nedeni ile başvurdu. 40 yıldır günde 1 paket sigara içimi ve 15 yıldır KOAH tanısı 

öyküsü vardı. Muayanede solunum seslerinde azalma ve yer yer ronküsler mevcuttu. Karın muayenesi 

normaldi. Sedimentasyon değeri 45 mm/h olup diğer kan tetkikleri normaldi. Sigara öyküsüne 

istinaden çekilen toraks BT`de bilateral plevral effüzyon saptandı, analizinde eksuda vasfında olduğu, 

flow sitometrik tetkikte ise CD5, CD19, CD20, CD22 ve FMC7 pozitifliği yanında, CD23 negatif 

olduğu görüldü. Bu sonuçlarla ve dispeptik şikayetleri de göz önüne alınarak üst endoskopi 

yapıldığında, gastrik antrumda büyük bir ülsere lezyon tespit edildi. Alınan biyopsi gastrik Mantle 

Hücreli Lenfoma olarak sonuçlandı. Batın BT`de peritonda kalınlaşma ve asit saptanan hastanın asit 

mayii de plevral sıvı ile aynı flow sitometrik bulgulara sahipti. Sıvıların bakteriyel and mikobakteriyel 

kültürlerinde üreme olmazken, sitolojilerinde neoplastik lenfoid hücreler saptandı. 

Bulgu : FISH tetkikinde t(11;14) (q13;q32) saptandı, kemik iliği tutulumu yoktu. Hastaya evre III E, 

yüksek MIPI skorlu Mantle Hücreli Lenfoma tanısı ile R-CHOP kemoterapisi planlandı. 

Sonuç : Primer gastrik Mantle Hücreli Lenfoma nadir görülen bir lenfoma olup Hodgkin dışı 

lenfomaların yaklaşık %5`ini oluşturur. Asit veya plevra tutulumu şeklinde olgular sık bildirilirken, 

ikisinin aynı anda tutulduğu olgu sayısı azdır. Bizim olgumuz ise, 40 yıllık sigara öyküsünden dolayı 

öncelikle akciğer malignitesi açısından araştırılmaya başlanmış olup, sonrasında 1 aylık dispepsi 

şikayeti fark edilerek bu yönde tetkikler neticesinde gastrik Mantle Hücreli Lenfoma tanısına 

varılmıştır. Bu bağlamda bütün hastalıklarda tanı aşamasında ayrıntılı anamnezin özellikle ve 

öncelikle önemsenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
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FOLLİKÜLER LENFOMADA RİTUKSİMAB İDAME TEDAVİSİ: TEK MERKEZ 

DENEYİMİ 
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Amaç : Folliküler lenfoma (FL) indolent B hücreli lenfomaların en sık görülen alt tipidir. İleri evre, 

tümör yükü ve B semptomlarının varlığı tedavi kararını etkileyen faktörlerdir. İleri evre hastalıkta 

birinci basamak tedavide genellikle rituksimab temelli tedavi kombinasyonlar kullanılmaktadır. FL 

yüksek relaps riskine sahip bir hastalık olduğu için remisyon süresini uzatmak ve relaps riskini 

azaltmak için idame tedaviler geliştirilmiştir. Rituksimab kullanılan idame tedavilerinden biridir. 

 

Yöntem : Bu retrospektif çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji kliniğinde Mart 2006 

ve Aralık 2015 yılları arasında FL tanısı ile takip edilmiş ve rituksimab idame tedavisi almış 26 hasta 

retrospektif irdelendi. Tedavi öncesi tüm hastaların FLIPI skorlama sistemi ile risk değerlendirmesi 

yapılmıştır ve immünoterapi açısından hepatit B virüsü açısından taranmıştır. 

 

Bulgu : Hastaların 11`i (%42,3) erkek, 15`i (%57.7) kadındı ve ortalama yaşları 59.42 (±10.93) yıldı. 

%79.2` si yüksek riskliydi. Hastaların 9`u 6 kür ve 17`si 8 kür olmak üzere tümü rituksimab temelli 

indüksiyon tedavisi almıştı. Ençok kullanılan birinci basamak tedavi rituksimab, siklofosfamid, 

adriablastin, vincristin ve metilprednizolon kombinasyon tedavisiydi. İki hastaya hepatit B yüzey 

antijen pozitifliği nedeniyle antiviral profilaksi başlanmıştı. İndüksiyon tedavisi sonrası yanıt 

durumuna bakılan hastaların %84.6` sı tam remisyonda, %15.4` ü kısmi remisyonda olarak 

değerlendirildi. 375 mg/m2/gün dozunda olmak üzere 23 hastaya 3 ayda bir, 3 hastaya 2 ayda bir 2 yıl 

olmak üzere rituksimab idame tedavisi başlandı. 2 ayda bir idame tedavi verilen hastalar klinik 

çalışma grubunda bulunmaktaydı. Hastaların 15` i 2 yıllık idame tedaviyi tamamladı ve hepsinin 

tedavi cevabı tam yanıtlı olarak değerlendirildi. Sekiz hastanın idame tedavisi tam yanıtlı olmak üzere 

devam etmektedir. Olgulardan 1` i idame tedavisi devam ederken pnömoniden kaybedildi. Bir hastada 

hepatit B aktivasyonu gelişmesi üzerine tedavi kesildi ve olgu izlemde 7. ayda nüks etti. Ortalama 

takip süreleri ve hastalıksız sağ kalımları sırasıyla 47.85± 30.2 ve 39.3±29.5 ay olarak bulundu. 

 

Sonuç : FL`da rituksimab ile kombine kemoterapi ilk basamak tedavisidir ve ilk remisyon sonrası 

rituksimab idame tedavi olarak uzun remisyon süresi için kabul edilebilir bir tedavi stratejisi olarak 

düşünmekteyiz. 
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KRONİK MYELOPROLİFERATİF NEOPLAZİ TANILI HASTALARIN ÇOK 

MERKEZLİ VE GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRMESİ 
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Amaç : Polisitemia Vera (PV), Esansiyel Trombositemi (ET) ve Primer Myelofibrozu (PMF) içeren 

kronik myeloproliferative neoplaziler (KMPN),bir ya da birden fazla serinin klonal proliferasyonu ile 

karakterize Philadelphia kromozomu negatif olan malignitelerdir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye`de 

KMPN`li hastaların demografik özellikleri, hastalık karakteristikleri, tedavi stratejileri ve yaşam 

oranlarını belirlemektir. 

 

Yöntem : Türkiye`nin her yanından 9 merkez çalışmaya katıldı. Biz geriye dönük olarak ET`li 390, 

PV`li 213 ve PMF`li 105 hasta olmak üzere toplam 708 KMPN`li hastanın verisini değerlendirdik. 

 

Bulgu : JAK-2 mutasyonu PV` li hastaların % 75.11` inde, ET` li hastaların % 51.5` inde ve PMF` li 

hastaların % 50.4` ünde pozitif bulundu. Tanıda tromboz ve kanama, PV`li hastaların sırasıyla % 20.6 

ve % 7.5`inde, ET`li hastaların % 15.1 ve %9`unda ve PMF`li hastaların % 9.5 ve % 10.4`ünde 

saptandı. Altıyüz sekiz hasta (%85.9) sitoredüktif tedavi almıştı. En sık kullanılan ilaç hidroksiüre 

(%89.6) idi. Lösemik ve fibrotik transformasyon sıklığı %0.6 ve % 13.2 idi. 10 yıllık hesaplanan 

toplam sağ kalım PV, ET ve PMF hastalarında sırasıyla % 89.7, % 85 ve % 82.5 idi. 10 yıllık toplam 

sağ kalım açısından ET, PV ve PMF hastalarında anlamlı fark yoktu. 

 

Sonuç : Sonuçlarımız, PMF hastalarının yüksek sağ kalımı hariç literatürle benzerdir. Hidroksiüre 

ülkemizdeki en sık kullanılan sitoredüktif ajandır. Bizim çalışmamız, Türk KMPN hastalarının 

demografik özelliklerini, hastaların karakteristiklerini, tedavilerini ve sağ kalım oranlarını 

yansıtmaktadır. 
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KALP NAKLİ SONRASI EPİLEPTİK NÖBET İLE BAŞVURAN DİFFÜZ BÜYÜK B 

HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU 
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Amaç : Günümüzde, solid organ nakli yapılan hasta sayısı belirgin olarak artmıştır. Kronik 

immünsüpresyon sonucunda, nakil sonrası hem hematolojik ve hem de solid organ kanserleri en 

önemli uzun dönem komlikasyonlarından biridir. Hematolojik kanserlerden posttransplant 

lenfoproliferatif hastalıklar (PTLH) sıklıkla immünsüpresyonun yoğun olduğu ilk bir yılda görülür. 

PTLH olgularında lenfomanın özelliği yüksek dereceli olması, daha yaygın hastalık ve kötü prognozlu 

olmasıdır. 5 yıllık yaşam süresi. 

Bulgu : Hipertansiyon ve dekompanse kalp yetmezliği tanısı ile 2010 yılında kalp nakli yapılan, 

değişen doz ve sürelerde mikofenolat mofetil, takrolimus ve kortikosteroid kullanmakta olan 66 

yaşında kadın hasta, Ağustos 2015 te ani gelişen konuşma bozukluğu, vücut sol yarımında güç kaybı 

ve kasılma ile acile başvurdu. Parsiyel epileptik nöbet saptanan hastanın kranial MR görüntülemesinde 

sağ frontoparietal lobda 32x27 mm kitlesel lezyon saptandı. Eylül 2015 te nöronavigasyon ile kitle 

rezeksiyonu yapıldı ve patolojik inceleme CD 20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) 

infiltrasyonu ile olarak raporlandı. Tanıda B semptomları yoktu. Fizik muayenede patolojik boyutta 

lenfadenomegali ve hepatosplenomegali saptanmadı. Normoselüler kemik iliğinde lenfoma 

infiltrasyonu izlenmedi. PET CT görüntülemesinde serebrum sağ parietal lobda 2,5x1,7 cm 

postoperatif bulgular ile uyumlu hipometabolik alan ve parakaval, bilateral paraaortik, mezenterik 

alanda en büyüğü 3x1,5 cm olan multiple minimal hipermetabolik (SUV-max: 3,17) lenf nodu 

görüldü. Evre 3AE (IPI: 4) DBBHL tanısı ile Rituksimab, yüksek doz sitarabin ve metotreksat (R-

HDCM) 2 kür yaşa göre doz azaltımı yapılarak başlandı. Bu süreçte kalp rejeksiyonu olmaması 

hedeflenerek kullanmakta olduğu immunsüpresif ilaçlarda doz değişikliği yapılmadı. 2 siklus sonunda 

febril nötropeni dışında komplikasyon izlenmedi ve parsiyel yanıt alındı. Üçüncü siklus R-HDCM 

kemoterapi rejimi uygulanan hasta halen takip sürecindedir. 

Sonuç : PTLH gelişme riski genel populasyona göre 30-50 kat artmış olup, transplantasyon yapılan 

hastaların ortalama %2`sinde görülmektedir. Günümüzde kalp transplantasyonu diğer solid organ 

transplantasyonlarına göre daha ender yapılmaktadır ve bu olgularda PTLH sıklığı %6 olarak 

bildirilmiştir. İmmunosüpresif tedavinin yoğunluğu ve süresi bu riskin derecesini belirleyen önemli 

faktördür. Bu nedenle immunsupresif tedavi alan hastaların takibinde sekonder malinite gelişim sıklığı 

artması sebebiyle, hastanın yakınmaları dikkatle değerlendirilmelidir. 
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AKUT MYELOİD LÖSEMİ TANILI HASTADA ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ 

SONRASI İZOLE EKSTRAMEDÜLLER RELAPS: LARENKSDE MYELOİD 
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Amaç : Myeloid sarkom (MS) (granülositik sarkom, ekstramedüller myeloid tümör, kloroma, 

myeloblastom) myeloid öncül hücrelerin ender görülen ekstramedüller neoplazisidir. Akut myeloid 

lösemi (AML) tanısından önce, AML ile eş zamanlı veya AML tanısından sonra 2.5%-9.1% oranında 

gözlenebilmekle birlikte daha ender olarak relaps sırasında kemik iliği tutulumu olmadan da ortaya 

çıkabilmektedir. Günümüzde allojenik kök hücre nakli sonrası ise 0.2%-1.3% oranında bildirilmiştir. 

Allojenik nakil sonrası sıklık sırasıyla cilt-yumuşak doku, santral sinir sistemi, paraspinal doku, meme, 

gastrointestinal sistem, lenf nodları, genitoüriner sistem ve mediasten tutulumu bildirilmiştir. Bu 

olgularda ortanca yaş 45 olup erkeklerde daha sık olduğu bildirilmiştir. Nakil sonrası 2-177 ay 

(ortanca, 16.5 ay) içerisinde geliştiği ve çoğunlukla kemik iliği relapsına eşlik ettiği belirtilmiştir. 

Burada allojenik kök hücre nakli sonrası sistemik relapsın eşlik etmediği ve ses kısıklığı ile başvuran 

izole MS olgusu sunulmuştur. 

Bulgu : Nisan 2005 de halsizlik ve ateş yakınmaları sonrasında AML (FAB-M4) tanısı alan 35 

yaşında erkek hastaya standart indüksiyon ve konsolidasyon tedavileri uygulanmış. Relaps AML 

nedeniyle Haziran 2006 da HLA doku grubu tam uyumlu erkek kardeşinden allojenik periferik kök 

hücre nakli uygulandı. Graft versus host hastalığı (GVHH) gelişmeyen ve 6. ayda immünsüpresif 

tedavisi kesilen olguda Haziran 2008 de relaps gelişti. İndüksiyon kemoterapisi sonrası remisyonda 

iken Ağustos 2008 de 2. kez aynı vericiden allojenik periferik kök hücre nakli yapıldı, tam verici 

kaynaklı kimerizm elde edildi ve immünsüpresif kullanılmadan takibe alındı. Beş yıl süresince 

yakınmasız takip edildi. 2013 yılında tekrar relaps gelişti ve indüksiyon kemoterapisi sonrası kısmi 

yanıtlı olguya aralık 2013 de aynı vericiden allojenik periferik kök hücre desteği yapıldı. Aralıklı 

olarak profilaktik donör lenfosit infüzyonu ile takip edildi. Tam remisyon ve tam donör kaynaklı 

kimerizm elde edildi. GVHH gelişmedi. Ağustos 2015 de 2 aydır süregelen ses kısıklığı ile başvurdu. 

Fizik muayene normal olarak yorumlandı. Tam kan sayımı ve periferik yaymada relaps lehine bulgu 

saptanmadı. Vokal kord muayenesinde sağ vokal kordda hareket kusuru izlendi. MR 

görüntülemelerinde sağ supraglottik ve glottik düzeyde 40X35X25 mm lezyon saptandı. PET CT 

görüntülemede MR`da tariflenen hipermetabolik lezyon dışında tutulum görülmedi. Biyopsi 

sonucunda CD34 ve CD117 pozitif hücrelerinin olduğu myeloid sarkom olarak raporlandı. Kemik iliği 

aspirasyon ve biyopsi sonucunda normoselüller kemik iliği ve %100 donör kaynaklı kimerizm 

saptandı. Hastamız kemik iliği remisyonda ancak extramedüller lösemi olarak değerlendirildi. 

 

Sonuç : Olgumuzda olduğu üzere, ekstramedüller relaps olgularında yakınmalar lezyonun yerleşim 

yerine göre değişiklik göstermektedir. Periferik kan ve kemik iliği tutulumunun eşlik etmemesi tanı 

konulmasını zorlaştırabilir. Bu nedenle MS tanısının konulabilmesi için öncelikle şüphe edilmelidir. 

Aksi taktirde zamanında doğru tanı konulması güçtür. Tanı için immunhistokimyasal inceleme ve 

uygun monoklonal antikorların kullanılması gereklidir. Standart bir tedavi şekli bulunmamaktadır. 

İmmünsüpresyonun kesilmesi yanında cerrahi eksizyon, kombine kemoterapiler ve radyoterapi, 

allogenik kök hücre nakli tedavi seçenekleridir. transplantasyonu tedavide denenebilir. Ortanca 

sağkalım son derece kısadır. 

 



~ 29 ~ 

   18-20 Mart 2016 | 2.Hematoloji Onkoloji Kongresi | Radisson Blu Hotel | Çeşme - İzmir 

P16 

 

EŞ ZAMANLI ERKEN EVRE MİDE EPİTELYAL KARSİNOMU VE DİFFÜZ 

BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA 

Püsem Patır
1
,Feyza Arslan Tan

2
,Nur Soyer

1
,Nazan Özsan

3
, 

Başak Doğanavşargil Yakut
3
,Güray Saydam

4
 

1
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı  

2
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı  

3
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı  
4
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 

 

Amaç : Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) agresif bir lenfomadır ve erişkinlerde lenfomaların 

%40`ını oluşturur. DBBHL ve mide karsinomunun eşzamanlı görülmesi nadirdir. Burada 

imunokompetan bir hastada DBBHL ve mide epitelyal karsinomunun eş zamanlı ve bir arada olduğu 

nadir bir olgu sunulmaktadır. 

 

Yöntem : Olgu sunulmuştur. 

 

Bulgu : 67 yaşında erkek hasta, Eylül 2015`te burun tıkanıklığı olması üzerine dış merkeze 

başvurmuş. Hastaya çekilen nazofarenks magnetik rezosansda nazofaringeal düzeyde orta hattın 

solunda ve kısmen posteriorunda 22*21mm boyutlarında hava yolunu asimetrik olarak daraltmış 

parafaringeal alana uzanım göstermiş solid tümoral kitle lezyonu izlenmiş. Bunun üzerine 

merkezimize başvuran hastaya nazal kavite biyopsisi yapıldı ve sonucu DBBHL olarak rapor edildi. 

Evreleme amaçlı pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografisi yapılan hastada nazal kavitede 

hipermetabolik yumuşak doku kitlesi ve midede kardiyada hipermetabolik duvar kalınlaşması izlendi. 

Hastaya gastroskopi yapıldı. Mide korpus biyopsisi epitelyal malign karsinom olarak rapor edildi. 

Hasta konseyde değerlendirildi. Hastanın öncellikle mide karsinomuna yönelik Genel Cerrahi`ye 

yönlendirilmesine fakat bu süreçte nazal kavitedeki kitlenin hava yolunda tam bir obstrüksiyona neden 

olmaması için radyoterapi almasına ve sonrasında kemoterapi tedavisi başlanmasına karar verildi. 

 

Sonuç : Lenfoma ile eş zamanlı saptanan hematolojik olmayan malignitelerde rol oynayan 

mekanizmaların anlaşılması zordur. Bu durumun birlikteliği ilişkisiz ve tesadüfi olabilir. Bununla 

birlikte her iki malignitenin altında yatan mekanizmalar (immun sistem fonksiyon değişiklikleri, 

patojenlerin varlığı ve genetik anormallikler gibi) arasında bir ilişki olduğunu destekleyen bazı kanıtlar 

da vardır. Diğer bilinmeyen ortak faktörlerin de DBBHL ve mide epitelyal karsinomu ya da diğer eş 

zamanlı hematolojik olmayan malignitelere yol açabilmesi mümkündür. Bu olguda primer malignite 

kaynaklı olmama olasılığı olan lezyonlardan veya kitlelerden de eğer mümkünse klinisyenlerin biyopsi 

yapması gerektiği vurgulanmak istenmiştir. 
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Amaç : Giriş: Tüm plazma hücre malignitelerinin %3 ekstramedüller plazmositomdur. Akciğer 

parankiminin ise plazma hücreleri tarafından gerek plazmositoma olarak gerekse akciğer metastazı 

olarak tutulumu nadirdir ve hastalığın agresif terminal dönemi ile ilgilidir. Biz de hiperkalsemi ve 

böbrek yetmezliği ile prezente olan, akciğerdeki kitleden biyopsi sonucu plazmositom tanısı alan bir 

olgumuzu sunmak istedik. 

Bulgu : Olgu: 79 yaşında erkek, 1 aydır osteoporoz nedeniyle oral kalsiyum ve kolekalsiferol tedavisi 

alan hasta 3 gündür olan bulantı şikayetiyle başvurdu. Vital bulguları stabil olan hastanın fizik 

muayenesinde anlamlı özellik yoktu. Laboratuarında üre:107 mg/dL kreatinin:2.5 mg/dL sodyum:142 

mmol/L potasyum:4.2 mmol/L kalsiyum:15.8 mg/dL, fosfor:6.9 mg/dL, lökosit:11000 /uL, 

hemoglobin:14.4 g/dl, trombosit:173000 /uL saptandı. Strip ile bakılan tam idrar tetkikinde protein ve 

eritrosit 2+, lökosit 1+`di. Arter kan gazında asidoz yoktu. Hasta hiperkalsemi ve akut böbrek 

yetmezliği tanılarıyla servise yatırıldı. İntravenöz hidrasyon ve furosemid tedavisi başlandı.Genel 

durumunda ve bilincinde bozulma olan hasta yoğun bakım ünitesine devredildi. D vitamini 

intoksikasyonu açısından bakılan 25-Hidroksi kolekalsiferol düzeyi:22.8 ng/mL, parathormon:3 

pg/mL idi. Parathormon düşük saptanan hastada malign hiperkalsemi düşünüldü. Bu açıdan yapılan 

tetkiklerinde eritrosit sedimentasyon hızı 45 mm/saat, C-reaktif protein:2.3 mg/dL, prokalsitonin:0.28 

ng/mL immunglobulin A, G ve M normal aralıktaydı. Direkt akciğer grafisinde solda kitle imajı 

görülmesi üzerine ayrıntılı değerlendirme amacıyla torakoabdominal bilgisayarlı tomografi çekildi. 

Sol hemitoraksta 7. kosta lateralinde ekstra plevral özellikte 5x3,5 cm boyutunda düzgün sınırlı 

yumuşak doku kitlesi, kostalarda ve vertebra korpuslarında litik multipl metastatik görünümler 

mevcuttu (Resim 1). Batında ise T12 ve L2 vertebrada litik metastaz ve kompresyon fraktürü, sağda 

iliak kanatta pubik kolda litik metastazlar görüldü. İç organlarda başka patolojik bulgu yoktu. 

Akciğerdeki solid lezyondan girişimsel radyoloji ünitesinde biyopsi alındı. Patolojik incelemede arada 

fibröz septalarla ayrılan,geniş ekzantrik sitoplazmalı,yuvarlak nükleuslu atipik hücreler görüldü. 

İmmunohistokimyada CD138, CD56 ve Lambda pozitif saptandı. IgG, az sayıda neoplastik hücrede 

pozitifti. CD10, CD20, ALK, Kappa, IgM ve IgA negatifti. Bu bulgularla hastaya plazmositom tanısı 

koyuldu. Takiplerinde genel durumunda bozulma ve sonrasında invaziv mekanik ventilasyona 

bağlanması nedeniyle daha ileri tetkik yapılamadı. Tedaviye metilprednizolon 60 mg eklendi. 

Hidrasyon tedavisiyle kreatinin ve kalsiyum düşüşü sağlanamayan hastaya hemodiyafiltrasyon 

başlandı. Hasta solunum yetmezliği nedeniyle kaybedildi. 

Sonuç : Sonuç: Hiperkalsemi ve böbrek yetmezliği ile seyreden akciğerde kitle ayırıcı tanısında 

plazma hücre maligniteleri ve ekstramedüller plazmositom akılda tutulmalıdır. Bu olgular, çoğunlukla 

hastalığın terminal dönemi ile ilişkili olduğundan oldukça mortal seyretmektedir. 
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NEFROTİK SENDROMLA KOMPLİKE OLAN VE 

BORTEZOMİB/SİKLOFOSFAMİD/DEKSAMETAZON KOMBİNASYON TEDAVİSİ 

İLE BAŞARILI SAĞALTIM SAĞLANAN WALDENSTRÖM 

MAKROGLOBULİNEMİ : OLGU SUNUMU 

Burcu Ülküden
1
,Özant Helvacı

1
,İpek Işıl Gönül

1
,Ülver Boztepe Derici

2
,Rauf Haznedar

2
 

1
Gazi Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Bölümü Ana Bilim Dalı 

 
2
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 

 
Amaç : Annesinde de Waldenström Makroglobulinemisi(WM) olan 53 yaşında erkek hasta 8 yıl önce 

dişeti kanaması, kilo kaybı, halsizlik şikayetleri olması nedeniyle başvurmuştur. Protein 

elektroforezinde gama monoklonal pik gözlenmiştir. Laboratuvar incelemesinde IgA ve Ig G 

seviyelerinde baskılanmanın eşlik ettiği IgM artışı ve serum immünofiksasyon elektroforezinde IgM 

kappa monoklonal protein , albumin/ globulin oranının ters dönmesi saptanarak WM tanısı 

konulmuştur. Laboratuvarında; hemoglobin: 9.7 g/dL, hematokrit:%28, beyaz küre: 6.3x109/L, 

trombosit:152x109/L, total protein:10.3g/dL, albumin: 4.6 g/dL, globulin: 5.7 mg/dL tespit edildi. 

Periferik kan yaymada % 60 nötrofil, % 34 lenfosit, % 6 monosit saptandı. Fizik muayenesinde 

boyunda ve bilateral aksiller büyüğü 1 cm boyutlu lenfadenopatiler dışında patolojik bulgu 

saptanmadı. Asemptomatik olarak tedavisiz izlenen hastada daha sonra zaman zaman kanama ve 

ekimozlar gelişti. Bu sırada IgM düzeyleri yüksek olduğu dönemlerde kanama semptomları hakim 

olması nedeniyle toplam 11 kez plazmafereze alındı. Plazmaferez ile kanamaları tamamen kontrole 

alındı. Nisan 2015 te halsizlik kanama ve ekimozları artan hasta ödem, plevral effüzyon, organomegali 

ve assitle geldi. Laboratuvarında; hemoglobin: 12.2 g/dL, hematokrit:%36.5, beyaz küre: 6.2x109/L, 

trombosit:59x109/L, total protein:8.37 g/dL, albumin: 2.01 g/dL, globulin: 6.36 mg/dL tespit edildi. 

Nefelometrik yöntemle yapılan protein ölçümünde IgM: 11500 mg/dL olarak yüksek saptanırken, IgG: 

466mg/dL, IgA:148 mg/dL , serbest kappa hafif zincir:2260 mg/dL, serbest lambda hafif zincir:131 

mg/dL serum İmmünofiksasyon elektroforezde IgM kappa monoklonal protein bulundu. 24 saatlik 

idrarda 16 gram/gün proteinüri tespit edildi. İdrar protein elektroforezinde massif albuminüri ile ilişkili 

olduğu görüldü (%74) Nefrotik Sendroma yol açan altta yatan patolojiyi belirlemek için böbrek 

biyopsisi kararına varıldı. Olası Amiloidoz tanısı nedeniyle böbrek biyopsisinin açık olarak yapılması 

planlandı ancak hastada bu dönemde tespit edilen ciddi Pulmoner Hipertansiyon (Atrial Septal Defekt 

?) nedeni ile Kardiyoloji hastanın anestezi almasını uygun bulmadığından biyopsi yapılmadan tedavi 

edilmesine karar verildi. 

Yöntem : 2 kür Siklofosfamid/Bortezomib/Deksametazon tedavisinden sonra belirgin bir klinik 

düzelme oldu. 4 kür Bortezomib /Siklofosfamid/Deksametazon günlük proteinüri 6000 mg`a indi. 

Serum IgM 3900 mg/dL , serum albumin: 2.8 g/dL saptandı. Bu dönemde hastanın assit, plevral 

effüzyon ve periferik ödemi tamamen kayboldu.6 kür sonunda proteinüri 2300 mg/güne kadar geriledi. 

 

Bulgu : Hemostatik incelemeleri normal bulunan hastaya yapılan böbrek biyopsisinde orta derecede 

kronik tübülointerstisyel zedelenme saptandı. Tubuler bazal membranlarda immünglobulin ya da 

monoklonal hafif zincir birikimi izlenmedi, silendir nefropatisi lehine bulgu saptanmadı. Amiloid 

birikimi izlenmedi. 

Sonuç : 6 kür Bortezomib/Siklofosfamid/Deksametazon tedavisi sonrası hasta klinik olarak çok iyi 

durumda olup tedavisi sürdürülmektedir. Referanslar: 1. Bortezomib produces high hematological 

response rates with prolonged renal survival in monoclonal immunoglobulin deposition disease. 

Kidney Int. 2015 Nov;88(5):1135-43 2. Cyclophosphamide, bortezomib, and dexamethasone 

combination in waldenstrom macroglobulinemia Am J Hematol. 2015 Jun;90(6):E122-3. 
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Amaç : Multiple myelom kemik iliğinde malign plazma hücrelerinin klonal proliferasyonu, periferik 

kanda ve/veya idrarda monoklonal protein ve organ disfonksiyonu ile seyreden bir plazma hücre 

diskrazisidir.  

 

Bulgu : Yaklaşık son bir yıldır halsizlik, kilo kaybı ve son bir kaç aydır sırt-bel-bacak ağrıları 

tarifleyen, 47 yaşında kadın hasta sağ diz ve bacak ağrısı nedeniyle ortopedi polikliniğine başvurdu. 

Tüm pelvis kemikleri, L5 vertebra korpusu ve her iki femur proksimalinde litik lezyonlar saptandı. 

Hastanın sağ femur boynunda tam fraktür tespit edildi ve sistemik hastalık taraması yapılması 

amacıyla iç hastalıkları tarafından devir alındı. Hastada normokrom normositer anemi (Hb:9.0 gr/dL, 

MCV 85 fL), hiperkalsemi (15.5 mEq/L), sedimentasyon yüksekliği (96 mm/h), beta2 mikroglobulin 

yüksekliği (10829) saptandı. Protein elektroforezinde gamma bölgesinde monoklonal bant, serum ve 

idrar immunfiksasyon elektroforezinde kappa serbest hafif zincir monoklonal gammopati saptandı. 24 

saatlik idrarda protein 7.56 gr/24 saat olarak belirlendi. Hastaya kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi 

yapıldı ve sonucunda multipl myelom tanısı konuldu. kranial manyetik rezonans (MR) 

görüntülemesinde temporal bölgede plazmositom, kalvaryal kemiklerde sayısız multipl miyelom 

tutuluşuna ait lezyonlar, C3 ve C7 vertebralarda litik myelom lezyonları izlendi. Tüm vücut 

bilgisayarlı tomografisinde torakal-lomber vertebralarda, bilateral tüm pelvis kemiklerinde, bilateral 

femurda, bilateral humerusta çok sayıda myelom ile ilişkili litik-sklerotik lezyonlar saptandı. Hastaya 

VAD protokolü ve devamında tedaviye yeterli cevap alınamadığı için VCD protokolü verildi. Klinik 

ve laboratuvar olarak VGPR olarak değerlendirilen hastaya bir sonraki basamakta otolog kemik iliği 

nakli planlandı. 

Sonuç : 50 yaş üzerinde 1 aydan uzun süredir olan bel ağrısı ile başvuran hastalarda özellikle eşlik 

eden ateş, dehidratasyon, kilo kaybının varlığında multiple myelom ön tanılar arasında yer almalıdır. 

Sunulan olgu 47 yaşında genç yaş grubuna girmekte olup yaygın ağrıları, halsizliği ve anemisi 

olmasına rağmen oldukça geç tanı almıştır. Birinci basamak hekimlerinin ekstremite ağrıları olan 

hastalarda kilo kaybı, halsizlik, anemi, hiperkalsemi gibi myelom semptom ve bulgularını gözardı 

etmemeleri, bu hastaların erken tanı ve tedavisinde oldukça önemlidir. 
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Yöntem : Olgu Sunulmuştur. 

Bulgu : JAK-2 MUTASYONU HETEROZİGOT OLAN KRONİK MYELOİD LÖSEMİ TANILI 

NADİR BİR OLGU Tuğba Çelebi1, Püsem Patır2, Seray Saray1, Ayşe Uysal2, Nur Soyer2, Filiz 

Vural2 ¹ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir ² Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir Giriş KML, miyeloid öncül hücrelerin anormal çoğalması ile 

karakterize bir kök hücre hastalığı olup, erişkin lösemilerinin %15`ini olusturur. İnsidansı 1-

2/100.000`dir. Erkeklerde daha sık (E/K: 1.3/1) görülür ve 40-60 yas arasında görülme sıklığı artar. 

KML`de 22. Kromozomun 11q bandındaki BCR geni ile 9. kromozom q34 bandına lokalize ABL 

geninin füzyonu sonucu bcr-abl füzyon geni olusur. Kronik miyelositer lösemi olgularında 

Philadelphia (Ph) kromozomu [t(9; 22)(q34; q11)] pozitifliği, kanserde ilk tanımlanan sitogenetik 

anomali olup KML`de Ph kromozomu dışı sitogenetik anomaliler de gözlenebilir. Bu bulgu çoğu kez 

kötü prognozun veya blastik fazın habercisi olarak yorumlanmaktadır. Olgu 58 yaşında erkek hastanın 

Mart 2009`da konuşma bozukluğu olması üzerine yapılan tetkiklerinde konuşma merkezinde enfarkt 

ve trombositoz saptanmış. Bunun üzerine hasta kliniğimize başvurmuş. Fizik muayenesi 

hepatosplenomegali (karaciğer 2 cm, dalak 4 cm kot altı palpabl) olması dışında normaldi. Yapılan 

tetkiklerinde hemoglobin 16.1 gr/dl, lökosit 18.2x10³/µl, trombosit 922x10³/µl`di. Kemik iliği 

aspirasyon ve biyopsisi hipersellülerdi (Megakaryositer, granülositer ve eozinofilik seride belirgin 

artış izlendi.). Karyotipi 46,XY`ydi, BCR-ABL pozitifti (0.054 IS) ve JAK-2 mutasyonu 

heterozigottu. Hastaya imatinib 400mg/gün başlandı. Tedavisinin 9.ayında hastanın BCR-ABL`si 

negatifleşti. Tedavisinin 24.ayındaki (Mayıs 2011) kemik iliği aspirasyonundan gönderilen BCR-ABL 

(0.0003 IS) pozitifti. Hastanın imatinib tedavisi 600mg/gün`e yükseltildi. Tedavisinin 56.ayındaki 

(Mayıs 2014) kemik iliği aspirasyonundan gönderilen BCR-ABL (0.185 IS) pozitifti. İmatinib 

tedavisine aynı dozda devam edildi. Ekim 2014`te hastanın genel durum bozukluğu oldu. 

Hemogramında hemoglobin 13 gr/dl, lökosit 6.8x10³/µl (16% blasts) ve trombosit 398x10³/µl`di. 

Kemik iliği biopsisi ve flow sitometri sonucuna göre hasta akut myeloid lösemi (%70-80 blast) olarak 

değerlendirildi, BCR-ABL`si negatifti. Hastanın imatinibi kesilerek, dasatinib 100mg/gün başlandı. 

Hastanın performans durumunun ECOG 3-4 olması, komorbid durumu (ileri evre KOAH) ve hastanın 

tedavi tercihi nedeni ile hastaya azasitidin 75mg/m2/gün, 7 gün, 28 günde 1 başlandı. 1.kür sonrası 

genel durumu düzelen hasta ayaktan tedavi almak üzere taburcu edildi. Takipte ateş yüksekliği olan 

hasta Şubat 2015`te septik şok nedeni ile exitus oldu. Sonuç Tirozin kinaz inhibitörleri kronik myeloid 

lösemi tanılı hastaların tedavi ve izlemini değiştirmiş, ayrıca prognoz ve yaşam kalitelerini 

düzeltmiştir. 2005`te değişik araştırma grupları myeloproliferatif hastalık ile ilişkili yeni bir JAK gen 

nokta mutasyonu tanımladılar. Bu mutasyonun varlığı kronik myeloproliferatif hastalıkların (ET, PV, 

MF) teşhis kriterlerinde değişikliğe yol açmış olmasına rağmen kronik myeloid löseminin prognozu ve 

seyrinde JAK-2 pozitifliğinin ve JAK-2 inhibitörlerinin kullanımının etkisi tartışmalı olmaya devam 

etmektedir. 
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Yöntem : Olgu sunulmuştur. 

Bulgu : Kronik myeloid lösemi (KML) granülositer serinin gelişim ve olgunlaşma aşamaların farklı 

dönemlerinde ortaya çıkan kontrolsüz proliferasyonla giden kronik myeloproliferatif bir bozukluktur. 

KML hastalarının %3`ünde solid tümörler gelişebilir. Özellikle yaşlı hastalarda ikincil maligniteler 

çok daha yaygındır. 5 yıllık imatinib tedavisi sonrası moleküler yanıt kaybı ile dasatinibe geçilmiş 

olan 54 yaşında Ph kromozomu pozitif KML olgusu oksaliplatin ve kapesitabin tedavisi ile birlikte 

dasatinib tedavisine devam etmiştir. Bu tedavi sırasında KML replapsı veya ciddi myelosupresyon 

gelişmemiştir. Bu olgu klinisyenin özellikle yaşlı KML hastalarının takibinde sekonder maligniteler 

açısından tetikte olması gerektiğini ve kolon adenokarsinomu gelişmiş olan KML hastalarında KML 

tedavisi açısından dasatinibin iyi bir tedavi seçeneği olduğunu öne sürmektedir. 
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OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ İLE PEREZENTE OLAN KAPOSİ SARKOMU 

OLGUSU 
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Amaç : Giriş: Otoimmun hemolitik anemi (OİHA), hastanın kendi eritrositlerine karşı antikor 

üretmesi sonucunda, eritrositlerin parçalanması ve anemi ile karakterize bir hastalıktır.Olguların %50-

70`i idyopatiktir. Ancak günümüzde ayrıntılı tetkik imkanları sayesinde sekonder nedenli OHA`lere 

daha sık rastlamaktayız. Otoimmün hemolitik anemiye eşlik nedenler arasında Kronik Lenfositik 

lösemi başta olmak üzere lenfoproliferatif maligniteler ve hematolojik olmayan tümörler de sayılabilir. 

Kaposi sarkomu (KS) genellikle deriyi tutan, sistemik multisentrik ve yavaş seyirli vasküler bir 

tümördür. Cilt lezyonları tüm Kaposi sarkomu vakalarının %90`ında görülür. Ekstrakutanöz Kaposi 

sarkomu en sık lenf düğümleri, akciğerler ve gastrointestinal sistemde görülür.Kaposi sarkomu (KS), 

sıklıkla organ nakli alıcısı ve AIDS gibi immünsüprese hastalarda gelişir. Ancak HIV enfeksiyonu tek 

faktör olarak düşünülmemelidir çünkü HIV enfeksiyonu olmayan bazı organ nakli hastalarında da 

immünsupresif tedavi sonucunda Kaposi sarkomu insidansında artış gözlenmiştir.HIV negatif 

hastalarda da nadirde olsa görülebilmesi KS`nin etyolojisinde HIV dışında farklı bir infektif ajan 

varlığını düşündüren bulgulardır. Burada otoimmün hemolitik anemi (OİHA) ile prezente olan , HIV 

negatif, immünsüpresif tedavi almayan ve lenf nodu biyopsisinin histopatolojik incelemesi sonucu 

Kaposi Sarkomu tanısı almış bir olguyu paylaştık. 

 

Bulgu : Olgu: Yetmiş bir yaşında kadın hasta. Yaklaşık iki aydır devam eden halsizlik, yorgunluk, 

vücudunda ve gözlerinde sararma şikayetleri ile polikinliğimize başvurdu. Öz geçmişinde, 

immünsüpresif tedavi kullanımı, uyuşturucu bağımlılığı, homoseksüalite ya da bir başka komorbid 

hastalık yoktu. Fizik muayenesinde;konjonktivalar soluk, skleralar ikterik bulundu.Bilateral axiller ve 

inguinal lenfadenomegaliler , her iki alt ekstremitenin distal kısımlarında çok sayıda, 3-5 mm çaplı 

kırmızı-mor renkli nodüller izlendi. Labaratuar tetkiklerinde; Lökosit: 6560/mm3 , Hemoglobin: 

5.6g/dl, Hematokrit: %19.9, Trombosit sayısı: 309.000/ mm3 , Retikülosit: %11, Sedimentasyon 

125/saat, C-reaktif protein: 76mg/l, Laktat dehidrogenaz: 488 U/L, Total bilirubin: 2.6 mg/dl, Direkt 

bilirubin: 0.74 mg/dl, Anti-HIV, HBsAg ve Anti-HCV negatif bulundu. Direk ve İndirekt Coombs 

testleri pozitif idi.Hastaya OİHA tanısı kondu ve 1mg/kg/gün steroid tedavisi başlandı. Steroid 

tedavisine yanıt alınamadı. Eşlik edebilecek lenfoproliferatif hastalık ve kollojen doku hastalıkları 

açısından bakılan ANA ve anti-DNA (-) bulundu. Kemik iliği biyopsisi; Normoselüler kemik iliği 

olarak raporlandı.Tüm vücut bilgisayarlı tomografide;Bilateral inguinal ve axiller yaklaşık 35mm olan 

multipl lenfadenopatiler saptandı.Cilt lezyonlarından ve inguinal lenf bezinden yapılan eksizyonel 

biyopsi sonucu HHV 8 (+) Kaposi Sarkom olarak rapor edildi .Medikal onkoloji kliniğine sistemik 

kemoterapi almak üzere nakil verildi.Kemoterapi başlanamadan hasta myokard enfarktüsü nedeniyle 

kaybedildi. 

 

Sonuç : Tartışma: Otoimmün hemolitik anemiye eşlik eden veya patogenezinde rolü olan pek çok 

nedenler arasında hematolojik ve hematolojik olmayan tümörler sayılabilir. Özellikle Kronik Lenfoid 

lösemi başta olmak üzere lenfoproliferatif maligniteler en fazla karşımıza çıkan hastalıklardır. OİHA 

ve Kaposi Sarkomu ile birlikteliği nispeten diğer lenfoproliferatif hastalıklara oranla daha nadirdir. 

Kaposi sarkomu (KS), sıklıkla organ nakli alıcısı ve AIDS gibi immünsüprese hastalarda gelişir. HIV 

negatif hastalarda nadir olarak rastlanır.OİHA ile başvuran,HIV (-) hastalarda eşlik eden Kaposi 

Sarkomu da olabileceği akılda bulundurulmalıdır. 
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ALLOJENİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI HİPEREOSİNOFİLİ 

İLE RELAPS OLAN ALL VAKASI 
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Amaç : ALL tedavisinde, erişkinlerde % 80 oranında kemoterapi ile tam remisyon elde edilmektedir. 

Ancak, dirençli vakalar ve nüks oranının fazla olması nedeniyle ancak % 20 vakada uzun süreli yaşam 

sağlanabilmektedir. Kemoterapi sonrası relaps olan ve kötü prognostik özellikleri taşıyan hastalar daha 

intensif tedavi protokollerine ihtiyaç gösterirler. Bu vakalarda, kardeş veya akraba dışı donörden 

allojenik kök hücre nakli (AKHN) yapılması en uygun seçenektir ve % 40-50 vakada başarılı sonuç 

elde edilebilmektedir. 

Bulgu : 24 yaşında erkek, eylül 2014`de prekürsör B hücreli ALL tanısı aldı. Eylül 2014`de 1 kür 

HYPERCVAD 1. ayak kemoterapi (kt) ve proflaktik kranial RT aldı. Mayıs 2015`de 

Augmented+BFM indüksiyon protokolü sonrasında parsiyel remisyonda olan hasta sonrasında haziran 

2015`de AugmentedBFM konsolidasyon tedavisi aldı. Konsolidasyon tedavisi sonrasında komplet 

remisyon sağlandı. Full match dönorü olan hastaya ilk remisyonda TBI ve siklofosfamid hazırlık 

rejimi ile 08/2015`de allojenik kemik iliği nakili yapıldı. 5.ay takiplerinde sol juguler kateter trombozu 

nedeni ile kiniğimize yatışı yapıldı. Takipleri esnasında eozinofil değerlerinde yükselme oldu. 

Eozinofil:700`den başlayıp 21 günde giderek arttı. İlk periferik yayma değerlendiirlmesinde; eosinofili 

dışında patoloji tesbit edilmedi. Etyolojıye yönelik değerlendirilmede gayta parazit taraması;negatif, 

ıgE:4,2, kist hidatik:negatif, faciola hepatica: negatif sonuçlandı, abdominal usg: splenomegali (19 

cm) dışında patolojı tesbit edilmedi. Takiplerinde dispnesi gelişen hastaya eosinofilik pnömoni ön 

tanısı ile 1 mg/kg/gün steroid tedavisi başlanıldı. Dispnesi gerilemesine rağmen eosinofil değerleri 

steroid tedavisi altında 23.000`e kadar yükseldi. Periferik yayma: blast görülmesi üzerine Kemik iliği 

aspirasyon yapılan hastanın aspirasyon yaymalarında; silme blast tesbit edildi. Akit 5. ayında 

hiperosinofili ile relaps ALL kabul edildi. 

Sonuç : AKHN olan hastalarda yapılan bazı çalışmalarda nakil sonrası ilk 100 günde saptanan 

eozinofilinin (eosinofil>500) iyi prognozla seyrettiği görülmüştür. Eosinofil değerleri ortalama 

840.5x10`6/l ölçülmüş olup,bu vakalarda ortalama sağkalım daha yüksek iken relaps riski daha düşük 

tesbit edilmiş. Bilindiği üzere eosinofili GVHD durumlarında da görülebilmekte olup, steroid 

tedavisine dramatik yanıt vermektedir. Vakamızda eozinofili geç dönemde görülmeye başlanıp 

yaklasık 3 hafta içinde hızlı bir yükselme eğilimi göstermiştir(700) 
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BÖBREK TRANSPLANT REJEKT NEDENİ OLARAK MULTİPL MYELOM:  
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Amaç : Geç dönem böbrek transplant rejeksiyonunun nedeni olarak nadir görülen multipl myelom 

(MM) olgusu sunulacaktır. 

Bulgu : 68 yaşında erkek hasta, 3 yıldır devam eden yaygın vücut ağrısı ve pansitopeni nedeniyle 

yönlendirilmiş. Hasta 2008 yılında nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımı takiben gelişen akut 

böbrek yetmezliği sonrasında dializ bağımlı olmuş. 6 ay içinde eşinden böbrek nakli operasyonu özel 

bir merkezde gerçekleştirilmiş. 2013 yılına kadar bir şikayeti olmayan günlük yaşantısına geri dönen 

hastada anüri gelişmesi nedeniyle allograft rejekti düşünülerek total nefrektomi yapılmış. 2014 de sağ 

humerus kırığı nedeniyle opere edilmiş. Haftada 3 kez düzenli dializ programında olan anurik hastada 

takipte pansitopeni saptanması ile sevk edilmiş. Hb: 7,9 gr, BK: 1900mm3, nötrofil 1100, trombosit: 

48000mm3. BUN: 40, kreatinin: 4.85, Kalsiyum: 6.4, Total protein: 6.2, albümin 4, Immunglobilin 

düzeyleri normal, PTH: 649, Serum protein elektroforezinde gama piki izlenmedi, IgD ve IgE 

düzeyleri normal. Immun fiksasyonda kappa bandı izlendi. Hasta anurik olduğu için idrar analizi 

yapılamadı. Tüm vücutta yaygın litik lezyonlar mevcut. Kemik iliği aspirasyonunda atipik plazma 

infiltrasyonu izlendi. Biopsisinde kappa monoklonalitesi gösterildi. Sitogenetik analiz normaldi. PET 

incelemesinde litik lezyonlar dışında patoloji saptanmadı. Hastaya bortezomib bazlı tedavi başlandı. 2. 

Kür sonrasında akciğer enfeksiyonu sonrasında gelişen akut solunum yetmezliği sonucu kaybedildi. 

Sonuç : Renal transplantın geç dönem rejekt nedeni olarak MM nadir görülmektedir. Literaturde erken 

dönemde myeloma kast nefropatisi bildirilmiştir. Bu olgular nedeniyle transplant öncesi hazırlıkta 

MGUS aklana gelmelidir. Ancak bizim olgumuzda transplant ile rejekt arasında 5 yıllık bir dönem 

mevcuttur. Hastanın transplant öncesi biopsi yapılmamış ve rejekt sonrası böbrek biopsi sonuçlarına 

ulaşmak mümkün olmamıştır. Hasta transplant sonrasında klinik olarak gelişen MM olarak kabul 

edilmiştir. 
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Amaç : Giriş: Nilotinib, kronik myeloid lösemide kullanılan, bcr abl onkoproteini hedefleyen, ikinci 

kuşak tirozin kinaz inhibitörüdür. Yapılan çalışmalarda nilotinib tedavisinin imatinibe oranla daha 

fazla periferik damar hastalığına yol açtığı gösterilmiştir. 

 

Yöntem : Olgu Sunuldu. 

 

Bulgu : Olgu: 66 yaşında erkek hasta 8 yıl önce kronik myeloid lösemi tanısı aldı. Hastanın bilinen 

kronik hastalığı veya ilaç kullanımı yoktu. İmatinib 400 mg tedavisi ile 6 yıl takip edildikten sonra 

major molekuler yanıt kaybı nedeniyle hastanın tedavisi ikinci kuşak tirozin kinaz inhibitörü olan 

nilotinib ile değiştirildi. Hasta nilotinib tedavisi ile major molekuler yanıtla 2 yıldır izlemdeyken yeni 

gelişen ve yol yürümekle artan bacak ağrısı ve halsizlik yakınmaları ile başvurdu. Hemogram kontrolu 

Wbc:9000 hb:13.5 plt: 265.000 şeklinde bulundu ve bcr abl kontrolu negatifti.(ıs ile) Hastanın 

yürümekle oluşan zorluğu ve dinlenmek zorunda kalması nedeniyle hasta kalp damar cerrahisine 

konsulte edildi. Hastanın doppler usg sinde diffuz alt extremite arteryal sistemde daralma saptandı. 

Yapılan periferik damar anjiosunda operasyon yapılamayan ileri evre klas 3 periferik damar hastalığı 

saptandı. Damar hastalığına yönelik medikal tedavisi düzenlendi. Hasta tekrar değerlendirildi. 

Diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi metabolik risk faktörleri yoktu. 6 yıldır imatinib tedavisi 

kullanmakta, 2 yıl önce major molekuler yanıt kaybı nedeniyle hastanın tedavisi nilotinib ile 

değiştirilmişti. Hastanın yeni gelişen periferal damar hastalığı nilotinib ile ilişkilendirildi. Hastanın 

nilotinib tedavisi kesilip , bir diğer ikinci kuşak tirozin kinaz inhibitörü olan dasatinib tedavisine 

geçildi. Şu an hasta dasatinib tedavisi ile izlemde tam hematolojik ve molekuler yanıtla takiptedir. 

Sonuç : Nilotinib tedavisi alan kronik myeloid lösemi hastalarında periferik damar hastalığı gelişimi 

açısından dikkatli olunmalıdır. 
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Amaç : Lenfomanın meme tutulumu nadir görülen bir durum olup, primer ya da sekonder olarak 

görülebilir. Tüm ekstranodal lenfomaların % 2,2`sini ve tüm malign meme tümörlerinin %0,5`ini 

oluşturur. En sık görülen alt tip Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DBBHL)`dır. Sistemik tutulumun 

bir parçası olarak gelişen sekonder meme lenfomaları; primer meme lenfomalarından daha sık 

görülmekte ve tedaviye yanıtları daha iyi olma eğilimindedir. Memede biri primer biri de sekonder 

olarak DBBHL tutulumu saptanan ve kemoterapiye tam yanıt veren iki olgu eşliğinde tanı ve tedavi 

sürecinin gözden geçirilmesi amaçlandı. 

Yöntem : OLGU 1: 55 yaş kadın hasta, sol memede ağrısız kitle ile başvurdu. Meme USG`de sol 

meme retroareolar alanda 46x18mm`lik lobule konturlu kistik alanlar içeren mikst tip kitle lezyonu ve 

sol aksillada 21*11 mm`lik korteksi kalınlaşmış lenf bezi görüldü. Sol memedeki kitleden İİAB 

denenmiş ve negatif sonuç alınmış olan hastanın her iki memesine segmental mastektomi uygulandı. 

Patolojik tanı DBBHL olarak raporlanmış olup, immunhistokimyasal incelemede Ki67 proliferasyon 

indeksi %95, CD5 ko-ekspresyonu yanısıra bcl-2 ve c-myc ile yaygın pozitiflik saptandı. Bu nedenle 

"double hit lenfoma" açısından kuşkulu bulundu. Meme tutulumu nedeniyle evre 4A kabul edilen 

hastaya yapılan PET/CT`de metabolik aktivitesi olmayan birkaç adet jugüler milimetrik LAP yanısıra 

sol aksiller lojda kısa aksı 0.9 cm ölçülen ılımlı hipermetabolik (SUVmax:4.6) bir lenf nodu saptandı. 

Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi normoselüler olup, infiltrasyon saptanmadı. Hastaya 2 kür R-

EPOCH kemoterapisi uygulandı. Kontrol meme USG`de rezidü doku gözlenmeyen hastada 

kemoterapiye tam yanıt alındı. Hastanın tedavisinin 6 küre tamamlanması ve ardından 2 kür idame 

rituksimab uygulanması planlandı. OLGU 2: 36 yaşında kadın hasta, boyunda şişlik ve ağız içinde 

yara nedeniyle başvurdu. Sol palatin tonsilden yapılan biyopsi sonucunda DBBHL tanısı konuldu. 

Hastanın PET/CT`sinde servikal ve aksiller multipl lenfadenopatilerin yanısıra sol memede 2x1.5 cm 

boyutta (SUV max:29.6) bir adet ve sağ memede büyüğü alt kadranda 4.8x4 cm (SUV max:28.1), 

diğeri üst iç kadranda 4x3.7 cm boyutta hipermetabolik (SUV max:37.4) noduler kitlesel lezyonlar 

gözlendi. Her iki meme de tanımlanan hipermetabolik kitlesel lezyonların bilateral-multifokal oluşu ve 

primer tanı dikkate alınarak öncelikle lenfomatöz infiltrasyon ile uyumlu olduğu düşünüldü. 

Histopatolojik doğrulama için hastanın sağ memedeki kitlesinden biyopsi yapıldı ancak kuşkulu 

sitolojı olarak raporlandı. Kemik iliği aspirasyon biyopsisi normoselüler olup infiltrasyon saptanmadı. 

2 kür R-CHOP kemoterapisi sonrasında çekilen kontrol PET`CT`de her iki memede lenfoma tutulumu 

ile uyumlu olduğu düşünülen hipermetabolik kitle lezyonlarının tama yakın anatomik ve metabolik 

regresyon gösterdiği gözlendi. Servikal ve aksiller LAP`larda da tam boyutsal ve metabolik regresyon 

saptandı. Hastanın tedavisi 8 küre tamamlandı. 

Bulgu : Sunmuş olduğumuz, memede lenfoma tutulumu olan her iki hastada kemoterapi ile tam yanıt 

alınmıştır. 

 

Sonuç : Lenfoma, memeye en sık metastaz yapan malign hastalık olup, daha nadir olarak primer 

meme tutulumu ile seyredebilir. Klinik olarak meme karsinomuna benzer bulgular verebileceğinden 

doğru bir histopatolojik örnekleme ve değerlendirme, gereksiz mastektomiden kaçınmak açısından 

önemlidir. Primer meme lenfomalarında prognoz ve tedavi yaklaşımı, diğer bölgelerden kaynaklanan 

aynı histolojik tip ve evredeki lenfomalarla benzerdir. R-CHOP gibi Rituksimab içeren antrasiklin 

bazlı kemoterapi ve gerekli olgularda radyoterapi ile kombinasyonu standart tedavinin temelini 

oluşturur. Memede gelişen kitle ve lezyonların ayırıcı tanısında lenfomayı akılda tutmak, etkin bir tanı 

ve tedavi yaklaşımı geliştirmede önemlidir. 

 



~ 40 ~ 

   18-20 Mart 2016 | 2.Hematoloji Onkoloji Kongresi | Radisson Blu Hotel | Çeşme - İzmir 

P27 
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Amaç : Giriş: Akut promyelositik lösemi (APL) tipik morfolojik bulgular ve sıklıkla koagülopati ve 

t(15;17) ile karakterize bir lösemidir. Yüksek riskli APLnin tedavisinde antrasiklin bazlı indüksiyon ve 

konsolidasyon kemoterapisi ile all-trans retinoic acid (ATRA)`in eş zamanlı uygulanmasını içeren 

protokoller mevcuttur. İdarubisin bir antrasiklin türevi olup, sitotoksik etkisi ve yan etkileri benzerdir. 

Bu vakada APL ile takıp edilen genç hastada, idarubisine bağlı nadir görülebilen bir kardiyomyopati 

olgusu sunuldu. 

Yöntem : Olgu: 17 yaşında bayan hasta, halsizlik, kilo kaybı şikayetleri ile başvurusunda lökosit 

31200 mikroL HB:7,1 gram trombosit:71000 tespit edilmesi üzerine tetkik edildi. Fizik muayenesinde 

solukluk dışında özellik yoktu . Periferik yaymasında promyelosit ve myeloid karakterde blastik 

hücreler görülen hastanın yapılan kemik iliği aspirasyonunda görülebilen hücrelerin %90ı auer rod 

içeren promyelositlerden oluşmaktaydı. Flowsitometri de CD13, CD33, MPO pozitif ,HLADR negatif 

tespit edildi. FISH ile bakılan PML/RAR alfa da %10 atipik füzyon gözlenen hasta yüksek riskli akut 

promyelositik lösemi tanısı ile 7-3 kemoterapisi (7 gün sitarabin 100 mg/m2 ve 3 gün idarubisin 12 

mg/m2) ile eş zamanlı all transretinoik asit tedavisi (45 mg/m2/gün) başlandı. Kemoterapi başlamadan 

önce yapılan Transtorasik Ekokardiografisinde ejeksiyon fraksiyonu %60, minimal mitral yetmezlik 

gözlenen hastanın 7 günlük tedavisi sorunsuz tamamlandı. ATRA sendromu gelişmedi. Tedavinin 9. 

Gününde nötropenik dönemde ateş yüksekliği olan hastaya piperasilin tazobaktam tedavisi başlandı. 

çekilen HRCT sinde nodul tespit edilmesi üzerine olası fungal enfeksiyon acısından lipozomal 

amfoterisin B tedaviye eklendi. Kemoterapinin 27,gününde wbc:5240 mikroL neutrofil:4410 HB:11 

gram trombosit sayısı 226000 iken hastada ciddi çarpıntı ve solunum sıkıntısı gelişti. EKG de sinüsal 

taşikardi ritim 140/dak QRS voltajında azalma gözlendi. Oksijen saturasyonu 83 e düştü. Akciğer 

grafisinde kardiomegali tespit edildi. Tekrarlanan transtorasik EKO da ejeksiyon fraksiyonu %30 , 3-4 

derece mitral yetmezlik, 3 derece triküspit yetmezlik sol ventrikülde global hipokinezi sol atrium ve 

sağ kalp boşlukları normalden geniş gözlendi. Hastaya yoğun bakım şartlarında kalp yetmezliğine 

yönelik tedavi başlanmasına rağmen kardiak arrest gelişti ve hasta ex oldu. 

Sonuç : Sonuç: Antrasiklinlere bağlı kardiotoksisite , nadir görülmekle beraber yaşlılarda ve 

çocuklarda, kümülatif doz uygulamalarında , beraberinde alınan diğer kardiotoksik ilaçlarla risk artış 

göstermektedir. Kalp üzerine etkileri haftalar içinde görülebildiği gibi (akut ), tedavi bitiminden sonra 

1 yıl içinde ya da sonrasında da görülebilir (kronik). Kemoterapi alan hastalarda ani gelişen aritmi, 

iletim anomalisi, sol ventrikül fonksiyonunda azalma gözlendiğinde antrasiklin toksisitesi mutlaka 

akılda tutulmalı ve acil bir şekilde kalp yetmezliği tedavisi başlanmalıdır. 
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KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HASTASINDA T315I MUTASYONU OLMAKSIZIN 

PONATİNİB İLE TAM HEMATOLOJİK YANIT 
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Amaç : İmatinib kronik myeloid lösemi tedavisinde (KML) için bcr-abl proteini hedef alınarak 

geliştirilmiş ilk TKI olup bunu nilotinib, bosutinib, dasatinib ve en son olarak ponatinib takip etmiştir. 

Ponatinib kinaz üçüncü nesil TKİ olup diğer kinaz inhibitörlerine karşı direnç kazandıran T315I 

mutasyonu engellemede etkili olduğu bilinmektedir. 

Yöntem : 53 yaşındaki erkek hastamız,Ağustos 2009 yılında, lökositoz bulgusu ile hematoloji 

polikliniğine başvurdu.Yapılan ileri incelemelerde sitogenetik ve PCR analizleri Philadelphia 

kromozomu varlığını gösterdi. KML tanısı ile hastaya 400 mg / gün imatinib mesilat başlandı. 2013 

yılının haziran ayında, BCR / ABL seviyesi 22.55% IS bulundu. İmatinib mesilat moleküler yanıt 

kaybı nedeniyle kesildi. Tedaviye dasatinib ile devam edildi. Nisan 2014 yılında, BCR / ABL seviyesi 

304.598% IS bulundu. Bu süre içinde Dasatinib kesilip ve Nilotinib başlandı. Kasım 2014 yılında, 

yine hematolojik yanıt kaybı olarak değerlendirilmesi üzerine hasta ikinci basamak tirozin-kinaz 

inhibitörlerine karşı dirençli değerlendirilmiştir.Yapılan moleküler çalışmalarda BCR-ABL geninin bir 

T315I mutasyonu saptanmamıştır. Akraba dışı kök hücre nakli için donor bulunana kadar her gün 

ponatinib 45mg devamına karar verildi. Takipte, ponatinib ilgili kabızlık dışında toksisite gözlenmedi. 

Dört ay sonra tekrar hematolojik yanıt elde edildi. 

Bulgu : 53 yaşındaki erkek hastamız,Ağustos 2009 yılında, lökositoz bulgusu ile hematoloji 

polikliniğine başvurdu.Yapılan ileri incelemelerde sitogenetik ve PCR analizleri Philadelphia 

kromozomu varlığını gösterdi. KML tanısı ile hastaya 400 mg / gün imatinib mesilat başlandı. 2013 

yılının haziran ayında, BCR / ABL seviyesi 22.55% IS bulundu. İmatinib mesilat moleküler yanıt 

kaybı nedeniyle kesildi. Tedaviye dasatinib ile devam edildi. Nisan 2014 yılında, BCR / ABL seviyesi 

304.598% IS bulundu. Bu süre içinde Dasatinib kesilip ve Nilotinib başlandı. Kasım 2014 yılında, 

yine hematolojik yanıt kaybı olarak değerlendirilmesi üzerine hasta ikinci basamak tirozin-kinaz 

inhibitörlerine karşı dirençli değerlendirilmiştir.Yapılan moleküler çalışmalarda BCR-ABL geninin bir 

T315I mutasyonu saptanmamıştır. Akraba dışı kök hücre nakli için donor bulunana kadar her gün 

ponatinib 45mg devamına karar verildi. Takipte, ponatinib ilgili kabızlık dışında toksisite gözlenmedi. 

Dört ay sonra tekrar hematolojik yanıt elde edildi. 

Sonuç : Ponatinib güçlü bir TKI olup, KML hastalarında tedavi edilir birkaç direnç mekanizmalarını 

yenmemizde kolaylık sağlamaktadır. Diğer BCR-ABL TKİ`ler aksine, ponatinib T315I mutasyonu 

üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Bu olgu sunumuyla T315I BCR-ABL mutasyonu taşımayan 

birinci ve ikinci hat KML hastalarının karşı dirençli için ponatinib tedavisinin etkinliğini göstermiş 

olmakla birlikte ileri çalışmalar ponatinib tedavisinin etkinliğini ve uygulanabilirliğini kanıtlamak için 

gereklidir. 
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ÇENE KEMİKLERİNİN, BİSFOSFONAT KULLANIMINA BAĞLI 

OSTEONEKROZUNUN CERRAHİ TEDAVİSİ 
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Amaç : Bifosfonatlar osteoporoz, paget hastalığı, multiple miyelom ve neoplazmların kemik 

metastazlarının tedavisinde kullanılan önemli farmokolojik ajanlardır. Denosumab ise osteoporoz 

tedavisinde kullanılan antirezorbtif bir ajandır. Her iki ilaç grubunun da alveol kemiği gibi hızlı 

remodele olan kemiklerde birikme oranı yüksektir ve bu ilaçların kullanımına bağlı olarak çene 

kemiklerinde meydana gelen osteonekroza önceleri BON (bishosphonate-associated osteonecrosis of 

the jaw) veya BRONJ (bishosphonate-related osteonecrosis of the jaw)ismi uygun görülmüşken, 

günümüzde MRONJ (Medication related osteonecrosis of the jaws)şeklinde 

adlandırılmaktadır.Amerikan Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği (AAOMS) MRONJ`un kesin 

tanısı için üç karakteristik özellik belirlemiştir; devam eden ya da geçmişte uygulanmış anti-rezorntif 

ajan veya bisfosfonat tedavisi, baş-boyun bölgesinden daha önce radyoterapi alınmamış olması, 

ekspoze nekrotik kemiğin veya intra-oral yada ekstra-oral fistül yoluyla problanabilen ekspoze kemğin 

en az sekiz haftadır var olması. Hastalıktanı ve tedavi planınıdetaylandırmak amacıyladört evrede 

incelenmektedir. (Evre 0,1,2,3).Konu ile ilgili 4 olgu güncel literartürler ışığında sunulacaktır. 

Yöntem : MRONJ hastalarında tedavi planında amaç ağrının giderilmesi, yumuşak ve sert dokuda 

oluşan enfeksiyonun kontrolü ve hastalığın ilerlemesinin engellenmesidir. 

Bulgu : Kadınlarda görülme oranı erkeklerden daha fazladır; kompakt kemik yapısı nedeniyle alt 

çenede görülme oranı da üst çeneden daha fazladır. Bu oran alt çene için %65 iken üst çene için %26` 

dır. Her iki çenede birden görülme oranıysa %9` dur. MRONJ olgularının %60`ında diş çekimi veya 

dentoalveoler girişimler sonrasında görülürken , %40`ında spontan olarak görülmektedir. MRONJ için 

diş çekimi,dentoalveoler cerrahi, protez travmaları, kötü ağız hijyeni ve ağız içi enfeksiyonlar gibi 

lokal risk faktörlerinin yanısıra; bisfosfonatların IV kullanımı, multiple myelom ve neoplazmların 

kemik metastazlarının varlığı gibi sistemik risk faktörleri de mevcuttur. Bu sistemik faktörlerden en 

etkili olanın %46.5 oranla multiple myelom olduğu görülmektedir. 

Sonuç : Bu başlık altında topladığımız 4 hasta Amerikan Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 

(AAOMS)` nin önerdiği protokoller ışığında tedavi edildiğinde başarılı sonuçların elde edildiği 

görülmüştür. 
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KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ VE MANTLE CELL LENFOMA AYIRICI 

TANISINDA CD38 EXPRESYONU 
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Amaç: Lenfoproliferatif hastalıkların (LPH) tanısında akım sitometri ile immunfenotiplendirme çok 

önemlidir. LPH içinde en sık görüleni hücre yüzeyinde karakteristik olarak CD5 ve CD19 exprese 

eden Kronik lenfositik lösemidir (KLL). Yine CD5 ve CD19` u birlikte exprese eden diğer hastalık ise 

Mantle cell lymphoma (MCL) dır. MCL, KLL` ye göre daha agresif klinik seyir göstermektedir ve 

daha agresif bir tedavi gerektirmektedir. Bu nedenle bu iki hastalığın ayrımının çok iyi yapılması 

gerekmektedir. İmmunfenotip özelliklerine göre KLL` yi diğer LPH` dan ayırmak için 1994 yılında 

Matatutes et al. tarafından geliştirilen 5 hücre markerını içeren (CD5, CD22, CD23, FMC7 ve 

membrane immunglobulin ) skorlama sistemi tanımlanmıştır ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Tipik 

KLL olgularında skorun 4-5 olması gerekmektedir. Ama KLL olgularının çoğunda skor 3 olmaktadır 

ve bu olgularda atipik immunfenotipik özellikler bulunmaktadır (CD5-, CD23-, FMC7+, CD79b+, 

bright membrane immunglobulin gibi). Matatues sistemine göre atipik immunfenotipik özellik 

sergileyen hasta grubunu MCL` dan ayırt etmek zordur. Bu nedenle de matatutese ilave markerlar 

araştırılmaktadır. 

Yöntem: Biz bu çalışmada Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2000-2015 yılları 

arasında 339 KLL ve 33 MCL tanısı konulan olguları retrospektif olarak inceledik. Akım sitometride 

LPD panelinde çalıştığımız ama skorlama sisteminde olmayan CD11c, CD25` in yanı sıra KLL` de 

prognostik faktör olan CD38` in her iki hastalığın ayırıcı tanıdaki yerini değerlendirdik. 

Bulgu: MCL olgularının %93.9` da CD38 pozitif izlenirken bu oran KLL olgularında %22 olarak 

tespit edildi (p) 

Sonuç: Sonuç olarak CD38 expresyonu MCL` da güvenilir marker olarak görünmektedir. Skorlama 

sisteminin yetersiz kaldığı atipik KLL olgularında tamamlayıcı marker olarak kullanılabilir 

görüşündeyiz. Ancak diğer markerlarda olduğu gibi bu markerlarda da heterojen dağılım, değişik 

oranlarda expresyonlar izlenebilir. Bunun için öncelikli olarak akım sitometri için standardize örnek 

hazırlama ve staining ve spesifik teknikler tanımlanıp, daha çok hasta grubunda bu markerların 

değerlendirilmesi harmonizasyon çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 
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CD19 POZİTİF MULTİPL MYELOM HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Amaç : Multipl myelom(MM) kemik iliğinde malign plazma hücrelerinin birikimiyle ortaya çıkan 

klonal bir hematolojik malignitedir. Hematolojik hastalıkların tanısında yaygın olarak kullanılmakta 

olan akımsitometrisi (AS) son yıllarda MM da da kullanılmaya başlanmıştır ancak diğer hastalıklara 

göre bazı zorlukları vardır. Malign ile reaktif plazma hücrelerini ayırabilir, aberan antijenik 

ekspresyonları saptayabilir ve bu sayede tedavi yanıtı, minimal rezidüel hastalık(MRH) takibi 

yapılabilir. Bu antijenler arasında CD19, CD27, CD28, CD56, CD117 sayılabilir. 

Yöntem : 2009-2014 tarihleri arasında yeni tanı MM hastalarının kemik iliği örneklerinden AS 

çalışılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Panelde CD45, CD38, CD138, CD56, CD117, 

CD19 antikorları kullanıldı. Klonalite kappa veya lambda hafif zincir varlığına göre yapıldı. 

 

Bulgu : 36 hastanın 8`inde CD19 pozitifliği saptandı. Hastaların dördü kadın dördü erkekti. Yaş 

ortalaması 60.5(39-80)di. Pozitiflik saptanan hastalarda CD19 ekspresyonları %26 ile %90 

arasındaydı. MM alttiplerine göre 4 hasta IgG tipi, 3 hasta hafif zincir, 1 hasta da IgA tipiydi. Hafif 

zincir tipleri eşit dağılım gösterdi. 4 hasta lambda 4 hasta kappa hafif zincir klonalitesi gösterdi. ISS 

evre III olan hasta sayısı 5, evre II olan hasta 3 tü. Hemoglobin düzeyleri 8-13,5 gr/dl arasındaydı. 

CD117 ekspreyonu bu hastaların 5`inde negatifti. Hastaların dördüne otolog periferik kök hücre nakli 

yapıldı. Nakil sonrası hastaların ikisi çok iyi kısmi yanıt iki hasta da tam yanıtlıydı. 

Sonuç : CD19, B hücre farklılaşmasının çok erken evrelerinde ortaya çıkan ve normal plazma 

hücrelerinin çoğunda bulunan bir antijenik belirteçtir. Malign plazma hücrelerinde bazı çalışmalarda 

%5-11 arasında saptandığı bildirilmektedir. CD27, CD117, CD56 gibi diğer aberan antijen 

ekspresyonları ile hastalık progresyonunun, kötü gidişin göstergesi olabilir. Ayrıca CD19 ekspresyonu 

tedavi yanıtını takipte MRH belirlemede kullanılabilir. CD19 ekspresyonu olan MM hastalarında tüm 

yaşam ve hastalıksız yaşam oranlarının CD19 negatif olan hastalardan daha kötü olduğu 

bildirilmektedir. MM tanısında AS ile değerlendirme daha yaygın kullanılmalı ve bu hastalarda CD19 

pozitifliği saptanabileceği unutulmamalıdır. 
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MYELODİSPLASTİK SENDROMLU HASTALARIN RETROSPEKTİF 

İNCELENMESİ VE PROGNOSTİK SKORLAMA SİSTEMLERİ 
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Amaç : Myelodisplastik sendrom (MDS), periferik kanda sitopeniler ve kemik iliğinde anormal 

selüler proliferasyon olan ve bir veya daha fazla seride displazi ile giden heterojen klonal kök hücre 

hastalığıdır. MDS, uzun yıllar asemptomatik kalabileceği gibi, lösemiye transforme de olabilir. Bu 

çalışmada MDS hastalarının retrospektif analizi ve prognostik skorlama sistemlerinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Yöntem : Çalışmamıza 2005-2015 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hematoloji Bilim Dalı Polikliniğine başvurmuş, 18 yaş ve üstü MDS tanılı 83 olgu dahil edilmiştir. 

Çalışmamızda hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenmiş ve MDS tanıları teyit edilmiştir. 

Seçilen tüm olguların tanı anında ve sonrasında düzenli kontrol tam kan sayımı, biyokimyasal 

değerleri, kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi, sitogenetik ve FISH incelemeleri mevcuttur. Her bir 

hasta, 2008 WHO sınıflamasına göre kategorize edildi. WPSS, IPSS ve R-IPSS skorlama sistemlerine 

göre hastaların risk grupları belirlendi. Bu risk gruplarına göre hastaların progresyonsuz ve total sağ 

kalımları karşılaştırıldı. 

 

Bulgu : Çalışmaya dahil edilen 83 hastanın yaş ortalaması 72.5±10.5` ti. (41 - 98) Hastaların 25`i 

kadındı. Hastaların ortalama sağkalım süresi (OS) 17.9±4.6 ay, ortalama progresyonsuz sağkalım 

(PFS)14.1±3.7 ay idi. IPSS,WPSS,R-IPSS prognostik sınıflamalarına göre hastalar dağıtıldığında OS 

ve PFS `de anlamlı fark gözlenmedi. 

 

Sonuç : Sonuç olarak MDS tanısı konulan hastalarda prognostik skorlama mutlaka yapılmalıdır. 

Ancak hangi skorlama sisteminin kullanılacağı konusunda klinisyenin görüşü ve eldeki imkanların 

önemli olduğunu düşünmekteyiz. Hangi skorlama sistemi kullanılmış ise hasta takibinin bu sistem ile 

devam etmesini önermekteyiz. 
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GRADE 4 GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI GELİŞEN VAKADA ÇOKLU 

TEDAVİ YAKLAŞIMI İLE BAŞARILI SONUÇ 
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Amaç : Graft versus host hastalığı(GVHH); birçok sistemi birden tutan, allojenik kemik iliği 

transplantasyonu (AKİT) sonrası sık karşılaşılan bir komplikasyondur. GVHH`da başlıca cilt, 

gastrointestinal traktus ve hepatobilier sistem tutulumu olmakta, genellikle makulopapüler döküntü, 

bulantı-kusma, diyare ve sarılık gibi semptomlarla kliniğe yansımaktadır. Burada üçüncü AKİT 

sonrası grade 4 GVHH gelişen hastanın yönetimi ve klinik seyri anlatılacaktır. 

Bulgu : 31 yaşında erkek hasta, Ekim 2010 tarihinde AML-M3 tanısı aldı. Tam klinik ve laboratuvar 

remisyon sonrası Nisan 2012`de tam uyumlu öz kardeşinden AKIT yapıldı. Temmuz 2014 tarihinde 

baş ağrısı nedeni ile yapılan kranial bilgisayarlı tomografi (BT)` de parasagital bölgede kitle saptandı. 

Eksizyonel biyopsi raporu myeloid sarkom olarak sonuçlandı, hastaya aynı kardeşinden ikinci kez 

AKIT yapıldı. 3 ay sonra relaps oldu. Hastaya bu kez 9/10 doku uyumu olan kuzeninden AKIT 

yapıldı. AKIT 28. günü kemik iliği kontrolünde %15-20 civarında atipik promyelositler, % 5-8 blastik 

hücre görüldü. Bunun üzerine nüks gelişme ihtimali düşünülerek önce mikofenolat mofetil, ardından 

takrolimus tedavisi kesildi. Hastada nakilden yaklaşık 2 ay sonra kaşıntı ve alt ekstremitede olan 

makulopapüler döküntü gelişti. GVHH düşünülerek 1 mg/kg metilprednizolon başlandı. Steroid 

tedavisine cevap vermeyen deri lezyonları tüm vücuda yayıldı . Ciddi karın ağrısı olan ve günde 1000-

1500 cc`yi bulan diare olması üzerine hasta grade 4 GVHH kabul edildi. Metilprednizolon (250 mg) 3 

gün ve siklofosfamid (1000 mg) 1 gün uygulandı, 60mg/gün metilprednizolon devam edildi. Tedaviye 

yanıt alınamayan hastaya metotreksat 12 mg yapıldı. Tedavi yanıtı yeterli olmayan, diare volümü 1000 

cc altına düşen ancak ciddi karın ağrısı devam eden hastaya etanercept başlandı. Haftada 2 gün, 25 

mg/gün etanercept SC uygulandı. Hepatobilier sistem tutulum bulguları olmayan hastada 

trombositopeni. 

Sonuç : Sunulan hasta grade 4 akut GVHH tanısı almış, yoğun immunsupresif tedavi, destek tedavi ve 

mezenkimal kök hücre nakli sonrasında semptom ve bulgularda subjektif iyileşme görülmüştür. Akut 

GVHH, allojenik kemik iliği nakli sonrası sık raslanan ve mortalitesi yüksek bir komplikasyondur. 

Günümüzde kullanılmaya başlanan çeşitli immünsüpresif tedaviler, fotoforez ve mezenkimal hücre 

nakli gibi tedavi yöntemleri ile yaşam beklentisi artmıştır. İlk basamak olarak glukokortikoid tedavi, 

yanıtsız durumlarda ikinci basamak olarak mikofenolat mofetil, etanercept, fotoforez, mezenkimal kök 

hücre nakli, sirolimus, pentostatin, monoklonal antikorlar GVHH`da denenebilmektedir. Bu yazı 

merkezimizde 3. kez AKIT olan ve ardından ağır GVHH gelişen hastamızda kullandığımız çok sayıda 

tedavi basamakları ve başarılı sonucu, bu gibi ağır vakalarda yol göstermesi açısından sunulmuştur. 
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KRONİK LENFOSİTER LÖSEMİDE HODGKİN LENFOMA 

TRANSFORMASYONU: BİR OLGU SUNUMU 
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Amaç : GİRİŞ: Kronik lenfositik lösemi (KLL), erişkinlerde en sık görülen lösemi tipi olup olgun B 

lenfositlerin artışıyla karakterize lenfoproliferatif bir hastalıktır. Richter transformasyonu KLL`nin 

seyri sırasında daha agresif bir B hücreli lenfomaya dönüşüm olarak tanımlanmaktadır. Biz Hodgkin 

lenfoma dönüşümü gösteren nadir bir olguyu sunduk. 

 

Yöntem : OLGU SUNUMU: Halsizlik, yorgunluk şikayetleriyle tarafımıza başvuran 90 yaşındaki 

kadın hastanın fizik muayenesinde bilateral, aksiller ve inguinal lenfadenopatiler (LAP) saptandı. Kan 

sayımında hemoglobin 11gr/dl, lökosit 82500/mm3(lenfosit %70), trombosit 210000/mm3 saptanması 

üzerine yapılan akım sitometrik incelemede CD5 %90, CD19 %95, CD5+CD19 %85, CD23 %50, 

CD79A %19 saptandı. Tanı anında FISH ile del17p13 negatifti. BT incelemede paraaortik, 

supraklavikuler, aksiller ve inguinal çok sayıda LAP saptandı ve RAI evre I tanısı kondu. Tanıdan 3 ay 

sonra kan sayımında hemoglobin 10.1gr/dl, lökosit 170800/mm3, trombosit 200000/mm3 saptanan 

hastaya 5 kurs fludarabin-siklofosfamid tedavisi verildi. Tedaviden 18 ay sonra sağ bacakta ödem 

şikayeti gelişen hastanın tetkiklerde hemoglobin 10.2gr/dl, lökosit 8490/mm3, lenfosit 4270/mm3, 

trombosit 171000/mm3, BT`lerde servikal 3 cm, paraaortik ve parailiak 8-10 cm`lik LAP`ler saptandı. 

Servikal bölgeden yapılan LAP biyopsi incelemesinde CD20, bcl2, CD23 yaygın pozitif, CD30 az 

sayıdaki iri Hodgkin benzeri hücrede pozitif, CD5 ve CD15 zayıf pozitif olarak saptanarak Hodgkin 

lenfoma transformasyonu gösteren KLL tanısı koyuldu. 2 kurs ABVD rejimine yanıtsız olan hastaya 1 

kurs Ritüksimab+Bendamustin tedavisi verildi. Tedavi ile LAP`leri belirgin küçülen hasta febril 

nötropeniden kaybedildi. 

 

Sonuç : SONUÇ: Lenfadenopatiler KLL seyrinde sık görülür ve bulky kitle oluşturabilir. KLL`li 

hastadaki LAP`ler hastalığın patofizyolojisine bağlı olabileceği gibi, Richter transformasyonunun da 

habercisi olabilirler. Richter transformasyonu en sık diffüz büyük B hücreli lenfomaya dönüşüm 

olarak bildirilmesine rağmen, nadiren bizim olgumuzdaki gibi Hodgkin lenfoma dönüşümü de 

görülebilmektedir. İleri RAI evresi, ZAP70, CD38 ekpresyonu, 17p ve 11p delesyonu Richter 

transformasyonu açısından risk faktörleridir. KLL hastalarının takiplerinde ateş, kilo kaybı, sitopeni, 

LAP boyutlarında artış Richter transformasyonunu akla getirmeli ve histopatolojik örnekleme 

yapılmalıdır. 
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STANDARDİZE ELN RİSK SINIFLAMASINA GÖRE AKUT MYELOİD LÖSEMİ 

TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Amaç : Akut myeloid lösemi (AML) heterojen bir hastalıktır. Tedavi sonuçlarını genetik başta olmak 

üzere yaş, ek hastalıklar ve hasta performansı etkilemektedir. Avrupa Lösemi Ağı (ELN) hastaları 

genetik bulgularına göre 4 risk grubuna ayırmıştır. Bu çalışmanın amacı, standardize ELN risk 

sınıflamasının AML tedavisinde sonlanım noktalarını ön görebilme yeteneğini değerlendirmektir. 

 

Yöntem : 2008-2015 yılları arasında Amerikan Hastanesi Hematoloji Kliniğine başvuran ve tedavisi 

kliniğimizde yapılan 36 hasta genetik profil ve tedavi yanıtları açısından geriye dönük olarak 

değerlendirildi. Üç hasta akut promiyelositer lösemi tanısı nedeniyle çalışmaya dahil edilmedi. 

 

Bulgu : Hastalarda ortalama yaş 61 (20-90) saptanırken 26 (%76) hasta denovo AML olarak 

değerlendirildi. Konvansiyonel karyotyiplemede 16 hastada (% 48) anormal karyotip saptandı. 

Hastaların 23`ünde nükleofosmin geni (NPM1), CCAAT/enhancer binding protein geni (CEBPA) ve 

fms bağımlı tirozin kinaz 3 geni (FLT3-ITD) çalışıldı. Standardize ELN risk sınıflamasına göre 

hastalar düşük risk, orta-1, orta-2 ve kötü risk olarak 4 gruba ayrıldı. Hastalara performans 

durumlarına göre 3+7 indüksiyon (N:27), Azasitidin (N=3), düşük doz Cytarabin (N=2) veya destek 

tedavileri (N=1) uygulandı. Tedavi yanıtları değerlendirildiğinde düşük riskte toplam yanıt oranı 

(ORR, tam ve parsiyel remisyon) %75, orta-1 risk grubunda ORR %56, orta-2 risk grubunda ORR 

%55, yüksek risk grubunda ORR %50 olarak saptandı. De-novo AML grubunda ORR %61 olarak 

saptanırken, kemoterapi veya MDS sonrası gelişen AML olgularında ORR %42 bulundu. Median 

takip süresi 14 ay olan hastaların tümünde beklenen ortalama sağ kalım 27 aydı. Bir yıllık sağ kalım 

düşük risk grubunda %75, orta-1 risk grubunda %73, orta-2 risk grubunda %64, kötü risk grubunda 

%66 olarak bulunurken, de-novo AML grubunda %81, kemoterapi veya MDS sonrası gelişen AML 

olgularında %21 olarak saptandı. Küratif potansiyeli olan tedavi alan hastalardan 13`ü (%48) 

allojeneik kemik iliği nakline (Allo-KİT) gönderilirken yüksek riskli hasta grubunda bulunan dört 

hastanın üçüne, birinci remisyonda allo-KİT yapıldı. Yüksek risk grubundan bir hastaya ileri yaşta (70 

yaş) olması ve performansı nedeniyle konvansiyonel tedavi devam edildi. MDS veya kemoterapi 

sonrası AML gelişen hastaların ikisi orta-2 ve yüksek risk grubunda olmalarına karşın en kötü tedavi 

yanıtı ve sağ kalım oranını gösterdiği görüldü. 

Sonuç : Hastaların tanı veya nüks anında genetik risk profilini belirlemek, tedavi sonuçlarını ön 

görebilme ve allojeneik kemik iliği nakli kararını verebilmede önemlidir. İncelenen hasta grubunda 

genetik risk faktörleri dışında MDS ve kemoterapi sonrası gelişen AML riskinin varlığının da önemli 

bir belirteç olduğu görülmüştür. 
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BİLİNÇ BULANIKLIĞIYLA ORTAYA ÇIKAN SANTRAL SİNİR SİSTEMİNDE 

İNVAZİV ASPERGİLLUS ENFEKSİYONU 
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Amaç : Aspergillus vücuda solunum sistemi ve paranazal sinüsler aracılığıyla giren bir mantardır. 

Santral sinir sistemine invazyonu beyne anatomik olarak yakın bir bölgeden inokülasyon veya 

hematolojik yayılımdan sonra gözlenebilir. Akciğerlerin primer enfeksiyonu hematolojik yayılıma 

neden olabilir. Lösemi tedavisi alırken akciğerinde kitle gelişen, bilinç bulanıklığı nedeniyle alınan 

beyin omurilik sıvısının kültüründe Aspergillus enfeksiyonu saptanan bir olgu sunulacaktır. 

Yöntem : Ateş ve sol dizinde şişlik şikayetleriyle başvuran 64 yaşındaki erkek hastaya akut 

lenfoblastik lösemi tanısı konuldu. 1 kür HyperCVAD alan hastada tedavinin 12.gününde yüksek ateş 

(38.8oC) saptandı. Nötrofil sayısı 200/µl olan hastanın muayenesinde sol akciğer orta zonda solunum 

seslerinde azalma saptandı. Toraks tomografisinde sol hiler bölgede dansite artışı izlendi. Göğüs 

hastalıkları tarafından primer akciğer kanseri ve fungal enfeksiyon ön tanılarıyla bronkoskopi 

yapılmak istendi fakat hastanın genel durumunun uygun olmadığı düşünülerek işlem ertelendi. Fungal 

enfeksiyon ön tanısıyla hastaya amfoterisin başlandı. Daha sonra bilinç bulanıklığı gelişen hastada 

BT`de sağ frontal lobda ve serebellar vermiste IV. ventrikule bası oluşturan hipodens görünümler 

izlendi. Beyin MR`da sağ frontal alanda fungal enfeksiyon olduğu düşünülen 36 mm uzunluğunda 

tutulum alanı izlendi. Lomber ponksiyonla alınan BOS kültüründe Aspergillus spp. üredi. 

Amfoterisine vorikonazol eklendi. Hasta tedavinin 5.gününde kaybedildi. 

Sonuç : Aspergillus enfeksiyonlarının %90`ında akciğer tutulumu vardır. İmmünsuprese hastalarda 

dissemine enfeksiyon nedeniyle santral sinir sistemi (SSS) tutulumları görülebilir. Çoğunlukla tanı 

hasta kaybedildikten sonra konmaktadır. SSS tutulumları menenjit, meningoensefalit, tek beyin absesi, 

multipl beyin absesi veya tek granüloma şeklinde görülüp baş ağrısı, hemiparezi, konvülziyon, kranyal 

sinir paralizileriyle ortaya çıkabilir. BOS incelemesinde etken nadiren ortaya konabilir. Olgumuzda 

BOS kültüründe Aspergillus spp.üretilebilmiştir. Akciğerde fungal enfeksiyon şüphesi olan olgularda 

nörolojik belirtiler geliştiğinde SSS tutulumu akılda tutulmalı ve radyolojik görüntüleme yapılmalıdır. 
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İNTERFERON KULLANIMI SONRASINDA DİJİTAL PİTTİNG ÜLSERİ GELİŞEN 

NADİR BİR HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM OLGUSU 
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Amaç : Giriş: Hipereozinofilik sendrom (HES), eosinofile bağlı doku hasarının yol açtığı organ 

fonksiyon bozukluğu ve hipereozinofili ile karakterize hetorojen bir hastalıkdır. HES`un en sık cilt 

bulguları eritematöz pruritik makül ya da nodüller, ürtikeryal plaklar ve anjiyo ödemdir. Biz burada el 

ve ayaklarında dijital pitting ülseri gelen HES`lu nadir bir olgu sunduk. 

Yöntem : Olgu: İki yıl önce halsizlik ve eklem ağrısı şikayetleri ile gittiği dış merkezde HES tanısı 

konulan 38 yaşındaki kadın hastaya 6 ay ara ile sırasıyla metil prednizolon, hidroksiüre ve interferon 

tedavisi başlanmış. İnterferondan sonra sağ el 2. ve sol ayak parmaklarında dijital pitting ülserlerinin 

ortaya çıkması üzerine interferon kesilmiş ve nifedipin 30 mg/gün başlanmış. Bu tedavi ile lezyonları 

tam olarak geçmeyen hasta tarafımıza başvurdu. Özgeçmişinde psöriyazisi olan hastanın 

muayenesinde sol ayak 4-5. parmak uçlarında nekrotik yara, sırtta, karın, omuz ve bacaklarda psöriatik 

döküntüler, kan sayımında hemoglobin 11.3 gr/dl, lökosit 11700/mm3 (eozinofil %40), trombosit 

183000/mm3, biyokimya tahlilleri tamamen normal, ANA (-), ANCA (-), Total IgE 501 IU/ml 

saptandı. Akciğer grafisi, EKG ve ekokardiyografi normal, BT anjiyografide bilateral anterior ve 

posterior tibial arter distal kesimlerinde dolum izlenmedi. Kemik iliği biyopsi incelemesinde eozinofil 

öncüllerinde artış izlendi. Ayaklarındaki lezyonlardan alınan punch biyopsi eozinofilik vaskülit ile 

uyumlu gelen hastaya metotrexat 10 mg/hafta (po) başlandı. Metotreksatdan fayda görmeyen hastanın 

pitting ülserleri ve eozinofilisi ilomedin (0,5 ng/kg/dk/gün) ve azotiyoprin 100 mg/gün tedavisi ile 

düzeldi. 

Sonuç : Sonuç: Hipereozinofilik sendrom tanısı için en az 6 ay süreyle 1.500/µL veya daha yüksek 

eozinofil sayısının varlığı, sekonder ve klonal eozinofilinin dışlanması, organ tutulum bulgusu ve 

klonal T lenfositlerinin yokluğunun gösterilmesi gerekir. HES`da küçük damar duvarlarının 

eozinofilik infiltrasyonuyla oluşan kutanöz vaskülitli olgular tanımlanmış ve bu olguların 

kortikosteroide daha iyi yanıt verdiği bildirilmiştir. HES`da digital pitting ülseri literatürde birkaç 

olguda gösterilmesine rağmen interferon sonrasında gelişimi daha önce tanımlanmamıştır. Ayrıca 

olgumuzun kartikosteroide yanıt vermemesi, iliomedin ve azotiyoprin ile tedaviye iyi yanıt vermesi de 

sunmaya değer önemli özelliklerdir. 
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KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ TANILI OLGUDA ALLOJENİK KÖK HÜCRE 

NAKLİ SONRASI ALIŞILMIŞ DIŞI NÜKS: İZOLE EKSTRAOKÜLER KAS 

TUTULUMU 
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Amaç : Kronik lenfositik lösemi (KLL) çevresel kanda, kemik iliğinde ve lenf nodlarında morfolojik 

olarak küçük olgun görünümlü ve immünfenotipik olarak bir T lenfosit belirteci olan CD5 antijenini 

eksprese eden B lenfositlerin çoğalmasıyla karakterize bir lösemi tipidir. KLL`de dalak ve lenf nodları 

dışında ekstramedüller tutulum nadirdir ve prognostik önemi bilinmemektedir. Olgu sunumları ve 

küçük olgu serilerinde en sık santral sinir sisteminde ve ciltte tutulum bildirilmekle birlikte, 

genitoüriner sistem, gastrointestinal sistem, kalp, akciğer, baş-boyun ve göz tutulumu da bildirilmiştir. 

Allojenik kök hücre nakli (AKHN) sonrası izole, bilateral ekstraoküler kas tutulumu ile nüks gelişen 

olguyu sunuyoruz. 

Yöntem : Olgu sunumu 

Bulgu : Kırküç yaşında kadın hasta, 2008 yılında kronik lenfositik lösemi (Rai evre IV, Binet evre C, 

trizomi 12) tanısı aldı. Semptomatik hastaya 4 siklus CVP protokolü uygulandı ve stabil hastalık ile 

uyumlu yanıt alındı. Sonrasında uygulanan 5 siklus tek ajan fludarabin ile kısmi yanıt elde edildi. 3 

siklus FCR protokolü ile tam yanıt alındı. Erken nüks gelişen semptomatik genç hastaya 2011 yılında 

yoğunluğu azaltılmış hazırlık rejimi (fludarabin ve total vücut ışınlama) ile HLA doku grubu tam 

uyumlu kız kardeşinden AKHN yapıldı. Tam yanıt alınan ve tam verici kaynaklı kimerizm elde edilen 

hastada immünsüpresif tedavisi azaltılarak kesildi. İkinci yılda kronik cilt GVHD si gelişti ve 

immünsupresif tedavi ile birlikte fotoferez uygulandı, kısmi yanıt elde edildi. Dördüncü yılda sol 

gözde şişlik ve çift görme şikayetleri ile değerlendirilen hastada MRG ve BT görüntülemeler ile sol 

gözde egzaftalmusa neden olan her iki superior rektus kasında kitlesel tarzda infiltrasyon izlendi. 

Lezyondan yapılan biyopside izlenen malin lenfoid infiltrasyon (CD5+, CD20+, CD23+, siklinD1-) 

küçük lenfositik lenfoma ile uyumlu olarak raporlandı. Fizik muayenede, görüntülemelerinde ve 

kemik iliği aspirasyon ve biyopsi örneklerinde ek tutulum izlenmedi. SLL olarak nüks gelişmiş 

semptomatik hastaya öncelikli olarak lokal radyoterapi planlandı. 

Sonuç : KLL kemoimmünoterapiyle kontrol altına alınabilmekte ancak şifa sağlanamamaktadır. 

AKHN ile şifa şansı mevcuttur ve bu şifanın temelini graft versus lösemi etkisi oluşturmaktadır. Bizim 

olgumuzda nüksün immünsupresif tedavi ve fotoferez uygulama süreci sonrasında gelişmiş olması 

graft versus lösemi etkisinin baskılanmış olmasıyla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Erken evre 

SLL için yaklaşım `bekle ve gör` iken semptomatik olgularda lokal radyoterapi uygun yaklaşımdır. 

AKHN sonrası SLL şeklinde nükslerde standart bir yaklaşım şekli bulunmamaktadır. Ekstramedüller 

ve ekstranodal tutulum gerek tanıda, gerekse nüks KLL`de nadir izlenmektedir. AKHN sonrası 

ekstraoküler kaslarda tutulum ise bildiğimiz kadarıyla bugüne dek bildirilmemiştir. 
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DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGÜLASYON (DIC) İLE PREZENTE OLAN 

RELAPS AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ BİR OLGU 
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Amaç : Giriş:DİC akut promiyelositik lösemi (APL) de sık görülmektedir ;ALL hastalarında 

ise nadir görülen bir durumdur. Tedavi komplikasyonu olarak nispeten sık görülmekle birlikte 

DIC ile prezentasyon nadir olduğundan bu olguyu sunmayı uygun bulduk. 

Yöntem : Olgu: 60 yaşında kadın hasta 2002 yılında ALL tanısı almış; 2007 yılında relaps 

olan hasta HYPERCVAD rejimi ile tedavi edilmiş. Uygun donorü de olan hastaya allogenik 

kök hücre nakli (AKİT) önerilmiş ancak hasta kabul etmemiş ve daha sonra takibe gelmemiş. 

2-3 aydır halsizlik şikayeti olması nedeniyle Ekim 2015 de başvurduğunda Hb:5,7 gr/dl; 

nötrofil 500/mm3; periferik yaymada%90 blast saptanan hasta relaps ALL tanısı ile servise 

yatırıldı. Kanama bulgusu olmayan hastaya yapılan rutin tetkiklerinde fibrinojen 33 mg/ml d-

dimer 7890ng/dl olarak saptandı. ALL ye bağlı DIC olarak değerlendirildi. Kemik iliği 

aspirasyonunda >%90 blastik hücre infiltasyonu tespit edildi. Konvansiyonel sitogenetik 

incelemede: 46XX;der(15); der(17) pozitif olarak saptandı. FİSH sitogenetik incelemede ALL 

paneli negatifti.Tanı anındaki immunfenotipleme ile karşılaştırıldığında daha önce negatif 

olarak MPO `nun %89 ekspresyon ile pozitif olduğu saptandı.Flowsitometrik inceleme 

sonucu B ALL ile uyumlu, MPO pozitifligi ise aberant antijen expresyonu olarak 

degerlendirildi. Hastaya kemoterapi (KT) planlandı ancak damar yolu problemi olması 

nedeniyle kateter takılması düşünüldü. DIC tablosu olan hastada ön hazırlık sonrası port 

kateteri takılırken tüm damarlarda yaygın trombüs olduğu görüldü, kateter takılma sonrası da 

sızıntı tarzı kanaması devam etti bu sırada hastaya uygun destek tedavileri verildi. Bu 

tablonun primer hastalık ile ilişkili olduğu düşünüldüğü için planlan KT uygulandı ;KT nin 

2.gününde kanama bulgusu olmayan hastaya gerekli replasmanları yapılarak DMAH tedavisi 

başlandı. KT nin 4.gününde d-dimer ve fibrinojen değerleri normale geldi. 

Sonuç : Tartışma:DIC özellikle APL de sık rastlanan bir durumdur. Literatür tarandığında 

ALL hastalarında DIC ile prezentasyon bir çalışmada %12 ,remisyon indüksiyon tedavisi 

sırasında özellikle L-asparaginaz içeren rejimler kullanıldığında % 78 oranında tespit 

edilmiştir. Başka bir çalışmada ise DIC ile prezentasyon %16 indüksiyon tedavisinin ilk 7 

günü içinde görülme oranı ise %36 bulunmuştur. Olgumuzda ilk tanıda ve 1.relapsta DIC 

tablosu yokken 2.relapsta DIC tablosu olması yeni gelişen ve myeloid bir marker olan MPO 

pozitifliği ile ilişkili olabilir. Miyeloid marker expresyonunun ALL hastalarında kötü prognoz 

ve tedaviye kötü yanıt ile ilişkili olabileceğini bildiren çalışmalarda vardır. 
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SARKOİDOZ TANISI İLE İZLENEN OLGUDA HODGKİN HASTALIĞI 
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Amaç : GİRİŞ:Sarkoidoz etyolojisi bilinmeyen, non kazaifiye granulom ile karakterize, bir 

çok farklı organda tutulum gösterebilen sistemik bir hastalıktır. Genellikle genç ve orta yaşlı 

erişkinlerde görülür ve sıklıkla bilateral hiler adenopati, pulmoner infiltrasyon, göz ve deri 

lezyonları ile karakterizedir. Literatürde sarkoidoz sonrası lenfoma gelişimi yada lenfoma ile 

birlikteliği nadir olarak bildirilmiştir. 

Yöntem : 2 yıldır sarkoidoz tanısı ile izlendikten sonra Hodgkin lenfoma gelişen olgu farklı 

klinik özelliği ve nadir görülmesi sebebi ile sunulmuştur. 

Bulgu : OLGU:39 yaşında bayan hasta, boyunda ve kasıkta şişlik, kilo kaybı ve gece 

terlemesi şikayetleri ile Hematoloji Kliniğine başvurdu. Özgeçmişinde 2012`den beri 

tekrarlayan üveit ataklarının sebebine yönelik yapılan tetkiklerde bilateral hiler lenfadenopati 

saptanması üzerine, EBUS yöntemi ile alınan lenf bezi biopside non-kazeifiye granüloma 

formasyonu saptanmıştı. Hastaya sarkoidoz tanısı konulmuş ve 3 yıl boyunca aralıklı olarak 

kortikosteroid tedavisi almıştı. Yapılan fizik muayenede; servikalde bilateral 7,5*6,5 cm 

boyutlarında ve sol inguinalde 3 adet 2 cm.lik lenf nodu palpe edildi. Organomegali yoktu. 

Laboratuvar tetkiklerde; Hgb:12.4 gr/dl, MCV:81. WBC:27.100, Neu:7710, Neu%28.5, 

Lym%62, Plt:396000, Vit B12:469, Ferritin:106 olarak saptandı. KCFT ve BFT normal idi. 

Akut faz reaktanları; CRP:5.38mg/dl, sedimentasyon:29mm/h olarak saptandı.Protein 

elektroforezinde poliklonal gammopati mevcuttu. Toraks BT`de bilateral hiler ve mediastinal 

lenfadenopati mevcuttu. Her ne kadar sarkoidoz tanısı ile takipte olmuş olsa da, servikal ve 

inguinal lenfadenopati yanısıra kilo kaybı ve gece terlemesi şikayetleri olması üzerine, lenf 

bezi biopsi planlandı. Sol servikal LAP eksizyonu yapılan olgunun, biyopsi sonucu CD15(+), 

CD30(-), CD20(-), CD45(-), mikst selüler tip Hodgkin lenfoma ile uyumlu saptandı.Evreleme 

amaçlı yapılan kemik iliği biyopsisinde infiltrasyon saptanmadı. PET/BT`de bilateral servikal, 

hiler, mediastinal, paratrakeal, parakaval, iliak, inguinal LAP ve sklerotik kemik değişiklikleri 

ile hasta Evre 3B mikst hücreli Hodgkin lenfoma olarak değerlendirildi. ABVD tedavisi 

başlanan hastanın poliklinik takipleri devam etmektedir. 

Sonuç : SONUÇ: Sarkoidoz, non-kazeifiye granüloma formasyonu ile seyreden, Th1 ilişkili 

granülomatoz hastalıktır. Sarkoidozda, bir dışlama tanısı olup, histopatolojik tanı esastır. 

Hastalık seyri esnasında lenfoma gelişmesi, nadir de olsa literatürde bildirilmiştir. 
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TEDAVİ SONRASI HEMODİALİZ İHTİYACI ORTADAN KALKAN MANTLE 

HÜCRELİ LENFOMAYA BAĞLI 

 PARANEOPLASTİK MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERULONEFRİT VE 

BÖBREK YETMEZLİĞİ OLGUSU 
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Amaç : Membranoproliferatif Glomerulonefrit( MPGN) nadir görülen, bazal membranda kalınlaşma 

ve mezanjioproliferatif değişikliklerle karakterize bir böbrek hastalığıdır. Nefrotik sendrom, nefritik 

sendrom veya her ikisinin karışımı şeklinde prezente olabilir. Primer olarak görülebileceği gibi çeşitli 

enfeksiyonlara, bağ doku hastalıklarına ve malignitelere sekonder olarak da ortaya çıkabilir. 

Yöntem : Akut böbrek yetmezliği tablosu ile başvurup böbrek biyopsisi sonucunda MPGN tanısı 

konan, eş zamanlı lenf nodu örneklemesi ile mantle hücreli lenfoma (MHL) tanısı alan MHL ye 

sekonder MPGN olgusu sunulmuştur. 

Bulgu : Olgu:71 yaşında erkek hasta halsizlik,idrar miktarında azalma yakınması ile başvurduğu 

merkezden akut böbrek yetmezliği saptanması üzerine ileri tetkik ve tedavi amaçlı nefroloji kliniğine 

yönlendirilmiş. Hastanın muayenesinde:TA:130/80 mmHg,nabız 68/dakika idi.Fizik 

muayenede;Bilateral servikal,axiller,inguinal bölgede patolojik boyutlu lenfadenopati saptandı.Batın 

muayenesinde splenomegali mevcuttu.Laboratuvar tetkiklerinde;Hb:6.5g/dl,sedimentasyon:110mm, 

kreatinin:3.78 mg/dl,tam idrar tetkikinde hematüri ve proteinüri,spot idrar protein/kreatinin: 4750 

mg/g saptandı.ANA,ANCA negatif,C3 düzeyi normal,C4 düzeyi düşüktü.Batın USG: Her iki böbrek 

büyüklüğü,toplayıcı sistem genişliği normal,sağ böbrek parankim ekosu grade 3 ve sol böbrek 

parankim ekosu grade 2 artmış,dalak normalden büyük olup15x9 cm saptandı. Hematüri,proteinüri ve 

kreatinin değerlerinde progresyon olması üzerine hastaya böbrek biyopsi yapıldı.MPGN olarak 

değerlendirilen hasta izlemde kreatinin değerleri 7.53mg/dl saptanması,idrar miktarında azalma olması 

nedeni hemodiyaliz tedavisine alındı.Yapılan axiller lenf nodu biyopsisi MHL olarak değerlendirildi. 

Hastaya Evre IVS MHL tanısı ile R-CHOP protokolu uygulandı.4. kür sonrası kısmi yanıt elde edilen 

olguda hemodializ ihtiyacı ortadan kalktı. 

Sonuç : Tartışma:MHL tüm erişkin yaş NHL`larının yaklaşık olarak %7`ni oluşturmaktadır.Yavaş 

seyirli olmasına karşın standart kemoterapi rejimlerine tedavi yanıtı tam değildir ve ortanca yaşam 

süresi sadece 3-4 yıldır.Literatürde nadir sayıda olguda böbrek tutulumu bildirilmiş,yine sınırlı sayıda 

birkaç vakada paraneoplastik sendrom olarak MPGN ve buna bağlı son dönem böbrek yetmezliği 

bildirilmiştir.Son dönem böbrek yetmezliği kliniği ile başvuran olguda yapılan ileri inceleme ile MHL 

tanısı konulmuştur.Sekonder MPGN olarak değerlendirilen olgunun 4 kür R-CHOP tedavisi sonrası 

kısmi yanıt alınmış ve hemodiyaliz ihtiyacı ortadan kalkmıştır.Literatürde nadir de olsa lenfoma 

tedavisi ile böbrek yetmezliği bulgularının gerilediği sekonder MPGN olguları bildirilmiştir. 
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T-ALL OLGUSUNDA İNTRATEKAL METOTREXAT UYGULAMASINA BAĞLI 
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Amaç : Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tedavisinde kullanılan kemoterapotik ajanların 

myelosupresyon, organ toksisiteleri, kanama diatezi gibi komplikasyonları bilinmektedir. 

Nörotoksisite kemoterapiye bağlı gelişebilen ve ALL tanılı hastalarda santral sinir sistemi tutulumu ile 

karışabilen bir komplikasyondur. Metotreksat hematolojik maligniteli hastalarda tedavi ilişkili 

nörotoksisitenin başlıca sebeplerindendir. İntratekal verilen metotreksatın neden olduğu kimyasal 

araknoidite bağlı olarak baş ağrısı, ateş, kusma, meninjismus ve BOS pleositosisi gibi yan etkilerinin 

bulunduğu bildirilmiştir. Bu yazıda indüksiyon tedavisi sırasında intratekal(İT) metotreksat 

uygulaması sonrası gelişen ciddi santral sinir sistemi nörotoksisitesi sunulmaktadır. 

Bulgu : Halsizlik şikayeti ile tetkik edilen ve mediastendeki patolojik lenf bezlerinden alınan biyopsi 

sonucu T hücreli lenfoblastik lenfoma tanısı alan 20 yaşında kadın hasta ileri tetkik ve tedavi amacı ile 

hematoloji servisine yatırıldı. Hastanın kemik iliği biyopsisi sonucunda T hücreli lösemi olduğu 

anlaşıldı ve sistemik kemoterapi olarak Hiper-CVAD tedavisi başlandı. Hastaya 3 kür Hiper-CVAD 

(A ve B kolu) kemoterapisi uygulandı. Tedavileri sorunsuz ilerleyen hastanın PET-BT sonucunda 

patolojik lenf bezlerinde tama yakın regresyon saptandı. Hastanın takibinde şiddetli baş ağrısı ve 

görme bozukluğu gelişti. Santral sinir sitemi tutulumu ön tanısıyla yapılan BOS örneklemesinin 

malign sitoloji olarak sonuçlanması nedeniyle hastaya İCE kemoterapisi ve haftalık intratekal 

metotreksat, ARA-C, prednol tedavisi başlandı. Hastada dördüncü intratekal kemoterapi sonrası 

yaklaşık 1dk süren intravenöz benzodiazepin ile gerileyen jeneralize tonik-klonik nöbet gelişti. O 

dönemde trombositopenik olan hastaya acil kranial bilgisayarlı tomografi (BT)  görüntüleme yapıldı 

ve akut radyolojik patoloji izlenmedi. Postiktal dönem sonrası nörolojik muayene bulguları normal 

olan hastanın takip eden günler içerisinde konuşma güçlüğü ve sol vücut yarısında güçsüzlük 

şikayetleri gelişti. Sol nazolabial oluk silikliği, ılımlı dizartri, solda hemiparezi, sol babinski pozitifliği 

saptanan hastaya semptomatik yaklaşıldı. Hastanın yakınmaları yaklaşık 24 saat sonra geriledi. Takip 

eden günlerde sol koldan başlayan, birkaç dakika süren tonik kasılma nöbeti olması üzerine anti 

epileptik tedavi başlandı. Kranial MR görüntülemesi yapılan hastada leptomeningeal tutulum, iskemi, 

kanama saptanmadı. Konvulziyonların etiyolojisini açıklayabilmek adına elektroensefalografi (EEG) 

yapıldı. Sonucunda; bilateral frontosantral, paroksismal bozukluk, kranial difüzyon MR’ da bilateral 

sentrum semi ovale düzeyinde diffüzyon kısıtlanması gösteren alanlar saptandı. Mevcut tablo ön 

planda metotreksat nörotoksisitesi olarak değerlendirildi. İntratekal metotreksat tedavisi kesildi. 

İzlemde hastanın nöbeti, parezisi, afazisi geriledi ve tekrarlamadı. Hastada ilaca bağlı nörotoksisite 

olduğu, şüpheli ilacın kesiminden sonra semptomların tekrar etmemesi ve mevcut tablonun gerilemesi 

nedeniyle kanıtlanmış oldu. 

Sonuç : Metotreksat nörotoksisitesi intratekal, sistemik yada her iki yolla birlikte uygulandığında 

gelişebilir. Sıklıkla santral sinir sisteminde beyaz cevheri tutan lökoensefalopati tablosuyla karşımıza 

çıkar. Difüzyon MR’da hiperintensite tipik olarak periventriküler beyaz cevherde lokalize olup 

özellikle sentrum semi ovale düzeyinde görülür. Bu bulgu afazi ve hemiparezi kliniğiyle koreledir. 

İntratekal metotreksat tedavisi alan hastalar nörotoksisite açısından yakın takip edilmelidir. 
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AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ SIRASINDA İZOLE 3. KRANİAL 

SİNİR TUTULUMU 
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Amaç : Lösemide kranial sinir tutulumu nadir olup, çoğunlukla santral sinir sistemi(SSS) 

relapsı ile birliktedir. İzole kranial sinir tutulumuna ise oldukça nadir rastlanmaktadır. Kranial 

sinirlerden en sık fasiyal sinir(VII) tutulumu, bunu sırasıyla okülomotor(III) ve trigeminal(V) 

sinir tutulumları izler. 

Yöntem : İzole sağ okülomotor sinir tutulumu olan T lenfobastik lösemi hastasını; nadir bir 

durum olması, kemoterapi ve radyoterapiye iyi yanıt vermesi nedeniyle sunmaya değer 

bulduk. 

Bulgu : Kırk yaşında akut lenfoblastik lösemi tedavisi başlanan erkek hastada, Hyper-CVAD 

reindüksiyon tedavisinin 22. gününde, nötropenik ateş nedeniyle çoklu antibiyoterapi tedavisi 

altındayken diplopi gelişti. Sağ göz kapağı tamamen kapandı ve orbita hareketlerinde kısıtlılık 

vardı. Baş ağrısı tanımlayan hastanın nörolojik muayenesinde okülomotor sinir tutulumunu 

düşündüren bulgular saptandı. Diğer kranial sinir tutulumunu düşündürecek bulgu olmamakla 

birlikte kafa içi basınç artışı bulguları da saptanmadı. Oftalmolojik muayenesinde ise, sağ göz 

dışa ve aşağı kaymış olarak izlendi, sağ göz kapağında pitozis saptandı. Sağ pupilla dilate idi. 

Göz hareketlerinde sağ gözde içe bakış kısıtlılığı görüldü ve içe bakışta belirgin olarak artan, 

başı sola yatırınca azalan çift görmesi mevcuttu. Kranial manyetik rezonans(MR) ve MR 

anjiyografi (MRA) sonucu da normal olarak raporlandı. Hastaya lomber ponksiyon yapıldı ve 

serebrospinal sıvı basıncı normal saptandı. Alınan SSS örneğinin biyokimyasal ve kültür 

incelemesi normal olarak bildirildi. Laboratuvar ve radyolojik incelemeler sonucunda 

patolojiye rastlanılmamasına ragmen klinik tablo okülomotor sinir tutulumu lehine olduğu 

için hastaya intratekal tedavi ve radyoterapi başlandı. Hastada tedaviler sonrası günden dune 

gözlenen iyileşme oldu. Pitozisi geçmeyen hastanın orbita hareketleri düzeldi. Takibinde 

tedavi altında kemik iliğinde hastalık remisyonu sağlanamadığı için Flag-ida tedavisine 

geçildi. Sistemik kemoterapi, intratekal tedaviler ve tedavi edici dozda radyoterapi sonrasında 

nörolojik semptomlarda parsiyel yanıt alındı. 

Sonuç : Kranial profilaksiye ragmen ALL`li hastalarda SSS tutulumu gelişebilmektedir. SSS 

tutulumu ile birlikte kranial sinir tutulumu nadir olup, izole kranial sinir tutulumu ise oldukça 

nadir görülmektedir. ALL tanısı ve akut nöropatolojik bulguları olan hastada herpes simpleks 

enfeksiyonuna bağlı tutulum, vinkristin nöropatisi, lösemik infiltrasyon başlıca ayırıcı 

tanılarda düşünülmesi gereken patolojilerdir. 
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Amaç : Lenfoplazmositik lenfoma(LPL); matür B lenfositlerden köken alan, genellikle kemik iliği 

infiltrasyonu yapan, nadir görülen bir lenfoma tipidir. Dalak ve periferik lenf bezi tutulumu, diğer 

lenfoma tiplerine göre daha az sıklıkta rastlanır. Waldenström makroglobulinemisi kanda IgM 

monoklonal gammopatisi ile ilişkili olan ve neredeyse her zaman LPL seyrinde saptanan bir klinik 

patolojidir. LPL tüm hematolojik maligniteler içinde yaklaşık %1 oranında görülmekte ve yıllık 

insidansı milyonda 8,3 vaka olarak bilinmektedir. 

Yöntem : Myelom öntanısı ile tetkik edilen ve Ig G lambda monoklonal gammopati ile birlikte 

prezente olan lenfoplazmositik lenfoma olgusu; nadir görülen bir hematolojik antite olması nedeni ile 

sunulmuştur. 

Bulgu : Akut böbrek yetmezliği, sedimentasyon yüksekliği, anemi nedeniyle dış merkezde tetkik 

edilen 61 yaşında kadın hasta myelom öntanısı ile merkezimize yönlendirildi. Hastada kemik tutulumu 

saptanmadı. Biyokimya testlerinde Ig G lambda monoklonal gammopati saptandı. Hastanın beta-2 

mikroglobulin düzeyleri üst sınırın 10 katından daha yüksek geldi. Myelom öntanısı ile hastadan 

kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi için örnek alındı. Sonuç lenfoplazmositik lenfoma olarak 

değerlendirilen hastanın kemik iliği biyopsi ve hücre bloğu kesitinde sellülarite %90 dolayında olup, 

çok sayıda fokal topluluklar yanı sıra yoğun interstisyel lenfoid hücre ve plazma hücre infiltrasyonu 

görülmüşdü. Plazma hücre oranı %8 olan ve IgG lambda tipi boyama özellikleri gösteren hastanın 

immünhistokimya uygulamalarından sonra CD19-20-22-38-138 pozitif sonuçlandı. Bu histolojik 

bulgularla hastaya lenfoplazmositik lenfoma tanısı konuldu. Parenteral hidrasyon sonrasında hastanın 

böbrek yetmezliği bulguları tamamen geriledi ve hemodiyaliz ihtiyacı hiç olmadı. PET-BT sonucunda 

bilateral servikal, supraklavikular, anterior mediasten, bilateral aksiller, paraaortik, bilateral iliak ve 

inguinal zincirde konglomere, hipermetabolik yaygın lenfadenopatiler saptandı. Hastada ayrıca dalak 

tutuluşunu destekleyen hipermetabolik görünüm mevcuttu. Evre 4 lenfoplazmositik lenfoma tanısı 

alan hastaya CHOP kemoterapisi başlandı, bortezomib tedavisinin eklenmesine yönelik işlemler 

planlandı. Hasta halen tedavi altında izlenmektedir. 

Sonuç : Lenfoplazmositik lenfoma tanısı kemik iliği veya lenf bezi tutulumunun histopatolojik 

değerlendirilmesi sonucu konulur. Oldukça nadir görülen bir lenfoma tipi olup, çoğu zaman 

waldenström makroglobulinemisi ile seyreder. Sunulan olgu IgG lambda monoklonal gammopatisi 

olması nedeniyle sıradışı bir LPL örneği oluşturmaktadır. Miks kriyoglobulineminin eşlik ettiği 

durumlarda, hepatit C virüs enfeksiyonu taraması mutlaka yapılmalıdır. LPL`de klinik gidiş 

KLL/SLL` ye benzemekte olup, daha agresif seyrettiğini gösteren yayınlar da mevcuttur. 
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RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI GELİŞEN HODGKİN LENFOMA 
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Amaç : Solid organ transplantasyonu yapılan hastalar sekonder maligniteler açısından yüksek 

risk altındadır. Post transplant lenfoproliferatif hastalık (PTLH) benign ve malign heterojen 

bir grup lenfoid proliferasyonu kapsamaktadır ve transplantasyon sonrası görülen tümörler 

arasında ikinci sırada yer almaktadır. Uygulanan immünosüpresif rejimin tipine bağlı olarak 

transplantasyondan sonra değişik süreler içinde ortaya çıkabilir. PTLH`lerin çoğu B-lenfosit, 

%10-15`i T-lenfosit orijinlidir, Hodgkin lenfoma ise nadir görülmektedir. Bu posterde renal 

transplantasyon sonrası gelişen bir Hodgkin lenfoma vakası sunacağız. 

Bulgu : 14 ay önce renal transplantasyonu yapılmış olan 27 yaşında erkek hasta, 1 aydır olan 

diş apsesi ve boyunda şişlik şikayeti ile tetkik edildi. Fizik muayenesinde sağ supraklaviküler, 

sol ve sağ submandibuler bölgede en büyüğü 1.5cm çapında multiple lenfadenopati saptandı. 

Kilo kaybı, ateş veya gece terlemesi tariflemiyordu. Çekilen boyun BT`de sağ juguler zincirde 

en büyüğü 15 mm çaplında olan multiple lenfadenopati izlenmesi üzerine yapılan eksizyonel 

biyopside klasik Hodgkin lenfoma (nodüler sklerozan sinsisyal varyant) tipinde posttransplant 

lenfoproliferatif hastalık saptandı. Doku biyopsisinde Ebstein-Barr virus encoded small RNA 

(EBER) testi negatifti. PET/CT ile sağ servikal zincir boyunca, posterior servikal alanda, 

bilateral supraklaviküler fossada, sağ aksiller ve bilateral mediastinal kompartmanlarda 

yaygın hipermetabolik lenf nodu tutuluşları izlendi. Yapılan kemik iliği biyopsisinde 

neopalstik hücre infiltrasyonu saptanmadı. Almakta olduğu everolimus, siklosporin ve 

prednizolon dozları düzenlendi. Konseyde değerlendirilen hastaya 2 kür ABVD protokolü 

verilmesi ve sonrasında yanıt değerlendirmesi yapılması planlandı. 

Sonuç : Posttransplant lenfoproliferatif hastalık sıklıkla EBV enfeksiyonu ile ilişkilidir. 

PTLH zemininde Reed-Stenberg (RS) hücrelerine benzer morfolojide hücreler 

görülebilmektedir. Bu hücreler, klasik RS hücrelerinden CD15 ve EBV RNA negatif olmaları 

ile ayırılırlar. Bizim vakamızda ise CD15 pozitif, EBER negatif saptanmıştır. Sunduğumuz 

vakada, transplantasyon sonrası erken dönemde PTLH görülmesi ve doku biyopsisinde EBER 

testinin negatif olması PTHL gelişiminde farklı mekanizmaların da yer aldığını 

düşündürmektedir. 
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PRİMER TİROİD LENFOMA HASTALARININ RETROSPEKTİF 
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Amaç: Primer tiroid lenfoması, tirod malignitelerinin %1-5`ini ; tüm ekstranodal 

lenfomaların %3`ünden azını oluşturan nadir bir hastalıktır. 6. Dekadtan sonra ve kadınlarda 

daha sık izlenir. Çoğunluğunu difüz büyük B hücreli lenfoma oluşturmaktadır. Standart bir 

tedavi protokolu olmamakla birlikte en sık kombinasyon kemoterapileri kullanılmaktadır. 

Seçilmiş vakalarda radyoterapi tek başına veya kemoterapilerle kombine olarak 

kullanılabilmektedir. Bu vaka serisinde, merkezimizde tanı almış ve tedavi edilmiş primer 

tiriod lenfoma hastalarının özelliklerini ve tedavi yanıtlarını değerlendirdik. 

 

Yöntem: Merkezimizde difüz büyük B hücreli lenfoma primer tiroid lenfoma tanısı almış 

toplam 7 ( 6 kadın, 1 erkek) hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 

 

Bulgu: Ortanca yaş 52 idi. 4 hastada tanı öncesi hashimato tiroiditi tanısı mevcuttu. 4 hasta 

tanı anında ECOG 1 ve 3 hasta ECOG 2 idi. Sadece 2 hastanın ( %28) IPI skoru yüksek 

saptandı. Tüm hastalar rituksimab içeren kombinasyon kemoterapisi ( R-CHOP) ile tedavi 

edildi. Sadece bulky hastalığı olan 1 hastaya kemoterapi tedavisine ek olarak radyoterapi 

uygulandı ve 2 . yılda nüks saptandı. Hasta diernçli hastalık nedeni ile kaybedildi. Hastaların 

median takip süresi ve progresyonsuz sağ kalım süreleri sırasıyla 17 ve 15 ay olarak saptandı. 

 

 

Sonuç: Yeterli randmize prospektif çalışma olmamasına rağmen rituksimab içeren 

kombinasyon kemoterapileri bu nadir hastalıkta uygun seçenek olarak görülmektedir. 
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TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA İLE PREZENTE OLAN SİSTEMİK 
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Amaç : Trombotik trombositopenik purpura (TTP) mikroanjiopatik hemolitik anemi ve 

trombositopeni ile karakterize ender rastlanan bir hematolojik acil durumdur. Genellikle 3. ve 4. 

dekatlarda gözlenir. Tanı ve tedavisi gecikirse mortalitesi (% 90) yüksektir. Primer TTP dışında 

sekonder olarak TTP gelişebilen durumlardan ilaçlar (siklosporin A vs.), malin hipertansiyon, 

kanserler, gebelik, enfeksiyonlar (HIV) ve immunolojik bozukluklar sayılabilir. TTP ve Sistemik 

Lupus Eritematozusun (SLE) eş zamanlı rastlanma oranı % 2 civarında bildirilmiştir. TTP ile prezente 

olan ve SLE tanısı alan olguyu bildiriyoruz. 

Yöntem : Olgu sunumu 

Bulgu : 18 yaşında kadın acil servise bir gündür olan konuşma bozukluğu, yürüme bozukluğu ve sol 

elde uyuşukluk şikayeti ile başvurdu. Bir gün önce yakınlarından ateş ve baş ağrısının olduğu 

öğrenildi. Cilt ve mukozalar soluk, sol kolda kuvvet kaybı ve motor afazi saptandı. Peteşi veya 

purpura izlenmedi. Hemoglobin: 7.6 gr/dl, MCV 82 fL, trombosit: 12000/mm3 ,lökosit 9480/mm3, 

nötrofil 7040mm/3, retikülosit sayımı %0.6, kreatinini 1.12mg/dl , ldh 702U/l, total bilurubin 

1.06mg/dl, pt:12.35 sn, apt:22.79 sn olarak saptandı. Periferik yaymada her sahada 8-10 adet şiştositler 

görüldü ve D.coombs testi negatif sonuçlandı. Diffüzyon beyin MR görüntülemesi subakut difüzyon 

kısıtlılığıyla uyumlu olarak raporlandı. Nörolojik bulguları olan, ateş tanımlayan ve mikroanjiopatik 

hemolitik anemi ve derin trombositopeni saptanan olguya TTP tanısıyla plazma değişim tedavisi 

başlandı. Plazma değişimi öncesi istenmiş olan Adamts13 enzim aktivitesi (%3.97) ve antijen düzeyi 

(0.14) düşük, inhbitör düzeyi (39.66U/ml) ise yüksek olarak raporlandı. Semptomatik anemisi olması 

sebebiyle 2 ünite eritrosit süspansiyonu transfüze edildi. Toplam 12 seans/günlük, 6 seans/gün aşırı ve 

2 kez de 3 gün ara ile plazma değişimine alındı. Plazma değişimi sonrasında hemoliz geriledi ve 

nörolojik semptomalarında belirgin düzelme izlendi. Ana : 1/100, ribozomal protein pozitif, C3 ve c4 

düşük olarak saptandı. Plazma değişimi sonlandırıldıktan 1 ay sonra tekrarlanan SLE ilişkili 

antikorların pozitifliğinin devam ettiği görüldü. Anti kardiyolipin artikor düzeylerinde de pozitiflik 

olması üzere hasta romatoloji bölümü ile konsulte edildi ve SLE olarak kabul edildi. Azatiyopürin, 

metal prednizolon ve hidroksiklorkin tedavisi sonrasında nörolojik açıdan sekelsiz izlenmektedir. 

 

Sonuç : TTP olgularında en sık görülen nörolojik semptomlar baş ağrısı, konfüzyon(%65) olmakla 

beraber fokal nörolojik defisit, geçici - kalıcı konuşma bozuklukları, koma, stroke veya nöbet 

gözlenebilmektedir. Sekonder TTP nedenlerinden SLE de hematolojik tutulum anemi, lökopeni veya 

trombositopeni şeklindedir. En sık görülen hematolojik tutulum trombositopeni olmakla beraber ciddi 

trombositopeni nadirdir. Kronik hastalık anemisi, otoimmun hemolitik anemi ve ender olarak da 

mikroanjiopatik hemolitik anemi gözlenebilir. Olgumuzda olduğu üzere SLE nin farklı klinik başvuru 

şekilleri olabileceği akılda tutulmalı ve TTP olgularında sekonder nedenler araştırılırken SLE 

açısından da klinik değerlendirme mutlaka yapılmalıdır. 
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Amaç : Mantle hücreli lenfoma, erişkin lenfomaların yaklaşık % 6-8 `ini oluşturan nadir bir 

lenfomadır. 60 yaş üzeri erkeklerde sıklığı artmaktadır. Çoğunlukla lenfadenopati ile presente 

olmakla birlikte dalak , kemik iliği tutulumu sık izlenmektedir. Ektranodal tutulum en sık 

gastrointetinal sistemde görülmektedir. Bu vakada benign prostat hiperplazisi ön tanısı ile 

transüretral prostat biyopsisi ile mantle hücreli lenfoma tanısı almıs hasta sunulmustur. 

Bulgu : 68 yaşında erkek hasta prostatizm şikayetleri ile üroloji kiliniğine başvurdu. Taşlı 

kolesistit nedeni ile yapılan kolesistektomi ve tip 2 diyabetes mellitus dışında özgeçmişinde 

özellik yoktu. Yapılan tetkikleri ön planda benign prostat hiperplazisi ile uyumlu olan 

hastadan Uroloji kliniği tarafından transüretral toplam 6 adet prostat biyopsisi alındı. Biyopsi 

materyalinde mononükleer hücreler izlendi. İzlenen hücreler CD 20, CD 5 VE siklin D1 

pozitif olarak boyanırken CD23 negatif saptandı. Hasta mantle hücreli lenfoma prostat 

tutulumu olarak raporlanarak hastanemiz Hematoloji kliniğine yönlendirildi. Yapılan fizik 

muayenesinde servikal ve inguinal alanlarda multiple 1x1.5 cm çapa ulaşan lenfadenopatiler 

saptnadı. Dalak kot altı 3 cm palpe edildi. Yapılan labaoratuar tetkiklerinde wbc: 19000 / µl 

lenfosit: 11400 / µl olarak saptandı. Periferik yaymasında orta büyüklükte bir kısmı çentikli 

nukleuslu lenfoid hücreler izlendi. Kemik iliği aspirasyon biyopsisinde mononukleeer hücre 

infiltasyonu tespit edildi. Hastaya evre 4 a mantle hücreli lenfoma tanısı ile R-CHOP tedavisi 

baslandı. 3. Kür kemoterapisini alan hastanın prostatizm semptomları tamamen geriledi. 

Hastanın takip ve tedavisine devam edilmektedir. 

Sonuç : Prostat lenfomaları oldukça nadir görülen bir antitedir. Özellikle yaş grubu ve 

semptom benzerliği açısından benign prostat hiperplazisi ve kronik prostatit ile oldukça 

benzerdir. Biyopsi materyalinde mononukleer hücrelerin izlenmesi kronik prostatitte de 

görülebilmektedir. Bu nedenle mononukleer hucre infiltrasyonu saptanan vakalarda lenfoma 

olasılığı akılda tutulmalı sistemik belirti ve bulgular, diğer laboratuar değerleri ve ileri 

patolojik incelemeler ile lenfoma tanısı ekarte edilmelidir. 
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LAKRİMAL BEZ, MİDE VE REKTUM TUTULUMU İLE PREZENTE OLAN İLERİ 
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Amaç : Mantle Hücreli Lenfoma (MHL); heterojen karakterde agresif seyirli bir non- 

Hodgkin lenfoma türüdür. Lenf nodu, dalak, Waldeyer halkası, kemik iliği tutulumu 

yaygınken; gastrointestinal sistem, meme, orbita ve tiroid gibi atipik ekstranodal tutulumlar 

görülebilir. Oküler tutulum en sık orbitada izlenirken bunu lakrimal bez ve göz kapakları 

izler. Tanısı spesifik immünohistokimyasal patolojik bulgusu ile koyulur. Tedavisi Rituximab 

bazlı kombinasyon kemoterapileridir. Bizde; lakrimal bez tutulumu ile prezente olan, yaygın 

ekstranodal tutulumu olan bir MHL`lı bir olguyu paylaşmak istedik. 

Bulgu : Yetmişbir yaşında erkek hasta, gözlerde şişlik, ağrı şikayeti ile başvurdu. 

Muayenesinde; skleralarda yaygın ödem, kızarıklık izlendi. İki yıl önce benzer şikayetler ile 

dacriosistorinoplasti uygulandığı ve patoloji sonucunun MHL infiltrasyonu geldiği ancak 

takipsiz olduğu öğrenildi. BT Görüntülemelerinde; bilateral nasolacrimal kanal, sert damak ve 

waldeyer halkasında hipertrofi, tüm lenf istasyonlarında tutulum, splenomegali, mide ve 

rektum duvar kalınlık artışı olduğu görüldü. Eksizyonel supraklaviküler lenf nodu, kemik iliği 

iğne biyopsi, mide ve rektum endoskopik biyopsilerinde; CD5, CD20, Siklin D1 pozitif ve 

CD23 negatif bulundu. Hasta Ann-Arborr evre IV, yüksek riskli (MIPI:6) MHL kabul edildi. 

Üç kurs R-Hyper-CVAD tedavisi verilen hastanın yanıt değerlendirmesinde PET-BT de; lenf 

nodlarında tutulum olmadığı ancak skalpta, tiroid sol lobta, akciğer sağ alt lobta ve mide 

küçük kurvaturda FDG artışı olduğu görüldü. Ayırıcı tanı amaçlı biyopsileri uygulandı. 

Skalptaki lezyon squamoz hücreli karsinom (SHK), tiroit ve bronkospik biyopsisi benign 

bulundu. Mide biyopsisi MHL tutulumu olarak raporlandı ve kemik iliği biyopsisinde 

lenfoma tutulumu görülmedi. Hasta tedaviye parsiyel yanıtlı kabul edildi. SHK`un tedaviye 

ikincil gelişmiş olabileceği düşünüldü ve opere edildi. Sonrasında 2 kurs BORID, 2 kurs da 

R-FC protokolüne dirençli olan hasta tanısının 13. ayında kardiyak aritmi nedeniyle 

kaybedildi. 

Sonuç : Lakrimal bez gibi atipik bölgelerdeki tümör lezyonlarının lenfoma tutulumu 

olabileceği ve lenfoma tedavisi alan hastalarda özellikle deri tümörlerinin tedaviye ikincil 

gelişebileceği unutulmamalıdır. 
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HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE FÜZYON GENE NEDEN OLAN, NADİR 

GÖZLENEN KROMOZOM 8 KISA KOL TRANSLOKASYONLARI 
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Amaç : Nadir gözlenen, füzyon gene neden olan kromozom 8 kısa kol translokasyonlarının 

olgular eşliğinde prognostik önemlerinin ortaya konulmasına katkıda bulunmak. 

Yöntem : Üç farklı olguya (2 AML, 1 T-hücreli lenfoma) kemik iliği aspirasyonu sonrası 

klasik sitogenetik analiz (KSA) ve FISH analizi yapılmıştır. 

Bulgu : Kanser sitogenetiği laboratuarımızda yapılan KSA sonucunda iki olguda (1 AML, 1 

T-hücreli lenfoma) t(8;13), bir olguda (AML) t(8;16) anomalisi saptanmıştır. Sadece T-

hücreli lenfoma olgusunda t(8;13) izole gözlenirken, diğer olgularımızda kompleks karyotip 

tespit edilmiştir. Olgularımızdan t(8;13) anomalisinine sahip AML hastasında (olgu 1) aynı 

zamanda diğer homolog 8. Kromozomun 21 ile translokasyona girdiği gözlenmiştir. Vidaza 

tedavisi alan hasta tedavi sürecinde kaybedilmiştir. İzole t(8;13) anomalisine sahip T-hücreli 

lenfoma olgumuz (olgu 2) ise 6 kür kemoterapi aldıktan sonra remisyona girmiştir ve takip 

altındadır. Diğer AML olgumuzda (olgu 3) ise t(8;16) ve kromozom 7 uzun kol delesyonunu 

içeren kompleks karyotip saptanmıştır ve olgumuz tedavi sürecinde kaybedilmiştir. 

Sonuç : Kromozom 8`in kısa kolunda bulunan FGFR1 geninin anomalileri nadir 

gözlenmektedir ve prognostik açıdan kötü olduğu bildirilmiştir. Literatürde t(8;13) 

anomalisine ek anomali olarak genellikle trizomi 21 raporlanmıştır. Edindiğimiz bilgiler 

doğrultusunda, olgu 1, homolog kromozom 8`de t(8;21) saptanması açısından ilk olgudur ve 

tedavi sürecinde yaşamını yitirmiştir. Olgu 2 ise remisyonda takip altındadır. Literatürde 

kromozom 8`de lokalize KAT6A`nın rol oynadığı t(8;16) anomalisine nadiren, ek olarak 

kromozom 7 anomalilerinin eşlik ettiği belirtilmekte olup, olgu 3`te de delesyon 7q 

saptanmıştır. Yine literatürde de belirtildiği gibi klinik olarak, vasküler koagülasyon ve ekstra 

medüller infiltrasyon gözlenen olgu tedavi sürecinde kaybedilmiştir. Bu nadir 

translokasyonlar sonucunda oluşan FGFR1-ZMYM2 ve KAT6A-CREBBP füzyon genleri 

hastalık patogenezinden sorumlu tutulmaktadır ve kötü prognoza sebep oldukları 

bildirilmektedir. Bizim olgularımızdan da ikisinin kompleks karyotip göstermesi bu 

translokasyonların patogeneze etkisini açıklamamızı zorlaştırmaktadır. Ancak izole t(8;13) 

anomalisi gösteren olgu 2`nin remisyonda olması dikkat çekicidir. Prognoza etkilerinin tam 

olarak anlaşılabilmesi için daha çok sayısıda olguya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Özet: Granülositik sarkomlar, myeloid seri progenitör hücrelerini içeren ekstrameduller 

alanlarda yer alan tümöral kitlelerdir. Cinsiyet ve yaştan bağımsız olarak vücudun herhangi 

bir bölgesinde görülebilir. SSS tutulumu az olmakla birlikte kemiklerde, yumuşak dokuda, 

lenf nodlarında ve ciltte sık izlenir. AML hastalarının %2-8`inde görülür. Bu vaka takdiminde 

lökomoid reaksiyonla gelen multiple enfarkt ile seyreden miyeloid sarkom tanılı hasta ele 

alındı. 42 yaşında kadın hasta boğaz ağrısı nedenli kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede 

tonsiller hipertrofik, HSM ve multiple lenfadenopati saptandı. Laboratuar incelemesinde, Hgb 

7.2gr/dl, Wbc 144.000/mm3,ANS130.000/mm3,Plt 36000/mm3 idi. Periferik kan yaymasında 

sola kayma, nötrofil hakimiyeti olup blast saptanmadı. Hasta lökomoid reaksiyon olarak 

değerlendirildi. Hastanın takiplerinde ani bilinç değişikliği nedenli çekilen beyin BT`de 

temporofrontal subakut enfarkt, diffuzyon serebral MRG`da yaygın enfarkt ve boyun-toraks-

abdomen BT`de multiple lenf nodu, renal ve splenik enfarkt saptandı. PET-CT servikal, 

aksiller ve intraabdominal multiple lenf nodları, dalakta multiple hipodens enfarkt alanları 

olarak raporlandı. Trombosit değeri 50000/mm3 olan hastaya DMAH 1*0,8 başlandı. Kan ve 

idrar kültürlerinde üreme olmayan, geniş antibiyoterapi altında dirençli ateşleri olan hastanın 

tablosu yaygın enfarktlara bağlandı. Trombofili tetkikleri, PNH paneli, miyeloproliferatif 

hastalık açısından JAK-2 mutasyonu, KML açısından Ph kromozomu negatif saptandı. 

Lökositoz etyolojisine yönelik yapılan KI biyopsisinde granülositik seride artış olup blast 

saptanmadı. Sağ aksiller LN biyopsisi granülositik sarkom olarak raporlandı. Hastaya AD 

kemoterapisi verildİ, remisyon-indüksiyon tedavisi sonrası taburcu edildi. Taburculuk sonrası 

bilinci kapanan hasta Hematoloji servisine yatırıldı. Çekilen beyin BT`sinde enfarkt 

alanlarında progresyon saptandı. AD KT`si sonrası yapılan KI aspirasyonunda >%20 blast 

saptanarak FLAG-IDA kemoterapisi verildi. Ciddi trombositopeni nedenli enfarktlara yönelik 

ek tedavi verilemedi, klinik olarak progrese olan hasta sepsis ve solunum yetmezliği nedenli 

exitus oldu. Şiddetli lökomoid reaksiyon ve hepatosplenomegaliyle başvurup eşlik eden 

lösemisi olmayan hastalarda granülositik sarkom tanısı koymak zor olabilir. Bizim olgumuz 

da granülositik sarkomun lenf nodunda lökomoid reaksiyon ile prezente olabileceğini 

göstermiştir. 
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Kronik miyeloid lösemi (KML), Philadelphia kromozomu ile karakterize miyeloproliferatif bir 

hastalıktır. İmatinib mesylate, BCR-ABL proteinini hedef alan ilk seçici tirozin kinaz inhibitörüdür. 

Nilotinib ise imatinib dirençli KML tedavisinde kullanılan 2. jenerasyon tirozin kinaz  inhibitörüdür. 

Bu tirozin kinaz inhibitörlerinin en sık görülen yan etkileri miyelosupresyon, bulantı, kusma, ishal ve 

grade 1-2 deri döküntüleridir. 50 yaşındaki kadın hastaya; ateş, terleme ve lökositoz nedenli kemik 

iliği aspirasyon ve biyopsisi yapılarak Ph kromozom pozitif kronik faz KML tanısı konuldu ve 

imatinib tedavisi başlandı. İmatinib tedavisinin 3. ayında kaşıntılı, ciltten  kabarık, lezyonlar 

saptanması üzerine cilt biyopsisi yapıldı ve ilaç erupsiyonu olarak değerlendirilerek imatinib tedavisi 

kesilerek nilotinib 2*400 mg/gün başlandı. Nilotinib tedavisinin 3.yılında hiperemik lezyonlar ve 

kaşıntı saptanması üzerine nilotinib tedavisi 2*200 mg/gün dozuna düşürüldü. Nilotinib tedavisinin 

8.yılında gövde ön yüz ve sırtta yaygın eritemli papül-plak şeklinde döküntüler (grade 3-4) (resim 1) 

ve kaşıntı gelişmesi üzerine cilt biyopsisi yapılarak tedaviye 15 gün ara verildi ve tedaviye steroid 

eklendi. Hastanın nilotinib tedavisi kesildikten ancak 3 ay sonra döküntülerinin gerilemesi (resim 2) ve 

grade 3-4 döküntü gelişmesi nedeni ile nilotinib tekrar başlanamadı ve tedavisi dasatinib ile 

değiştirildi. Nilotinib, matür mast hücreleri tarafından da eksprese edilmekte olan kök hücre faktör 

reseptörlerinin inhibisyonunu sağlayarak mast hücrelerinin aktivitesini engelleyebilmektedir. Deneysel 

çalışmalarda nilotinib’in anti-alerjik etkisi olduğu  gözlenmesine rağmen nilotinib’e bağlı cilt 

reaksiyonları daha çok evre 1-2 olmak üzere, nadir de olsa grade 3-4 şeklinde olabilmektedir. Bizim 

olgumuz imatinib alerjisi nedenli nilotinib kullanımına geçilen bir hastaydı. İmatinib’e bağlı grade 3-4 

cilt döküntüsünün görülme olasılığı %3-5, nilotinib’e bağlı grade 3-4 cilt döküntüsünün görülme 

olasılığı ise  <%1 olmasına rağmen hastamızda her iki ilaç altında da nadir görülen grade 3-4 cilt 

döküntüsü görülmüştür. 2 TKI ile de grade 3-4 cilt döküntüsü gelişen hastamızda, dasatinib altında da 

cilt reaksiyonu gelişip-gelişmeyeceği açısından yakın takip devam etmektedir. 
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CİLTTE GRANÜLOSİTİK SARKOM TANISI SONRASI AML M0 TANISI ALAN 
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AML tanılı hastaların %1`den azı `granülositik sarkom`,`myeloblastom`,`cloroma` ve 

`myeloid sarkom` gibi ifade edilebilen extramedüller hastalık ile başvurabilir. Ekstramedüller 

hastalık, kemik iliği hastalığı ile eş zamanlı veya kemik iliği hastalığının öncesinde veya 

sonrasında relaps olarak görülebilir. Kemik iliği veya periferik kanla birlikte tutulum 

olduğunda özellikle monositik komponentli lösemilerde lösemik kutanöz tutulum daha sık 

olmakla birlikte cilt tutulumu, diğer myeloid sarkom bölgeleri içinde oldukça nadir olarak 

görülür. Bununla birlikte AML M0`ın kutanöz tutulumu, diğer AML tiplerine göre daha nadir 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Olgumuz 69 yaşında kadın olup yaklaşık 4 ay önce sırtında 

yaygın, batın üst kadranında birkaç adet görülen yaklaşık 0.5 cm boyutlarında deriden kabarık 

lezyonları (resim 1-2) için dış merkezde Dermatoloji bölümüne başvuran hastaya cilt bx 

yapılmış. Bx sonucu `Granülositik Sarkom` olarak raporlanan hastanın o dönemdeki tam kan 

sayımında Hb 12.1g/dl, WBC 3000/mm3, ANS 1700/mm3, PLT 207000/mm3 idi. Dış 

merkezde Hematoloji bölümüne yönlendirilen hastanın 1 ay sonraki Hematoloji başvurusu 

sırasındaki Hb 11.6 g/dl, WBC 3100/mm3, ANS 400/mm3, PLT 154000/mm3, PY`sinde her 

sahada 4-5 adet trombosit izlenen hastaya lösemik kutanöz tutulum olabileceği düşünülerek 

kemik iliği biyopsisi yapılmış. KI biyopsi sonucu AML M0 olarak değerlendirilmiş. Tedavi 

planlanması amacıyla tarafımıza başvuran hastanın çalışılan tetkiklerinde; Hb 11.2 g/dl, WBC 

4200/mm3, ANS 600/mm3, PLT 216000/mm3 saptandı. Hastaya, dış merkez bx sonuçları ve 

kliniği birlikte değerlendirilerek `Granülositik Sarkom Transforme AML M0` tanısıyla yaşı 

ve performans durumu nedeni ile şu ana kadar toplam 2 kür 5-azasitidin KT`si uygulandı. 

Hastanın tarafımızca takibi devam etmektedir. 
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Amaç : Post-transplant lenfoproliferatif hastalıklar (PTLH) solid organ veya allojenik kök 

hücre nakli sonrasında uygulanan immünosupressif tedaviye bağlı olarak gelişen ve poliklonal 

özellik gösteren selim durumlardan monoklonal karakterde malign lenfoid proliferasyona 

kadar değişebilen bir grup hastalıktır. Vakaların %70-90`ı EBV reaktivasyonuyla ilişkilidir ve 

sıklıkla B lenfositlerden kaynaklanır. Daha az oranda, T ve NK hücrelerinden kaynaklanabilir, 

bu durum genellikle EBV ilişkisiz ve kötü prognozla birliktedir. En sık diffüz büyük B hücreli 

lenfoma (DBBHL) ve daha az sıklıkla da Burkitt lenfoma yada plazmablastik lenfoma 

gelişmektedir. Lenf nodu dışında santral sinir sistemi, akciğer, gastrointestinal sistem ve 

karaciğer tutulumu görülebilmektedir . 

 

Yöntem : Olgu sunumu 

Bulgu : 25 yaşında kadın hastaya 2009 yılında konjenital hepatik fibroz nedeniyle kadavradan 

karaciğer transplantasyonu yapıldı. Nakil sonrası immünsüpresif kullanmakta olan hastaya 4. 

yılda kanlı ishal ve kilo kaybı nedeniyle yapılan kolonoskopide çıkan kolonda kitle saptandı. 

Kitle ekzisyonel biopsi sonucu DBBHL (CD20+, CD10+, CD5-, SiklinD1-, Ki-67: %90-95) 

ile uyumlu raporlandı. Dokudan ve periferik kandan çalışılan EBV PCR negatif saptandı. 

PET/CT de boyunda ve abdomende multipl hipermetabolik LAP dışında tutulum yoktu. 

Kemik iliğinde infiltrasyon yoktu. Evre 3B DBBHL tanısı ile R-CHOP tedavisi başlandı ve 

immünsüpresif (takrolimus) doz azaltılması yapıldı. 3 siklus R-CHOP sonrası parsiyel yanıtlı 

olması üzerine tedavi 6 siklusa tamamlandı. Tedavi sonunda tam yanıtlı olan hasta halen 

remisyonda takip edilmektedir. 

Sonuç : Transplantasyon sonrası lenfoproliferatif hastalık gelişme riski genel populasyona 

göre 30-50 kat artmış olup, transplantasyon yapılan hastaların %2`sinde görülmektedir. 

Hastalık gelişimi için en önemli risk faktörleri, uygulanan immünsupresyonun yoğunluğu ile 

alıcının nakil öncesi EBV seropozitiflik durumudur. Ayrıca transplantasyonun tipi, hastanın 

yaşı ve transplantasyon sonrası geçen süre de hastalığın gelişimini etkilemektedir. PTLH`nin 

yaklaşık %30`unu oluşturan EBV ilişkisiz hastalığın etyolojisi tamamen aydınlatılamamakla 

birlikte, saptanamamış başka virüsler ile diğer kronik antijenik stimulasyon yapabilen 

nedenlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir. 
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Amaç : Akut promyelösitik lösemi (APL), akut myeloid löseminin (AML) iyi tanımlanmış alt 

tipidir ve spesifik olarak t(15;17)(q22;q12) translokasyonu ile karakterizedir. All-trans 

retinoik asit (ATRA) ile hedefe yönelik tedavi sonucunda mortal olmaktan çıkıp en iyi tedavi 

edilebilir lösemi grubu olmuştur. APL` nin tedavisinde diğer bir hedefe yönelik ajan da 

arsenik trioksit (ATO)` dir. ATO ve ATRA kombinasonu daha çok relaps/refrakter hastalıkta 

tercih edilmektedir. Biz burada yeni tanı APL`nin remisyon-indüksiyon tedavisinde ATRA, 

ATO ve antrasiklin kombinasyon tedavisi deneyimimizi paylaşmak istedik. 

Bulgu : 59 yaşında bilinen bir hastalığı olmayan erkek hasta, şiddetli halsizlik ve ateş 

yüksekliği nedeniyle yapılan tetkiklerinde lökosit 12200/µL, hemoglobin 8,2 gr/dL, 

hematokrit %23,5 ve trombosit 15 000/µL saptandı. Periferik yaymasında blastları olan 

hastaya kemik iliği aspirasyon biyopsisi yapıldı. Hem periferik kandan hem kemik iliğinden 

gönderilen flow sitometrinin APL ile uyumlu olduğu görüldü. Kemik iliği patolojisinde ilik 

fragmanlarında sellülarite %98 olup, atipik promyelosit artışı, aspirasyon yayma ve imprint 

preparatta faggot hücreleri ve atipik promyelositlerin %95`e ulaştığı görüldü. Tıbbi genetiğe 

gönderilen AML panelinde t(15;17)(q22;q21) %91 oranında pozitif saptandı. Hasta AML M3 

olarak değerlendirildi. Hastaya ATRA 45mg/m2 den başlandı. 2. 4. 6. ve 8. günde idarubicin 

12mg/m2 den verildi. İzleminde ATRA sendromu gelişti. 4 gün verilen dekort 10mg 2x1 

tedavisiyle semptomları geriledi. ATRA tedavisinin kesilmesine gerek olmadı. Hasta ATRA 

tedavisinin 16. gününde nötropeniye girdi. ATO hastanın tedavisinin 24. gününde 15mg/kg` 

dan eklendi. Tedavinin 31. gününde nötropeniden çıktı. Tedavinin 38. gününde kemik iliği 

aspirasyon biyopsisi tekrarlandı. Kemik iliği aspirasyonunda hastanın remisyona girdiği 

görüldü. Tedavisi 55 güne tamamlanan hasta 2 hafta sonra konsalidasyon tedavisine gelmek 

üzere taburcu edildi. 

Sonuç : Son yıllarda yeni tanı APL` nin remisyon indüksiyon tedavisinde ATRA ile birlikte 

ATO kombinasyonun tek başına ATRA` ya göre tam yanıt oranında büyük artışlar sağladığı 

görülmüştür. ATRA ile birlikte antrasiklin ve ATO kombinasyonlarının tek başına ATRA` ya 

göre tüm sağ kalım ve rekürrens oranında anlamlı üstünlüğü saptanmış ve kombinasyon 

tedavileri ilk basamakta kullanılır hale gelmiştir. 
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Özet: Lenfomalarda, en sık extranodal tutulum yeri GİS olup yaklaşık tüm vakaların %30-

40`ında görülür. Kolonun primer lenfoması ise nadir görülür. Tüm kolon malignensilerinin 

%0.2-1.2`sini oluşturur. 2009 yılında Üroloji tarafından prostat kanseri tanısı konulan 81 

yaşında erkek hasta 2014 yılında anemi nedenli Hematoloji polikliniğine yönlendirilmiş. 

Halsizlik, yorgunluk, midede şişlik non-spesifik karın ağrısı şikayetleri mevcuttu. Hgb 10g/dl 

Lökosit 6000/mm3 ANS 4400/mm3 PLT 314000/mm3 beta-2 mikroglobulin yüksek idi. 

Anemi etyolojisi nedenli yapılan endoskopide kronik aktif gastrit, kolonoskopide çıkan 

kolondaki ülserovejetan kitle biyopsisinde; plazmositik differansiasyon gösteren düşük 

dereceli matür B hücreli neoplazm, `marjinal zon lenfoma (MZL)` saptandı.3 kür COP 

kemoterapisi verilen hastada direnç görülmesi üzerine; IMVP-16 kemoterapisi 3 kür 

verildi.3.kür IMVP-16 sonrası GIS kanama geçirdi. Tedavi yanıt değerlendirmesi amaçlı 

bakılan PET/BT; çıkan kolonda artmış metabolik aktivite gösteren duvar kalınlaşması uyumlu 

bulgular görüldü. Kontrol kolonoskopi MZL ile uyumlu olup aktivasyon saptanmadı. Hastaya 

R-Bendamustin kemoterapisi 4 kür verildi. PET/BT; çıkan kolonda 41 mm segmentte 

asimetrik duvar kalınlaşması, boyut ve metabolik aktivitesinde azalma saptanarak R-

Bendamustin 2 kür daha verildi. 6 kür KT sonrası PET/BT` de tedaviye yanıt yok, çıkan 

kolonda hipermetabolik lezyon görülmesi üzerine kemoterapiye dirençli olarak 

değerlendirildi. Radyasyon onkolojisi ile konsulte edildi; çıkan kolon kemoterapiye dirençli 

olması lokal radyoterapi açısından hedefi yakalamak zor olduğu düşünülerek öncelikle cerrahi 

önerildi. Hasta yaş faktörü nedenli operasyona uygun görülmedi. Acil cerrahi durum 

gerektirecek halde opere olmak üzere takip ediliyor. Primer kolorektal lenfoma tanılı 7 hastayı 

içeren retrospektif bir çalışmada; 5 hastada cerrahi rezejsiyon, 2 hastada elektif rezeksiyon, 3 

hastada acil cerrahi yapılmış. Postop 2 exitus görülmüş. 4 vakada komplet remisyon, 3 hasta 

rekürrens kanıtı olmaksızın hayatta iken 1 hastada lokalden sistemik lenfomaya progresyon 

nedenli exitus olmuş. Primer kolorektal lenfoma tüm kolon ve rektum malign tümörleri 

içerisinde çok nadir görülmektedir. Sunduğumuz vaka bu nedenle önem arzetmektedir. Bu 

hastalarda prognoz kötü seyretmekte olup, kemoterapi ve cerrahi kombinasyonu hastaların 

çoğunluğunda en etkili tedavi yöntemidir. 
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Amaç : Atipik kronik myeloid lösemi (aKML) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2008 

sınıflamasına göre myelodisplastik/ miyeloproliferatif neoplaziler (MDS/MPN) grubuna giren 

ve her iki antitenin özelliklerini taşıyan nadir bir hematopoetik kök hücre hastalığıdır. Atipik 

KML, KML ile benzer klinik ve laboratuar özellikleri taşır ancak BCR-ABL füzyon geni, 

JAK 2-V617F ve ekzon 12 gen mutasyonları yoktur. Nadir görülmesi nedeniyle bir atipik 

KML vakamızı sunuyoruz. 

Yöntem : 55 yaşında kadın hasta, başka bir merkezde halsizlik şikayetiyle yapılan 

tetkiklerinde trombositoz saptanması üzerine Ağustos 2015`te hematoloji polikliniğine 

başvurdu. Muayenesinde dalak normal boyutta, HB:12 g/ dL, WBC:11.8X10^9/L, 

trombosit:671x10^9/L, monosit:%5.4, monosit sayısı:0.6x10^9/L, sedimentasyon:16 saptandı. 

Demir eksikliği tespit edildi ve oral demir replasmanı yapıldı. Demir eksikliği haricindeki 

trombositoz yapan diğer nedenler dışlandı. Hastanın periferik kan örneğinde, yapılan FISH 

incelemesinde (VYSIS LSI BCR/ABL ES DC Translocation Probe ) atipik BCR/ABL 

füzyonu saptandı; nuc ish (ABL, BCR)x2(ABLconBCRx1) [9/200]. Kemik iliği aspirasyonu 

%23 granülositer seri genç formları (promyelosit, myelosit), %50 matür formları 

(metamyelosit, bant ve granülosit), %1 eozinofil ve %8 lenfosit içeren, granülositer seride 

hafif hipogranülasyon olan hipersellüler yayma preperatları olarak değerlendirildi. Patolojide 

hafif dismegakaryopoez bulunduran matür granülositer seri hakimiyeti gösteren hiperselüler 

kemik iliği raporlandı ve KML açısından sitogenetik verilerle korelasyon önerildi. Kemik iliği 

aspiratından yapılan kültür sonucunda değerlendirilen metafazlarda sayısal ve yapısal anomali 

saptanmadı. JAK 2 V617F mutasyonu ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile BCR-ABL 

P190 ve P210 için negatif saptandı. Kontrol HB:14.2 g/ dL, WBC:16.5X10^9/L, 

trombosit:567x10^9/L, monosit:0,71 x10^9/L izlendi. 

Bulgu : Atipik KML tanısı konulan ve semptomu olmayan hasta tedavisiz izleme alındı. 

 

Sonuç : Atipik KML klinik prezentasyon ve seyir açısından heterojen bir hastalık grubudur. 

Çok agresif seyirli olabileceği gibi bekle ve gör politikasının izlenebileceği hastalar da vardır. 

Çok sayıda onkojenik mutasyon (SETBP1, ETNK1 NRAS, IDH2, NUP98, CALR, JAK, and 

CBL ) atipik KML ile ilişkili bulunmuş olup bu mutasyonların klinik seyir ile ilişkisi net 

değildir. 
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Amaç : Paroksismal nokturnal hemoglobinuri kemik iliği yetersizliği, nonimmun hemolitik 

anemi ve tekrarlayan trombuslarla karakterize nadir bir klonal hastalıktır. Glikozilfofotidil 

inositol sentezindeki bozulmaya bağlı olarak özellikle eritrositlerin komplemana karşı aşırı 

duyarlılığı söz konusudur. Hastalığın belirti ve bulguları hastalığın seyri, tutulan organ ve 

sistemlere bağlı olarak çok değişken olabilir. Kemik iliği yetmezliği, kanama, tromboz, 

kardiak ve renal sorunlar, hemolize bağlı anemi en sık başvuru nedenleri arasındadır. 

Tedavide kompleman sistemini inhibe eden eculizumab monoklonal antikoru başarı ile 

kullanılmaktadır. Bu vakada merkezimize tekrarlayan abortus nedeni ile başvuran ve PNH 

tanısı alan hasta sunulmustur. 

Bulgu : 31 yaşında kadın hasta kliniğimize trombofiliye yatkınlık ve tekrarlayan abortus 

nedeni ile yönlendirildi. Hastanın 27 haftalık ve 33 haftalık gebelik döneminde 2 kez neonatal 

ölüm ile sonuçlanan gebelik kaybı mevcuttu. Aralıklı olarak demir eksikliği anemisi nedeni 

ile oral demir kullanımı dışında özgeçmişinde özellik saptanmadı. Özgeçmiş ve soy 

geçmişinde tromboz hikayesi yoktu. Dış merkezde yapılan genetik tetkiklerinde MTHFR 

heterozigot ve beta fibrinojen heterozigot pozitifti. Hastada yüksek riskli genetik mutasyon 

tespit edilmedi. Fizik muayenesinde özellik yoktu. Yapılan hemogramında hemoglobin : 10,5 

gr / dl lökosit ve trombosit değerleri normal sınırlardaydı. Anemi etiyolojisine yönelik olarak 

istenen vit b12, folik asit ve demir parametreleri normal sınırlarda tespit edildi. Ancak 

hemoliz açısından istenen LDH: 656U/l, retikulosit %5 bulundu. Yapılan periferik yaymada 

polikromazi, normoblastlar ve makrositoz izlendi. Coombs testleri negatifti. Nonimmun 

hemolitik anemi ve eşlik eden abortusları olması nedeni ile paroksismal nokturnal 

hemoglobinuri ön tanısı ile PNH klonu FLAER yöntemi çalışıldı. Eritrositlerde %13 ( tip3 

%12), monosit ve granulositlerde %70 olarak saptandı. İlk 4 hafta, haftada bir 600 mg olacak 

şekilde eculizumab tedavisi başlanan hastanın 3. Haftada LDH değerleri normal sınırlara 

geriledi. Hasta halen tedavi altında takip edilmektedir. 

Sonuç : PNH özelikle genç hastaları etkilemekte ve önemli oranda mortalite ve morbiditeye 

neden olabilmektedir. Özellikle sitopenilerin ve nonimmun hemolitik aneminin eşlik ettiği 

tromboz vakalarında bu nadir hastalığı akılda tutmak gerekir. 
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Amaç : Giriş Non-hodkin lenfoma(NHL) ,lenforetiküler sistemin heterojen bir hastalığıdır ve 

torasik tutulum sıktır.Mediasten,hiler lenf nodları ve akciğer parenkimini tutmaya 

eğilimdirler.Akciğer tutulumu primer ve sekonder olmak üzere iki şekilde görülmektedir. 

Akciğer radyogramında ` coin lezyon` benzeri kitlesel görünümler ile prezente olan bir non-

hodgkin lenfoma olgu sunumu bildirdik. 

Yöntem : Olgu sunumu 51 yaşında bayan hasta kliniğimize yaklaşık altı aydır olan 

halsizlik,kilo kaybı,öksürük ve efor esnasında nefes darlığı şikayetleri ile başvurdu. Fizik 

muayenede bilateral palpabıl aksiller lenfadenopati (LAP),sağ inguinalde palpabıl LAP ve 

splenomegali tespit edildi.Akciğer grafisinde coin lezyon benzeri görünümler, toraks 

bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğer alt lobda 45x35 mm mass kitle ve her iki akciğer 

alanlarında multiple nodüler-kitlesel lezyonlar ,bilateral hiler bölgede ve subkarinal alanda 

LAP`lar izlendi. Sağ inguinal lap eksizyonunun patolojik incelemesinde CD20+ yüksek 

dereceli diffüz büyük hücreli lenfoma(DBHL) olarak tespit edildi. Pozitron Emisyon 

Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) incelemesinde diafram üstü ve altı yaygın 

multiple LAP lar,bilateral akciğer tutulumu,dalak ve kemik iliği tutulumu saptandı. Evre 4B 

DBHL tanısı olan hastaya R-CHOP kemoterapisi planlandı. 

Bulgu : Tartışma Sekonder pulmoner lenfomalar ise sistemik bir lenfomanın akciğeri infiltre 

etmesi sonucu gelişir. Non-hodgkin lenfomalar mediasten, hilus ve akciğer parankim 

tutulumu göstermeye eğilimlidirler. Lenfoma hücreleri akciğerin değişik bölgelerini, örneğin 

alveoler boşlukları ve duvarı, bronşiyal ve vasküler boşluklar ile plevrayı yoğun biçimde 

infiltre edebilir. Göğüs röntgen bulgularından lenfoma hücrelerinin akciğerdeki bu diffüz 

tutulumu sorumludur.Olgumuzdaki gibi coin lezyon benzeri kitlesel-nodüler görünümler ise 

çok daha nadirdir . 

Sonuç : Sonuç Kliniğe solunumsal semptomlar ile gelen hastalarda akciğer radyogramında 

Non-hodgkin lenfomaların coin lezyon benzeri kitlesel-nodüler kitleler şeklinde prezente 

olabileceği akılda tutulmalı, klinikte ayrıntılı fizik muayene ve ileri değerlendirme mutlaka 

yapılmalıdır. 
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Amaç : Klasik olarak kronik intravasküler hemoliz bulguları, kemik iliği yetersizliği ve 

trombozla kendini gösteren paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH), hemopoietik kök 

hücrenin klonal bir hastalığıdır. Hastalık, hemolitik ve hipoplastik tip olarak iki ana klinik 

tabloda kendini gösterir. Hemolitik tipte kronik intravasküler hemoliz bulguları, hipoplastik 

tipte ise pansitopeni ön plandadır. Klinik bulgular birçok hastalıkla karışabildiğinden ve nadir 

görüldüğünden, ayırıcı tanıda öncelikle hatırlanması ve akım sitometrik yöntemle CD55, 

CD59 gibi proteinlerin ekspresyon düzeyinin tayini bu hastalık tanısı için önem taşımaktadır. 

Yöntem : Bu yazıda pansitopeniyle başvuran ve aplastik anemisi olan bir PNH olgusu 

sunulmaktadır. 

Bulgu : Halsizlik, ateş yüksekliği ve mukoza kanamaları nedeniyle başvuran 23 yaşında 

erkek hastanın laboratuvar tetkiklerinde; Lökosit: 1800/mm3 , Hb: 9,1 gr/dl, Hct: %23, MCV: 

104 fL, PLT: 17000/mm3 bulundu. Eritrosit sedimentasyon hızı 31 mm/saat olan hastanın, 

pıhtılaşma testleri normaldi. Retikülosit sayısı %0,6 ve direkt cooms negatif saptandı. Serum 

biyokimyasal incelemelerinde patolojik bulgu yoktu. Kronik bir hastalık tanımlamayan ve 

şikayetlerinin son on gündür var olduğunu söyleyen hastanın viral serolojileri negatif 

saptandı. Fizik muayenede hiperemik farenks ve postnazal akıntı saptandığı için 

antibiyoterapi verildi. Pansitopeni ileri tetkik nedeniyle kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi 

yapıldı. Kemik iliği biyopsi kesitlerinde heterojen sellülarite görülmekle birlikte çoğu alanda 

sellülarite %25 altında saptandı. Eritroid serinin bir kısmında diseritropoez, özellikle 

granülositer serinin matür elemanlarında azalma görüldü. Yağlı ilik artışı anlamlı olmayan 

hastadan aplastik anemi öntanısı ile PNH için akım sitometrik yöntemle CD55, CD59 

ekspresyon düzeyleri istendi. Hastanın akım sitometrik incelemesinde granülositlerde %3 

oranında PNH klonu saptandı. PNH klonu pozitif aplastik anemi olarak kabul edilen hastaya 

1mg/kg dozdan metilprednizolon tedavisi başlandı. Steroid tedavi yanıtı beklenen hasta için 

allojenik kök hücre nakli tedavisi planlanmaktadır. 

Sonuç : Sferositik olmayan Coombs negatif hemolitik anemi yanında tromboz, demir 

eksikliği ve/veya sitopeni varlığı PNH incelemesi gerektirir. Akım sitometrik yöntemle CD55, 

CD59 gibi proteinlerin ekspresyon düzeyinin tayini PNH tanısı için altın standarttır. PNH tek 

başına bulunabileceği gibi (klasik PNH), aplastik anemi ve miyelodisplastik sendroma eşlik 

edebilir. Kortikosteroidler, androjenler, eculizumab ve allojeneik kök hücre nakli PNH`daki 

sınırlı tedavi seçeneklerini oluşturur. Steroid dışı immunosupresif tedaviler kemik iliğinde 

aplazi/ hipoplazi olmayan olgularda önerilmez. Biz de bu olguyla nadir bir kemik iliği 

yetersizlik sebebi olan PNH`nın aplastik anemiye eşlik edebileceğini ve tanısının ancak bu 

hastalığın akılda bulundurulması ile konulabileceğini vurgulamak istedik. 
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Amaç : SSS tutulumu; beyin omurilik sıvısında (BOS) lenfobastik hücrelerin tespit edilmesi 

ile tanı alır. Akut lenfoblastik lösemi (ALL) yönetiminde santral sinir sistemi (SSS) 

tutulumunu tespit etmek, tüm mevcut tedavi protokollerinde SSS profilaksisi tedavisi olduğu 

için oldukça zordur. Tanı anında SSS tutulumu olan hastalarda ideal tedavi rejimi henüz net 

değilken, bu hastaların tedavi altında ve klinik remisyon durumunda nüks etme riskleri de 

oldukça yüksektir. B hücreli ALL (L3) tanısı alan ve SSS tutulum bulguları saptanan genç 

hastada, nadir görülen parankim tutulumu görüldüğü,komplikasyonsuz geçen tedavisi sonrası 

başarılı sonuç verdiği ve nüks etmediği için sunulmaya değer bulunmuştur. 

 

Bulgu : Bilinen dahili hastalığı olmayan 34 yaşında erkek hasta bulantı, kusma şikayetiyle 

başvurdu. Beyaz küre sayısı 233000 10^3/µL olan ve bakılan periferik kan yaymasında %90 

blastik hücre görülen hasta akut lösemi tanısıyla 2 gün lökofereze alındı. Periferik kan flow 

sitometri sonucu B lenfosit kökenli ALL düşünüldü. Kemik iliği biyopsisi sonucunda ALL 

(L3) ile uyumlu değerlendirildi. Hastanın baş ağrısı ve çift görme yakınması gelişmesi üzerine 

tanısal lomber ponksiyon ile BOS patolojisi değerlendirilmesinde blastik morfolojide hücreler 

görüldü. Kranial manyetik rezonans (MR) görüntülemede mezensefalon sol yarısında ve her 

iki serebral hemisferde büyüğü korpus kallosum genu düzeyinde bir kısmında hemorajik 

komponent bulunan intraaksiyel yerleşimli nodüler lezyonlar izlendi (Resim 1). Radyolojik 

bulgular ALL santral sinir sistemi tutulumu olarak değerlendirildi. Hoelzer kemoterapisine ek 

olarak intratekal ARA-C+methotreksat+deksametazon 2 kür uygulandı. Tedavi sonrası 

çekilen kontrol kranial MR görüntülemede her iki serebral hemisfer ve sol mezensefalon 

düzeyindeki nodüler odaklarda boyutsal küçülme izlendi (Resim 2). Takiplerinde BOS 

sitolojisi benign olarak değerlendirilen hastanın intratekal tedavisine profilaktik dozdan 

devam edildi. Tedavi sonrası remisyona giren hastada nüks gözlenmedi. Profilaktik kranial 

radyoterapi, myeloablatif kemoterapi ve total vücüt ışınlaması ile allojenik kemik iliği nakli 

planlandı. 

 

Sonuç : Santral sinir sistemi tutulumu B-hücreli lösemilerde %30-35 gibi yüksek oranda 

görülmekte olup, en önemli prognostik faktördür. Tüm lösemi hastalarının yaklaşık üçte 

birinde otopsi sonucu yaygın leptomeninks ve spinal sinir kök tutulumuna dair bulgular 

bulunmaktadır.SSS tutulumu leptomeninks tutulumu ile karakterizedir.parankim tutulumu 

nadir rastlanan bir prezentasyondur. Tedavide elde edilen başarıya rağmen, SSS tulumu olan 

hastalarda sağkalım, SSS tutulumu olmayan hastalara göre daha düşüktür. SSS tutulumu olan 

ve tedavi sonrası remisyon sağlanan hastalarda allojenik kemik iliği nakli öncesi profilaktik 

kraniyal radyoterapi önerilmektedir. Nörolojik komplikasyonların erken teşhisi ve tedavisi 

yaşam kalitesi ve mortalite açısından oldukça önemlidir. 
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Amaç : 7 numaralı kromozomun kaybı (-7, monozomi 7) veya 7q bölgesinin kısmi kaybı (del 

(7q)) hematolojik hastalıklar içerisinde myelodisplastik sendrom (MDS) patogenezinde 

önemli bir yere sahiptir. Yeni tanı MDS olgularının yaklaşık %10 `u 7 numaralı kromozom 

anomalisi taşımaktadır. Tedavi ilişkili MDS olgularında özellikle geçmişte alkilleyici ajan 

tedavisi alanlarda bu oran %50`lere ulaşmaktadır. -7/del (7q) sahip olan olguların prognozu 

kötüdür. Hematolojik hastalıklar içerisinde akut myeloid lösemi (AML), splenik marjinal zon 

lenfoma (SMZL), myelofibrozis (MF) olgularında -7/del (7q) gözlenebilmektedir. 

Yöntem : 2005-2015 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve 

Genetik Anabilim Dalı`na çeşitli nedenlerle gönderilen kemik iliği örneklerinde 

konvansiyonel sitogenetik ve/veya FISH yöntemi ile del (7q) ve/veya -7 saptanan 18 yaş üstü 

hastalar çalışmaya dahil edildi. Konvansiyonel sitogenetik incelemede del (7q) için en az 2 

metafazda, -7 için ise en az 3 metafazda bulguların varlığı klonal olarak değerlendirildi. FISH 

incelemesinde ise hem del(7q) hem de -7 için %5`in üzerinde olması pozitif olarak 

yorumlandı. 

Bulgu : Hastaların demografik, klinik ve sitogenetik özellikleri tablo 1`de sunuldu. Hastaların 

23`ü erkek, 17`si kadındı. 40 hastanın 29`unde yalnız myeloid kökenli hastalık (KML, MDS, 

MDS/MPN, APL, AML) gözlendi. 2 hasta solid organ tümörü, 2 hasta MM, özgeçmişinde 

solid organ tümörü öyküsü mevcut 2 hastanın ise sekonder AML tanısı aldığı saptandı. 1`er 

hasta sırası ile MDS/PNH, AA, NHL, ALL tanısı alırken, 1 hasta ise NHL ile birlikte myeloid 

neoplazi tanısı aldı. Konvansiyonel sitogenetik yöntem ile 37 hastada metafaz elde edilirken 

yalnız 3 hastada metafaz elde edilemedi. Yedi nolu kromozom anomalisi 14 hastada sadece 

konvansiyonel sitogenetik inceleme ile, 23 hastada ise hem konvansiyonel sitogenetik 

incelemeyle hem de FISH yöntemi ile belirlendi. Geriye kalan 3 hastada ise sadece FISH 

yöntemi ile 7 nolu kromozom anomalisi saptandı. Ayrıca FISH yöntemi ile 13 hastada yalnız 

del 7(q) pozitif saptanırken, 12 hastada yalnız -7 pozitif saptandı. 1 hastada ise her ikisinin 

pozitif olduğu görüldü. Takipte 17 hastanın exitus olduğu, 15 hastanın takip dışı kaldığı, 8 

hastanın ise halen sağ olduğu saptandı. 

Sonuç : Günümüzde karyotip analizi myeloid malinitelerde en önemli prognostik belirteç 

olma özelliğini sürdürmektedir. Myeloid malinitelerde 7 no`lu kromozom anomalileri (del 

7(q)/-7) varlığı kötü riske işaret eder ve tedavi stratejisinde belirleyicidir. Konvansiyonel 

sitogenetik incelemede çeşitli nedenlerle metafaz elde edilemediği zaman FISH yöntemi ile 

yapılacak incelemenin faydalı olacağı kanısındayız. Öte yandan çalışmamızda da görüldüğü 

gibi myeloid malinite dışı hastalıklardaki (lenfoid malinite, solid organ tümörü vb.) del 7(q)/-

7`nin değerini belirleyecek yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 
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BLASTİK PLAZMASİTOİD DENDRİTİK HÜCRELİ NEOPLAZİ: 2 OLGU 
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Amaç : Giriş: Blastik plazmasitoid dendritik hücreli neoplazi (BPDHN) en sık cilt infiltrasyonu ile 

prezente olan periferik kan tutulumu, kemik iliği tutulumu, lenfadenopati ve organomegali yapabilen 

agresif seyirli nadir bir hematolojik malignitedir. Ortanca yaşam beklentisi yaklaşık 1 yıldır. 

Bulgu : Olgu 1: 28 yaşında kadın hasta acil servise ateş ve pansitopeni ile başvurdu. Kemik iliği 

aspirasyon ve biyopsi BPDHN ile uyumlu saptandı. Blastik hücreler CD56,CD43,CD4 pozitifti. HLA 

tam uyumlu vericisi olmayan hastada AML tipi indüksiyon ve konsolidasyon tedavileri sonrası tam 

remisyon sağlandı. 3 ay sonra cilt lezyonları ve pansitopeni tablosu gelişti. Cilt ve kemik iliği 

biyopsisi tanı anındaki immünfenotipik özelliklere sahipti. ALL tipi tedavi başlandı. 1. siklus sonrası 

cilt lezyonları tamamen kayboldu. 2. siklus sonrası geniş spektrumlu antibakteriyel ve antifungal 

tedavi altında ciltte yaygın eritematöz ve ödematöz papüller gelişti. Günler içinde lezyonlar genişledi 

ve mukozal invazyon gelişti. Lezyonlardan yapılan biyopsi eritema multiforme (EM) ile uyumlu 

değerlendirildi. EM olası etkenleri için yapılan testlerde CMV DNA pozitif saptandı. Mevcut tedaviye 

gansiklovir ve intravenöz immünoglobulin eklenmesine rağmen hasta septik şok nedeni ile kaybedildi. 

Olgu 2: Mart 2015`te 43 yaşında erkek hasta, 7 ay önce başlayan gövdede kırmızı renkte maküler 

döküntü, sol kol ve sol bacakta ciltten kabarık nodüler lezyonlar ile başvurdu. Fizik muayenede 

vücutta maküler döküntü, sol kolda 3x4 cm boyutunda üzeri krutlu nodüler lezyon (Şekil1), sol 

bacakta 7x8 cm boyutunda, ciltten belirgin kabarık nodüler kanamalı lezyon (Şekil2) ve sol inguinal 

bölgede yaklaşık 2 cm boyutunda LAP saptandı. Cilt biyopsisi `Kesitlerde dermisi diffüz olarak 

infiltre etmiş, epidermis invazyonu da gösteren tümöral lezyon izlendi. Tümör hücreleri oldukça 

pleomorfik, hiperkromatik nükleuslu, bazen blastoid görünümde olup çok sayıda atipik mitoz dikkati 

çekti. Olguya ayırıcı tanı amacıyla uygulanan immünohistokimyasal boyalardan CD 43 ve LCA 

pozitiftir. CD 20, CD 5 (x2), Pax-5, CD 10, CD 30, Bcl-2, ALK, Bcl-6, CD 4, CD 34, CD 7, CD 79a, 

CD 56, Pan-CK negatiftir. Ki-67 proliferatif indeksi % 90`ın üzerindedir. Olguda ön planda "Blastik 

Plazmasitoid Dendritik Hücreli Neoplazi" düşünülmüştür.` şeklinde raporlandı. Kemik iliği patolojisi 

normoselüler kemik iliği olarak raporlandı. 2 siklus Hyper-CVAD sonrası cilt lezyonlarında 

progresyon izlenen, HLA tam uyumlu vericisi saptanan hastaya ICE kurtarma tedavisi sonrası 

öncelikli olarak BEAM hazırlama rejimi ile otolog kök hücre nakli uygulandı. Nakil sonrası 1. ay 

klinik, laboratuar ve görüntüleme yöntemleri (PET-CT) ile yapılan değerlendirmede tam yanıtlı 

olduğu görüldü. 

Sonuç : Tartışma: BPDHN çok ender izlenen lösemi türü olması nedeni ile prospektif klinik 

çalışmalar ile kanıtlanmış standart tedavi yaklaşımı yoktur. Prognozu kötü olan bu hastalıkta otolog 

ve/veya allojenik kök hücre nakli etkili tedavi seçenekleri olarak göze çarpmaktadır. 
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Amaç : Giriş: Her ne kadar Myelodisplastik Sendrom (MDS) ve kronik myeloproliferatif 

hastalıklar (Myeloproliferatif Neoplazi (MPN)) arasındaki ayrım anlaşılması kolay ve açık 

olsa da, MDS ve MPN klinik, morfolojik ve laboratuar özelliklerini tanı anında bir arada 

bulunduran olgular literatürde bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2008 hematolojik 

neoplaziler sınıflandırılması bu olguları MDS/MPN başlığı altında ayrı bir grup olarak 

sınıflandırılmıştır. Bu başlık altındaki hastalıklardan birisi MDS/MPN-Sınıflandırılamayan 

(MDS/MPN-U) tiptir. MDS/MPN-U seyrek görülür ve tüm myeloid hastalıkların % 5`inden 

azını oluşturur. Az sayıda bildirilen olgu serilerinde prognozunun kötü olduğu görülmektedir. 

Bu hastalıkta standart bir tedavi yaklaşımı henüz mevcut değildir. 

Bulgu : Olgu: Bilinen kronik böbrek hastalığı, hipertansiyon, kalp yetmezliği ve astım tanıları 

olan 74 yaşında kadın hasta Şubat 2015`te halsizlik, yorgunluk ve kulakta çınlama şikayetleri 

ile İç hastalıkları polikliniğine başvurdu. Transfüzyon ihtiyacı olan anemi ve sebat eden 

trombositoz nedeni ile Hematoloji polikliniğine yönlendirildi. Fizik muayenede konjonktiva 

soluk, 2-3/6 sistolik üfürüm ve traube alanı kapalı saptandı, diğer bulgular olağandı. Tam kan 

sayımında Hb:7,4 gr/dl, MCV:97 fL, Lökosit: 5400/mm3, Nötrofil:3410 /mm3, Lenfosit:970 

/mm3, Monosit:400 /mm3, Trombosit:1357000 /mm3`idi. Periferik yaymada eritroid seride 

anizositoz, poikilositoz, ovalomakrositler, anizotrombi ve trombosit sayısının belirgin arttığı 

izlendi. Ayrıca kreatinin: 1,82 mg/dl, Ferritin: 639 ng/ml, VitB12: 870 pg/ml, Folat: 10,5 

ng/ml, Eritropoetin: 38,9 mIU/ml ve düzeltilmiş retikülosit: % 0,4 idi. Batın USG`sinde 140 

mm splenomegali saptandı. Kemik iliği aspirasyonu hafif hiperselüler ilikte hafif eritroid 

displazi, megakaryositlerde artış ve hipolobülasyon olduğu görüldü. Halka sideroblast 

izlenmedi. İmmünfenotipik incelemede myeloblast artışı izlenmedi. Kemik iliği patolojisi 

subkortikal kıkırdak dokusu, materyal tanı için yetersiz olarak raporlandı. Kromozom analizi 

46,XX,del(5)(q31)[4]/46,XX,del(5),-7[1]/ 

45,XX,der(3)t(3;13)(q29;q14),del(5)(q31),del(7)(q21),-13,del(20)(q12)[1]/46,XX[6]`idi. 

FISH yöntemi ile incelenen interfaz hücrelerinde %40 oranında EGR1 genini içeren 5q31 

delesyonu, %11 oranında 7q31 bölgesinde delesyon, %17 oranında PTPRT genini içeren 

20q12 bölgesinde delesyon ve %15 oranında p53 genini içeren 17p13.1 bölgesinde delesyon 

izlendi. Ayrıca hem periferik kandan hem de kemik iliğinden çalışılan JAK2p.V617F 

mutasyonu pozitif saptandı. Mevcut bulgularla olgu MDS/MPN-U olarak yorumlandı. Yeni 

kemik iliği aspirasyon ve biyopsi sonuçları ile tedavi başlanması planlandı. 

Sonuç : Tartışma: Olgumuzda olduğu gibi başvuru anında hem MDS hem de MPN klinik ve 

laboratuar bulgularını bir arada taşıyan olgular dikkatle değerlendirilmeli ve doğru tanı 

açısından morfolojik, sitogenetik, moleküler genetik incelemeler ayrıntılı yapılmalıdır. 
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PORTAL VEN TROMBOZU VE ÖZAFAGUS VARİSLERİ İLE PREZENTE OLAN 

JAK2 V617F POZİTİF KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIK VE 

PROTEİN S EKSİKLİĞİ OLGUSU 
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Amaç : Giriş: Arteryal ve/veya venöz tromboz kronik myeloproliferatif hastalıkların (KMPH) sık 

rastlanan bir komplikasyonudur. Bu hastalık grubunda majör tromboz %50`lere yaklaşan oranda 

görülebilir. Özellikle polisitemi vera (PV) olgularında majör trombotik olaylar daha sık 

gözlenmektedir. Protein S eksikliği genelde derin ven trombozu, pulmoner tromboemboli ve yüzeyel 

trombofilebite neden olur. Literatürde portal ven trombozu nedeni olarak bildirilen olgular da 

mevcuttur. 

 

Bulgu : Olgu: Şubat 2015`te 22 yaşında kadın hasta 2 gündür olan karın ağrısı ile başvurdu. Özgeçmiş 

ve soygeçmişinde özellik saptanmadı. FM`de traube kapalıydı, kot altında ele gelen dalak büyüklüğü 

mevcuttu. Laboratuar değerlerinde Hb:15.4gr/dl, Hematokrit:%50, Lökosit:10930/mm3, 

Nötrofil:8830/mm3, Lenfosit:1030/mm3, Trombosit:346000/mm3, CRP:0.05 mg/dl, LDH:487 U/L 

olarak saptandı. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal sınırlardaydı. Hepatik doppler 

ultrasonografide dalak boyutu yaklaşık 200 mm, splenik ven orta kesiminden portal venlere kadar 

uzananarak hiler seviyede 4x3 cm boyutuna ulaşan ve intrahepatik tüm segmental dallarda da izlenen 

akut trombüs şeklinde raporlandı. Üst GİS endoskopisinde grade 3 özafagus varisleri ve midede 

yaygın ödem, hiperemi ve eritem ile birlikte mozaik benzeri görünüm (portal hipertansif gastropati) 

görüldü. Etyolojiye yönelik tetkiklerinde Faktör V leiden mutasyonu, protrombin gen mutasyonu, 

protein C düzeyi (2 kez ), antitrombin 3 düzeyi normal saptandı. PNH için FLAER yöntemi ile 

incelemede PNH klonu gözlenmedi. Protein S düzeyi 2 kez çalışıldı ve belirgin düşük saptandı (%30, 

< %10). Periferik kandan çalışılan t(9;22)p210 negatif JAK2 V617F mutasyonu ise pozitifti. 

Eritropoetin düzeyi düşük saptandı (2,65 mIU/mL). Kemik iliği biyopsisi % 5`den az CD34 pozitif 

blastik hücre artışı ve megakaryositik seride hiperplazi izlenen hipersellüler kemik iliği şeklinde 

raporlandı. Kemik iliği karyotipi 46,XX[15]` di. MDS FISH panelinde anomali saptanmadı. Kemik 

iliği örneğinden çalışılan t(9;22)p210 negatif, JAK2 V617F mutasyonu ise pozitifti. Mevcut bulgularla 

olgu KMPH (PV?) ve Protein S eksikliği tanısı aldı. Yüksek riskli olguya interferon-alfa, düşük 

molekül ağırlıklı heparin (DMAH) ve flebotomi tedavileri başlandı. 

Sonuç : Tartışma: Protein S düzeyi akut tromboz, warfarin kullanımı gibi durumlarda düşük 

saptanabilmektedir. Olgumuzda tüm nedenlerden bağımsız olarak yapılan ölçümde düşük 

saptanmıştır. KMPH olgularında protein S düşüklüğü olabileceği ile ilgili 1 yayına ulaşılabilmiş ve 

protein S düzeyi aynı yaş grubundaki sağlıklı popülasyona göre düşük saptanmıştır. Bu açıdan 

bakıldığında KMPH grubunda tromboz patogenezinde yeni yorumlara ihtiyaç olduğu kanısındayız. 

Sonuçta, portal ven trombozu saptanan olgularda KMPH ve PNH gibi edinsel nedenler mutlaka 

araştırılmalıdır. Edinsel trombofili düşünülen olgularda dahi seçilmiş hasta grubunda( genç hasta, 

pozitif aile hikayesi vb..) ek olarak herediter trombofili taraması da yapılması gerektiği kanısındayız. 
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Amaç : Waldenstrom Makroglobulinemi (WM) yılda 2.5 milyon kişide görülebilen, IgM 

artışı ,monoklonal gamopati, organomegali hiperviskosite ile prezente olan düşük gradeli 

lenfoplazmositik lenfoma hastalığıdır.Myelofibrozis primer olabileceği gibi sekonder olarak 

da daha önce plazma hücre diskrazisi tanısı almış vakalarda nadirde olsa görülebilir. 

Yöntem : Olgu:61 Yaşında erkek hasta 2009 yılında halsizlik nedeniyle başvurdu. Özgeçmişi 

ve soygeçmişinde özellik mevcut olmayıp fizik muayenesi splenomegali harici normal olarak 

değerlendirildi.Laboratuar incelemede sedimentasyon 88mm/h , hemoglobin:10 g/dl htc %31 

Wbc:7 10 3 /Ul , trombosit 185x109, Ig M:4380 mg/dl , serum protein elektroforezinde gama 

bölgesinde%40 monoklonal bant artışı, serum immünfiksasyon da IgM lambda tespit 

edildi.Kemik iliği aspirasyon biopsisinde (KİAB) neoplastik lenfoplazmositer hücre 

populasyonu mevcut olup CD138 /CD20/bcl-2/IgM pozitif,IgG/IgA/IgD negatif saptandı , 

WM olarak değerlendirildi. 6 kür siklofosfamid,vinkristin,prednrizolon tedavisi sonrası 3 yıl 

remisyonda seyreden hasta 2013 yılında pansitopeni halsizlik nedeniyle tekrar değerlendiridi . 

Ig M:3770 mg/dl , serum protein elektroforezinde gama bölgesinde%38 monoklonal bant 

artışı, serum immünfiksasyon da IgM lambda saptanması üzerine nüks olarak değerlendirilip 

3 kür fludarabin-siklofosfamid kemoterapisi verildi fakat yanıt alınmaması üzerine KİAB 

tekrarlandı CD20/CD138/IgM-lambda pozitif ,retiküler lif derecesi 4, lenfoplazmositer hücre 

ve hemosiderin yüklü makrofajlarda artış, iliğe ait hücre serileri azalmış saptandı JAK-2 

negatif WM-MF tanısı aldı ve rituksimab-bortezomib-deksametezon tedavisi 

başlandı.Hastamız şuan tedavi altında takibimizde olup klinik ve laboratuar yanıtı mevcuttur. 

Sonuç : Tartışma:Klonal plazma hücre hastalıklarında mikroçevreyi plazma hücreleri,kemik 

iliği stromal hücreler,ekstrasellüler matriks protein, inflamatuar hücreler ve mikrodolaşım 

oluşturmaktadır.Bu yapılar arasındaki bağlantılar hastalığın surveyinde, ilaca cevabında ve 

progresyonunda anahtar rol oynar.Kemik iliği fibrozisi özellikle megakaryositler olmak üzere 

plazma hücreleri ve diğer hücreler tarafından transformin growth faktör,İL-6 stokinlerin 

mikroçevreyi etkilemesiyle gelişen prognozu negatif etkileyen bir durumdur. Yapılan 

çalışmalarda fibrozis gelişen olguların tedaviye cevabının az olduğu tedaviden bağımsız 

gelişebileceği gösterilmiştir. Plazma hücre hastalıklarında kemik iliği mikroçevresinin 

davranışını etkileyen mikroanjiogenezisin hastalığın progresyonuna ve prognozuna katkısı 

literatürde ispatlanmış olup kemik iliği fibrozisine katkısınında kaçınılmaz olduğunu 

düşünmekteyiz. 
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Amaç : Literatürde Kronik lenfoid lösemi(KLL), primer myelofibrozis (PMF) birlikteliği çok nadir 

karşılaşılan ekstrem bir durum olup, şu ana kadar 16 vaka tanımlanmış ve bunların bir kısmı PMF 

zemininde gelişmiş, yarısı eş zamanlı teşhis almışdır. 

Yöntem : Olgu:69 yaşında erkek hasta, rutin tetkikleri esnasında lökositoz saptanması üzerine 

tarafımıza yönlendirildi. Hastanın özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yok. Fizik muayenesinde 

hepatosplenomegali haricinde bulgu saptanmadı. Laboratuar incelemesinde Wbc:70 10 3 /Ul , 

hemoglobin 17.6 g/dl, htc %61, trombosit 785x109, LDH 704 U/L ,ürik asit 11.7 mg/dl, periferik 

yaymada hiperkromi, trombositoz, lökositoz nötrofil %71, lenfosit %20 ,monosit %4, eozinofil 

%4,bazofil %1 nötrofillerde granulasyon artışı normoblast izlendi. JAK-2 pozitif BCR-ABL negatif, 

immün incelemesinde CD5/CD19/CD20/CD22/CD25 pozitif; batın ultrasoundunda karaciğer 20 cm 

,dalak 22 cm ve kolelitiyazis saptandı. Kemik iliği aspirasyon ve biopsisi hipersellüler kemik iliği, 

düşük dereceli B hücreli lösemi/lenfoma (CD20, bcl-2, CD5 ve CD23 +)retiküler lif derecesi III olarak 

yorumlandırıldı(Resim 1-2-3).Olgu:69 yaşında erkek hasta, rutin tetkikleri esnasında lökositoz 

saptanması üzerine tarafımıza yönlendirildi. Hastanın özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yok. 

Fizik muayenesinde hepatosplenomegali haricinde bulgu saptanmadı. Laboratuar incelemesinde 

Wbc:70 10 3 /Ul , hemoglobin 17.6 g/dl, htc %61, trombosit 785x109, LDH 704 U/L ,ürik asit 11.7 

mg/dl, periferik yaymada hiperkromi, trombositoz, lökositoz nötrofil %71, lenfosit %20 ,monosit %4, 

eozinofil %4,bazofil %1 nötrofillerde granulasyon artışı normoblast izlendi. JAK-2 pozitif BCR-ABL 

negatif, immün incelemesinde CD5/CD19/CD20/CD22/CD25 pozitif; batın ultrasoundunda karaciğer 

20 cm ,dalak 22 cm ve kolelitiyazis saptandı. Kemik iliği aspirasyon ve biopsisi hipersellüler kemik 

iliği, düşük dereceli B hücreli lösemi/lenfoma (CD20, bcl-2, CD5 ve CD23 +)retiküler lif derecesi III 

olarak yorumlandırıldı(Resim 1-2-3). Hastanın sitogenetik incelemesinde %17 12. kromozomun 

trizomisi, 45X0 saptandı. PET-CT`de hepatosplenomegali, kemik yapılarda yaygın dejeneratif 

değişiklikler ile birlikte diffüz FDG akümülasyonu gözlendi bulgular lösemi ile uyumlu olarak 

saptandı. Bu bulgularla hastaya myelofibrozis+düşük dereceli lösemi tanısı konuldu. Lösemisi 

açısından tedavi planlanmayan hastaya myelofibrozisine yönelik hidroksiüre 3x500 mg ve 

asetilsalisilik asit 1x100mg başlandı 3.ayın sonunda hastamızın hepatosplenomegalisi %50 den fazla 

geriledi, hemogramı normal değerlendirildi. Halen mevcut tedavi ile komplikasyonsuz takip 

edilmektedir. 

Sonuç : PMF ve KLL birlikteliği nadir eş zamanlı görülen, tedaviye cevab veren, iyi prognozlu nadir 

rastlanılan bir durumdur. Bu birlikteliğin net olmamakla birlikte en çok kabul gören hipotezi aynı 

pluripotent kök hücreden kaynaklı lenfoid ve myeloid hücrelerin sitogenetik ve karyotipik 

bozukluktan etkilenmesidir. Vakamızda trizomi 12 pozitifliği , karyotip 45X0 bulunması bu 

patogenetik hipotezi desteklemektedir. Vakamızda PMF`in altta yatan hastalık olabilieceği ve PMF 

bulgularının kliniğe daha hakim olması nedeniyle başlanan hidroksiüre tedavisinde klinik ve 

laboratuar olarak başarılı olduk. 
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Amaç : İmatinib mesilat BCR-ABL pozitif Kronik myeloid lösemi (KML) hastalarında 

kullanılan tirozin kinaz moleküler antagonisti kemoterapatik ilaçdır. İmatinib tedavisinin 

hastalar tarafından tolerabilitesi iyi, sık cilt yan etkisi mevcut olup orta derecede şiddetlidir 

İmatinib kullanımına bağlı cilt reaksiyonları %6.5 ile %69 arasında değişen sıklıklarda 

görülmektedir, eritema nodozum tekarlayan genital ve oral ülserler nadir rastlanmaktadır. 

Yöntem : Olgu:42 yaşında erkek hasta löksoitoz nedeniyle yapılan tetkiklerinde BCR-ABL 

pozitif KML tanısı konularak,imatinib 400 mg günde bir defa kullanmak üzere tedavisi 

başlandı.Hastanın tedavisinin 3. ayında ani gelişen alt ekstremitede ön yüzde yerleşen, 

simetrik,ağrılı, hassas, kırmızı-sıcak, 1-2 cm çapında, eritemli subkutan nodülleri gelişdi. 

Dermatoloji konsültasyonu sonucunda deri punch biopsisiyle eritema nodozum tanısı konan 

hastaya topikal steroid tedavisi başlandı imatinib tedavisine devamedildi. Hastanın 3.5 ay 

içerisinde topikal steroid tedavisi ile skar bırakmadan lezyonları tamamen geriledi.Bu süreç 

içerisinde hastanın tekrarlayan genital ve oral ülseleri meydana geldi.Mevcut klinik bulguları 

ile birlikte hastada ön planda Behçet hastalığı (BH) düşünülerek hasta romatoloji ve 

dermatoloji klinikleri tarafından takip ve tedavi altına alındı. 

Sonuç : : İmatinib bcr-abl tirozin kinazın selektif inhibitörüdür, başlıca kronik myeloid 

lösemi, akut lenfoblastik lösemi, gastrointestinal stromal tümörlerde kullanılır. İnhibitör 

aktivitesi bcr-abl, stem cell factor receptor (c-KIT) ve platelet derived growth factor receptor 

(PDGFR)`ne karşıdır. PDGFR ve c-KIT`in epidermal homeostazis üzerinde etkisi olduğu ve 

epidermal inflamasyonu başlattıkları yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.Olgumuzda 

B.H.kliniği hastalık teşhisi ve tedavisi ile birlikte başlamış olup lezyonların İmatinib 

kullanımının tetiklemiş olabileceğini akla getirmektedir bunun yanında nadirde olsa KML 

B.H. birlikteliği ile ilişkili olabileceği vakamız daha da ilginç kılmaktadır. 
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İZOLE DİZ TUTULUMU OLAN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU 
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Amaç : Primer kemik lenfoması, ilk başvuru sırasında sistemik hastalık bulgusu olmaksızın kemik 

veya kemik iliğine sınırlı lenfoma tipi olarak tanımlanmaktadır. Non-Hodgkin lenfoma veya Hodgkin 

lenfoma şeklinde, oldukça nadir görülen bir tümördür. Büyük kısmını non-Hodgkin lenfomanın 

oluşturduğu lenfomaların alt tipleri içerisinde en sık diffüz büyük hücreli lenfomaya rastlanır. 

Görülme sıklığı 5. ve 6. dekadlarda pik yapmakta olup (ortalama yaş: 44), erkek/kadın oranı yaklaşık 

1.5/1`dir. Hastalık pelvis, omurga, kaburgalardan sonra femur (ekstremitede en sık rastlanan bölge), 

tibia ve humerus başta olmak üzere uzun kemikleri tutar. Hastalar ağrı, şişlik veya patolojik kırık ile 

başvurabilirler. Kesin tanı biyopsi ile konulur. Tedavi kemoterapi, radyoterapi ve cerrahiden oluşan 

yaklaşım ile düzenlenir. Primer kemik lenfomaları, Lenfoid maligniteler arasında oldukça nadir bir 

gruptur ve gerçek insidansını saptamak oldukça güçtür. 

Yöntem : Sol diz ağrısı şikayeti ile başvuran ve primer kemik, Diffüz Büyük B hücreli lenfoma tanısı 

alan bir hasta sunulacaktır. 

Bulgu : 31 yaşında erkek hasta sol dizde şişlik yakınması ile ortopedi kliniğine başvurdu. Fizik 

muayenesinde dizde kitle saptanan hastaya çekilen diz MR sonucunda sol femur distal epifizo 

metafizo diafizer bölgede kranio kaudal uzunluğu yaklaşık 11.5 cm lik segmentte tümöral lezyona 

bağlı sinyal bozulması izlendi. Hastaya yapılan açık biyopsi sonucu: Diffüz büyük b hücreli lenfoma 

olarak raporlandı. Bcl-6 (+), CD20 (+), Ki67 : %80 oranında saptandı. Hastaya yapılan kemik İliği 

aspirasyon ve biyopsisi normal saptandı. Evreleme için yapılan PET-BT sonucunda; görüntüleme 

alanına giren kas ve iskelet yapılarında, sol femur distalinde epifizo metafizo diafizer bölgede ve 

komşu yumuşak dokuda en geniş yerinde 6.4x6x7.9 cm boyutunda belirgin artmış FDG tutulumu 

(SUV max: 16) saptandı. Hastaya 6 kür R-CHOP kemoterapisi verildi.Tedavi sonrası yanıt 

değerlendirmesi için çekilen Pet-Bt sonucu tam yanıt olarak değerlendirildi. Hastanın takibi devam 

etmektedir. 

Sonuç : Primer kemik lenfomasının non hodgkin lenfomalar içinde görülme oranı %1`den az olmakla 

birlikte tüm primer kemik malignitelerinin %7`si ve ekstranodal lenfomaların da %4-5`ini oluşturur. 

Primer kemik lenfoması, ilk başvuru sırasında sistemik hastalık bulgusu olmaksızın kemik veya kemik 

iliğine sınırlı ve iskelet bulgularının başlangıcından itibaren sistemik hastalık gelişinceye kadar en az 

4-6 aylık bir süre geçen bir lenfoma olarak tanımlanmaktadır. Bizim olgumuz sistemik hastalık 

gelişmeden tanı almıştır. Lenfoma, kökeninde sistemik bir hastalık olduğu için hastaya 6 kür 

kemoterapi verilmiştir. Hastanın radyoterapi ve cerrahi ihtiyacı olmamıştır. Sonuç olarak, diz ağrısı 

olan ve dizde kitle saptanan hastalarda, özellikle ağrı şikayeti az olan ve normal grafi ile birlikte 

anormal MR bulguları olan hastalarda ayırıcı tanıda lenfoma mutlaka akla gelmelidir. Sistemik 

tutulum olmaması, patolojik fraktürlerin önlenmesi ve hastalık ilerleyişi açısından erken tanı 

önemlidir. 
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BENDAMUSTİN İLE İNDÜKLENEN HL60 HÜCRE SERİSİNDE APOPTOZUN VE 
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Amaç : Akut miyeloid lösemi (AML), hematopoetik öncül hücrelerin heterojen klonal bir 

hastalığıdır. Akut promiyelositer lösemi (APL), bir AML alt tipidir ve morfolojik olarak 

anormal promiyelositler ile karakterize edilir. APL`de görülen en belirgin kromozom 

düzensizliği ise 15. kromozomdaki promyelositik lösemi (PML) geni ile 17. kromozomdaki 

retinoik asit reseptör (RAR) alfa geninin translokasyonu sonucu bir füzyon proteini 

oluşturmasıdır. Bendamustin suda çözünebilen, beyaz, nitrojen hardal grubu ve bütirik asit 

yan zinciri bulundurması nedeniyle amfoterik özellik özellik gösteren mikrokristallin tozudur. 

Alkilleyici ajan olan bendamustin aynı zamanda pürin analoğu özelliği gösterir ve diğer 

alkilleyici ajanlara göre toksisite profili daha ılımlıdır. Çalışmadaki amacımız ilk adımda; 

bendamustinin APL hücre serisi olan HL60 hücreleri üzerindeki sitotoksik, sitostatik ve 

apoptotik etkileri incelemektir ikinci adımsa ise, hücre döngüsü, mitotik katastrof, apoptoz, 

yolağı genlerinin ilaç ile muamele sonrasındaki ekspresyon değişimlerini belirlemektir. 

 

Yöntem : Çalışmamızda bendamustinin APL`ye model oluşturan HL60 hücreleri üzerindeki 

sitotoksik etkisini WST-1 testi ile, apoptotik etkisini Annexin V ve Apo Direct Tunnel 

methodları ile, sitostatik etkisini ise Cycletest Plus DNA Reagent Kit ile değerlendirilmiştir. 

Ayrıca bendamustinin HL60 hüce serilerindeki hücre döngüsü, mitotik katastrof, apoptoz, 

DNA onarım ve Nf-. 

Bulgu : Bendamustinin sitotoksik etkisinin HL60 hücre serisi üzerinde yüksek dozlarda etkili 

olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, apoptotik etkisinin her iki yöntem ile de doza bağımlı 

olarak anlamlı bir şekilde arttığı belirlenmiştir. Bendamustin ile 48 saat muamele sonrasında 

HL-60 hücrelerinde apoptoz ile ilişkili olduğu bilinen CASP3, CASP8, CASP9 

ekspresyonlarını sırasıyla 2.4, 5.7, 6.8 - kat arttırdığı saptanmıştır. Ayrıca mitotik katastrofi ile 

ilişkili olduğu bilinen Plk1 ekspresyonun 2.5-kat azldığını ve tümör supresör olduğu bilinen 

Plk2 ekspresyonunda ise 17 katlık bir artma belirlenmiştir. 

Sonuç : Sonuç olarak, bendamustinin apoptoz ve mitotik katastrof gibi hücre ölüm 

mekanizmaları üzerinde etkili olduğunu ve APL`nin tamamlayıcı tedavisinde 

kullnılabileceğini düşünmekteyiz. 
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UBİKİTİN-PROTEOZOM YOLAĞI ÜYESİ RNF5 (RING FİNGER DOMAİN E3 

LİGASE) GENİNİN EKSPRESYONUNUN RESVERATROL İLE BASKILANMASI, 

KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HÜCRELERİNDE PROLİFERASYONUN 
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Amaç : Kronik miyeloid lösemi (KML) 22. kromozom üzerindeki (BCR) geni ile 9. 

kromozom üzerinde bulunan Abelson(ABL) geni arasındaki resiprokal translokasyondan 

t(9,22) (q34;q11) kaynaklanan Philadelphia kromozomunun oluşumuyla sonuçlanan, 

hematopoetik malign bir hastalıktır. Resveratrol çeşitli bitkilerden ve özellikle kırmızı 

üzümden elde edilen sitotoksik ve anti-lösemik etkileri olan doğal bir fitoaleksindir. RNF5 

(RING finger domain E3 ligase) gen ürünü, membrana demirlenmiş E3 ubikitin ligaz 

fonksiyonuna sahiptir ve hücrede endoplazmik retikulum stresinde (ER stresi) görev 

almaktadır. Bu çalışmada, K562 KML hücrelerinde, resveratrolün hücre proliferasyonu ve 

motilitesi üzerine olan etkileri, ubikitin-proteozom yolağı ile ilişkili genlerin ifade seviyeleri 

sorgulanarak, araştırılması ve KML için yeni terapötik hedef moleküllerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Yöntem : K562 hücreleri doza ve zamana bağlı olarak Resveratrol ile muamele edilmiştir ve 

WST1 analizi ile resveratrol sitotoksititesi doğrulanmıştır. RT-qPCR gen ekspresyonu analizi 

için kullanılmıştır. RT2 Profiler PCR Array gen ekspresyon seviyelerinin tespiti için 

kullanılmıştır. Log2 transformasyonu uygulanmıştır. Apoptoz testi Annexin V yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Bulgu : Resveratrol ile muamele edilmiş K562 hücrelerinde, gen ekspresyon seviyeleri 

önemli ölçüde azalmıştır. Resveratrol ile muamele edilmiş K562 hücrelerinde, Resveratrol, 

RNF5 ve RNF5 ilişkili UBE2G2 ve UBXN4 gen ekspresyon seviyelerinde sırasıyla, kontrol 

hücrelerine kıyasla 3,45, 7,76 ve 3,34 oranında azalışa neden olmuştur. 

Sonuç : Elde ettiğimiz bulgular, resveratrolün RNF5 gen ekspresyonunun baskılanmasına 

neden olduğunu göstermektedir. K562 hücrelerinde resveratrol muamelesi sonucu, RNF5, 

ubikitin konjugat enzim UBE2G2 ve UBXN4 genlerinin ekspresyonlarının baskılanması, 

hücrede, fokal adezyon proteinlerinin ubikitinasyonlanmasında azalışa neden olabilir. 

Ekspresyonu baskılanan RNF5, ER stresine cevap olarak sitoiskelet elemanlarından aktin 

proteinlerinin yeniden düzenlenmesine neden olabilir ve hücre proliferasyonunun azalışını 

sağlayabilir. Dolayısıyla RNF5, KML tedavisi için yeni bir hedef molekül olabilir. 
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KML`DE UMUT VEREN TERAPÖTİK HEDEF OLARAK PP2A`NIN 

APOPTOZDAKİ ETKİSİ 
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Amaç : Kronik miyeloid lösemi (KML), kemik iliğinde beyaz kan hücrelerinde başlayan bir 

kanser tipi olup, hastaların neredeyse tamamında saptanan BCR/ABL translokasyonuna bağlı 

artmış tirozin kinaz aktivitesiyle karakterizedir. Bu amaçla, Dasatinib BCR-ABL1`i inhibe 

etmek için uygulanan ikinci-nesil bir tirozin kinaz inhibitörüdür. KML`de imatinib dirençli ya 

da tolere olmayan hastaların tedavisinde kullanılan güvenli ve etkili bir inhibitördür. 

Dasatinib, birinci-nesil TKI olan imatinibden 325 kat daha etkili olsa da KML hastalarının 

%20`si genel olarak ilaç tedavisine yanıt vermemektedir. Bu durum KML`de genomik ya da 

fonksiyonel değişime uğramış ve hücresel homeostazın sağlanmasında majör rol oynayan 

protein fosfataz 2A (PP2A) gibi yapıların incelenmesini gerekliliğini ortaya koymuştur. 

Protein serin/treonin fosfotaz 2A en önemli hücresel serin-treonin fosfotazdır ve protein 

kinazlar tarafından başlatılan sinyal yolaklarının negatif regülasyonu ile ilgilidir. 

Proliferasyon, sağkalım, hücre döngüsü ve apoptoz regülatörü olarak birçok önemli hücresel 

olayla ilişkilidir. Bu çalışmada amacımız, dasatinib ve PP2A inhibitörleri ile muamele edilen 

K562 kronik miyleoid lösemi hücre serisinde, PP2A`nın apoptozdaki rolünü saptamaktır. 

Yöntem : Dasatinibin K562 hücre serisi üzerine sitotoksik etkisi WST-1 testi ile 24, 48 ve 

72.saatlerde doza ve zamana bağlı olarak değerlendirilmiştir. PP2A`nın apoptozdaki rolünü 

tespit etmek amacıyla, PP2A inhibitörü Okadaik asitin seçilen 2,5 µM ve 25 µM`lık dozları 

ve dasatinibin IC50 dozu ile Annexin V ve Apo-Direct Tunel yöntemleri ile apoptoz analizleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Bulgu : Dasatinibin K562 hücrelerinde IC50 dozu 48. saatte 4,6 nM olarak belirlenmiştir. 

Annexin V yöntemi ile kontrole göre apoptoz; dasatinib ile 1,4 kat, dasatinib ve okadaik asitin 

2,5 µM ve 25 µM lık kombinasyonlarında sırasıyla 2,35 kat ve 3,76 kat indüklenmiştir. Apo-

Direct Tunel yönteminde dasatinibin IC50 dozunda kontrole göre apoptoz 6,79 kat, dasatinib 

ve okadaik astin 2,5 µM ve 25 µM lık kombinasyonlarında sırasıyla 16,45 kat ve 49,38 kat 

artış göstermiştir. 

Sonuç : Çalışma sonuçlarımız, dasatinib ve PP2A inhibitörü okadaik asit ile muamele edilen 

K562 hücre serisinde PP2A`nın baskılanmasına bağlı olarak apoptozun arttığını göstermiştir. 

İn vivo çalışmalar ile desteklenmesi durumunda, birçok hücresel olayda önemli fonksiyonu 

olan PP2A`nın KML tedavisinde terapötik hedef olarak katkı sağlayabileceğini 

düşünmekteyiz. 
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Amaç :  Plazma hücreli lösemi (PCL) ;nadir rastlanılan , agresif bir klinik seyri olan periferik 

kanda plazma hücrelerinin bulunduğu (>= %20 ve >= 2000x10 

Bulgu : 62 yaşında erkek hasta 1 ay önce sağ başparmağına cam batması üzerine ortpedi 

polikliniğine başvurmuş antibiyotik tedavisi başlanmış.Anitibiyotik tedavisine yanıt 

alınmayan ve yarasında (Resim 2) progresyon gözlenen hastanın kemik grafisinde 

osteonekroz saptanması üzerine hastaya başparmak ampütasyonuplanlandı.Laboratuar 

incelemesinde ;WBC: 38.51 10^3/µL ,Lenfosit: %36 ,Monosit:%51 ,Hb:10 g/dL ,Plt:38000 

,globulin:7.1 g/dL üre/kreatinin normal, sedimentasyon:114 mm LDH:634U/L saptandı. 

Periferik yaymasında:%80 atipik morfolojide bazofilik dar stoplazmalı plazma hücreleri ve 

rulo formasyonu dikkati çekti.(Resim 1) İleri tetkikinde immüm flowsitometrik 

incelemesinde,CD38 %96 ;IgG>4380 mg/dL kappa serbest 21.7 mg/dL kappa/lambda:103 

saptandı . Kemik iliği aspirasyon biopsisi ve ampute parmak materyal incelemesinde %80 

geniş bazofilik sitoplazmalı nükleol belirginliği gösteren atipik/ blastik morfolojide 

IgG/kappa CD38/CD138 yoğun pozitif hücrelerin infiltrasyonu saptandı .Periferik yayma 

bulgulari ile birlikte hastamıza plazma hücreli lösemi tanısı konuldu.Karyotip analizinde 

44,XY,t(1;19)x2,del(3),t(3;13),-14,-16,-19,/45,XY,t(1;19),del (3),t(3;13),-14,-16/46,xy; FISH 

incelemesinde %42 monozomi 13 ,%45 5`IgH del. ve %30 translokasyon ,trizomi 14,%65 

CBFB geninde monozomi %67 8q24 lokusu MYC geninde 5` del. ,%65 TCF ve PBX 

genlerinde trizomi saptandı.Daha önce myelom tanısı ve CRAB bulguları olmayan ,kompleks 

karyotip bozukluğu olan hastamızda primer PCL düşünülerek 

bortezomib/siklofosfamid/deksametezon kombinasyon kemoterpsisi başlandı. 

Sonuç: FISH analizi tümöre özgü karyotipik anomalilerin saptanmasında sitogenetik 

yöntemlere göre çok daha hızlı, hassas ve bazı durumlarda daha güvenilir bir tanı 

tekniğidir.Hastalıkların tanısında,prognoz belirlenmesinde ,takiplerinde gittikçe artan 

oranlarda sık başvurduğumuz bir tetkik haline gelen sitogenetik ve FISH inceleme testinden 

aldığımız kompleks karyotip sonucu hastamızın ne kadar prognozunun kötü seyredebileceği 

konusunda bize yardımcı olmaktadır.Çok sayıda komplaks karyotip anormalliği bulunan ve 

prognozu kötü primer PCL tanılı bir hastada indüksiyon(bortezomib vs.lenalidomide vs 

pomalidomide) sonrasında otolog kök hücre nakli hatta uygun dönor mevcutsa allogeneik kök 

hücre nakli düşünülmelidir.Vakamızda kikompleks karyotip ve sitogenetik anormalliklerin 

çokluğu hastalığın primer mi? Yoksa myelomdan transforme sekonder PCL ayırımında bize 

ayrıca katkı sağlamıştır. 
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KRONİK LENFOSİTİK LENFOMA TANILI OLGUDA HEPATİT B 

REAKTİVASYONU; PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ 
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Amaç : Giriş: KLL, küçük, morfolojik olarak olgun görünümlü lenfositlerin birikimi ile 

tanımlanan bir hastalıktır. 17p delesyonu olmayan ve 70 yaş altı, medikal uygunluğu olan 

hastalarda önerilen tedavi yaklaşımı RFC`dir (fludarabin-siklofosfamid-rituksimab)Hepatit B 

(HBV) taşıyıcılarında ya da kronik hepatit B hastalarında kemoterapi veya immünsüpresif 

tedavi sırasında HBV reaktivasyonu bilinen bir komplikasyondur. Bu yazıda Immunsupresif 

tedavi sırasında lamıvudin profilaksisi önerilmesine rağmen ilaç kullanımını kesen ve hepatit 

reaktivasyon nedeni ile kaybedilen bir vaka sunulmaktadır. 

Bulgu : Olgu:Bilinen kronik lenfositik lösemi tanısı (17 p delesyonu negatif) olan 70 yaş 

erkek hasta, toplam 4 kür fludarabin-siklofosfamid rituksimab (FCR) tedavisi aldı.. 

Kemoterapi başlanmadan önce gönderilen AntiHBC- IgG 9,92 reaktif olan, antiHBs antijeni 

negatif olan hastaya eş zamanlı lamıvudin profilaksisi başlandı. 4 kür FCR kemoterapisi 

tamamlandıktan sonra hasta izleminde kendi isteği ile lamivudin tedavisini kesip halsizlik, 

karında dolgunluk hissi ve idrar renginde koyulaşma şikayetleri olması üzerine hematoljı 

polikliniğine başvurdu. Bakılan AST:742 U/L ALT:490U/L ALP:194 GGT:226 Total 

bilirübin:6,43 tespit edildi. Batın ultrasonunda karaciğer boyutu konturları olağan parankımde 

düzensizlik , safra kesesi duvar kalınlığı ve lümeni doğal ,masif splenomegali izlendi.HBsAG 

41389 (reaktif) ,anti HBCIgM:1,73 (Reaktif )PCR HBVDNA:51247843 ve HDV RNA 

negatif olarak değerlendirildi. Kronik aktif hepatit B tanısı ile hastaya tenafovir tedavisi 

başlandı. Karaciğer yetmezliğine yönelik tedavisi planlandı. Hasta yaş, performans durumu ve 

komorbid hastalıklarda göz önüne alınarak karaciğer transplantasyonu için uygun görülmedi. 

Bilirübin değerlerinde ve, istenen koagulasyon parametrelerinde (INR) de progresif artış 

izlendi. Hepatik ensefalopati bulguları da izlenen hasta yoğun bakımda takibe alındı. 

Sonuç : Tartışma: İngiltere NICE (National Institute for Health and Care Excellence) Kronik 

Hepatit B 2013 kılavuzunda HBsAg (-), anti-HBc (+) olan olgulara anti-HBs`si ne olursa 

olsun rituksimab veya diğer B hücrelerini baskılayıcı tedavi başlanacaksa lamivudin 

profilaksisi önerilmektedir. Son zamanlarda, lamivudin HBV reaktivasyonunun önlenmesinde 

oldukça etkin,güvenilir ve tolere edilebilen bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Profilaksi 

immünsüpresif tedaviden önce başlanmalı ve immünsupresif tedavi kesildikten en az 6 ay 

sonrasına kadar devam edilmelidir. 
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TERAPÖTİK KANSER AŞISI: ALLOJENİK DONÖR KÖK HÜCRELERİNDEN 

DENDRİTİK HÜCRE ÜRETİLMESİ 
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Amaç : Tümör İmmünoterapi; Yıllardır standart tedaviler yanında ve destekleyici tedavi olarak 

uygulanmaya çalışılan bir tedavi yöntemidir. Bir Tümör İmmünoterapi yöntemi olan Hücresel tedavi; 

Allojenik ve Otolog Kök Hücre Nakli olarak kanser tedavisinde yerini almıştır. Donör Lökosit 

infüzyonu, Kök hücre nakli sonrası nükseden veya minimal rezidüel hastalığı bulunan hastalarda, 

tekrar remisyon elde edilmesini sağlayan kurtarıcı yöntemdir. Organizmanın kanser ile mücadelesinde 

en önemli görev alan iki hücre grubu, T Lenfositler ve Antijen sunan hücrelerdir (Dendritik Hücreler). 

Kanser hücresinin, normal hücre yapısına çok benzer olması, savunma hücreleri olan T Lenfositlerden 

kaçışın en önemli nedenidir. Kanser hücrelerine karşı T Lenfositlerin uyarılması ve güçlendirilmesi, 

tedavinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Tümör İmmünoterapi; Aktif İmmünoterapi, Pasif 

Aşılama ve İmmünomodülatör tedavi yöntemlerini kapsamaktadır. Aktif İmmünoterapi: hastanın 

immün sisteminin, tümör ilişkili antijenleri daha iyi tanımasını, güçlendirilmesini ve malin hücreleri 

elimine etmesini sağlar. Bu yöntem ile alıcı spesifik ve tümör spesifik immün cevabın terapötik 

potansiyelinden faydalanılmaktadır. Aktif immünoterapi, tümör tarafından bastırılan immünsupresif ve 

tolerojenik mekanizmayı hedeflemelidir.Aktif İmmünoterapi; Yıllar süren deneysel araştırmalardan 

sonra, 1990 yılından itibaren, klinik pratikte yerini almıştır. Bu çalışmada; allojenik donörden 

dendritik hücre elde edilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem : Allojenik kaynaklı Dendritik hücre üretilmesi için akut lösemili hastalardan alınan kan 

örneklerinden lösemi kök hücreleri izole edildi. Flow sitometri ile belirlenen lösemi kök hücrelerinden 

lizat hazırlandı. Allojenik Kök Hücre Nakli için Kardeş donörden aferez yöntemi ile elde edilen Kök 

Hücre ve Mononükleer hücreler (1x10>6/Kg) tümör aşısı üretilmek üzere ayrıldı. Hastadan alınan 

lösemi kök hücre lizatı ve kardeş donörden alınan mononükleer hücrelerin bulunduğu ortama; 

Dendritik Hücreye dönüşüm için GM-CSF ve IL4 eklendi. Kültüre edilen hücrelerden, 48, 72 ve 96 

saatler de hücre gruplarından örnekler alınarak Flow Sitometri ile CD80, 83, 86 Dendritik Hücre 

yüzey markerları çalışılarak, Dendritik hücreye dönüşüm değerlendirildi. 

Bulgu : Aferez işlemi ile toplanılan Allogenik Hematopoetik hücre grubunun içerisinde, % 27 

oranında Mononükleer Hücre bulunduğu tespit edildi. GMP şartlarında yapılan Kültür sonrası, 96 ve 

120. saatlerde Mononükleer Hücre oranı % 24 bulundu. Kültür öncesi belirlenen Mononükleer 

Hücrelerin, 96 saat kültür sonrası % 88`nin Matür Dendritik Hücreye dönüştüğü gözlendi. 

Sonuç : Kanserli hastalarda, Otolog tümör aşısı yerine, Allojenik kardeş donörden elde edilen tümör 

aşısı kullanılabilir. Ve daha etkili olacağı düşünülmektedir. Kanserli hastalarda, standart yöntemler ile 

tümör yükü azaltıldıktan sonra, uygulanacak aktif tümör aşısı ile minimal rezidüel hastalık ortadan 

kaldırılabilir. GMP Şartlarında, +37° de CO2 ortamda üretilecek Allojenik Dendritik Hücreler, Tümör 

İmmünoterapide kullanılabilir. Kanser Hücrelerinin yerine, Kanser Kök Hücrelerine karşı üretilecek 

Dendritik Hücrelerin kullanılması ile Tümör İmmünoterapide daha etkili bir yöntem uygulanmış 

olacaktır. 
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MEZENKİMAL KÖK HÜCRE TEDAVİSİNİN, BURGER HASTALIĞINDA YENİ 

DAMAR OLUŞUMU VE YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİ (KEMİK İLİĞİ 

KAYNAKLI KÖK HÜCRE Mİ, MEZENKİMAL KÖK HÜCRE Mİ? 
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Amaç : Burger Hastalığı (Tromboangiitis obliterans); küçük ve orta çaplı arter ve venleri 

tutan nonaterosklerotik, segmental, inflamatuar, obliteratif bir damar hastalığıdır.Burger 

Hastalığında, anjiografide; tirbuşon şeklinde, örümcek bacağı, ağaç kökü görünümlü damarlar 

karakteristiktir. Fakat Patognomik değildir. Son yıllarda, Burger ve periferik damar 

hastalıklarında, kök hücre tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Kemik İliği, Periferik 

kan kök hücre ve mezenkimal kök hücreler; Vasküler endotelyal hücrelere ve epidermal 

hücrelere dönüşebilmektedir. Yenilenen Endotel ve epidermal hücreler, epidermis kalınlığını 

artırarak, yara iyileşmesini hızlandırmaktadır. Kemik iliği kaynaklı kök hücre tedavisi yapılan 

Burger hastalarında, semptomların azaldığı ve radyolojik olarak vasküler yapının düzeldiği 

gösterilmiştir. Özellikle kollateral damar oluşumunu sağladığı gösterilmiştir.Mezenkimal kök 

hücreler, kemik iliği kök hücrelerinden daha potenttir. Bu nedenle, kök hücre tedavisinin, 

mezenkimal kök hücre kullanılarak yapılması ile, teorik olarak, çok daha iyi sonuçların 

alınabileceği düşünülmektedir. Burger hastalığı tanısı ile takip edilen, cerrahi ve tıbbi 

tedavilere rağmen yara iyileşmesi sağlanamayan bir olguya, Mezenkimal Kök Hücre tedavisi 

uygulanarak, yeni damar oluşumu ve klinik düzelme üzerindeki etkisi incelendi. 

Yöntem : Hastadan alınan kemik iliği ve serumlar Karadeniz Teknik Üniversitesi ATİ 

teknoloji Laboratuarına gönderildi. ATİ teknoloji laboratuarında, , hasta serumu ve sitokinler 

içeren kültür ortamında, kemik iliği kök hücrelerinden, mezenkimal kök hücreler üretildi. 

Mezenkimal kök hücreler, genel anestezi altında sol bacak gastreknemius kası içerisine 

enjekte edildi. Üretilen mezenkimal kök hücre sayısı ancak bir bacak için yeterli olduğundan, 

sol bacağa tedavi uygulandı, sağ bacağa ise tedavi uygulanamadı. 

Bulgu : Mezenkimal kök hücre tedavisinden sonra; Sol bacaktaki ülserasyonların kaybolduğu 

gözlendi. Tedavi yapılmıyan sağ bacak ve ayakta, ülsere lezyonlar devam ediyordu. Klinik 

olarak karşılaştırıldığında; Mezenkimal kök hücre tedavisi uygulanan sol bacakta, yürüme ile 

gelişen ağrı ve krampların azaldığı tesbit edildi. Sağ bacakta ağrı, kramp ve yürüme güçlüğü 

devam ediyordu. Kök hücre tedavisi sonrası çekilen anjiografi ile sol bacakta yeni damar 

oluşumları tesbit edildi. Mezenkimal Kök Hücre Diyabetik ülser ve Cilt Kanseri vakalarında 

Yara iyileşmesini sağlamak için lokal olarak uygulandı. Yara iyileşmesini hızlandırdığı 

gösterildi.Tc 99 Perfüzyon sintigrafisi ile Neovaskülarizasyon ve kolateral sayısında artma 

gösterildi. 

Sonuç : Mezenkimal Kök hücre tedavisi; Burger hastalığında, bacaklarda yeni damar 

oluşumu ile birlikte, ülserlerin iyileşmesi ve semptomların düzelmesi yönünde etkin bir tedavi 

yöntemidir. Kök Hücre tedavisinde, kemik iliği veya periferik kan kök hücre yerine, 

mezenkimal kök hücrelerin kullanılması ile daha iyi sonuçlar alınacaktır. 

 

 

 

 



~ 90 ~ 

   18-20 Mart 2016 | 2.Hematoloji Onkoloji Kongresi | Radisson Blu Hotel | Çeşme - İzmir 

P77 

 

AURORA KİNAZ İNHİBİTÖRÜ CCT137690 KRONİK MYELOİD LÖSEMİ 

HÜCRELERİNDE APOPTOZU UYARABİLİR 
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Amaç : Kronik myeloid lösemi (KML), multipotent kök hücrelerin neoplastik 

transformasyonundan ortaya çıkan klonal myeloproliferatif bir hastalıktır. Olgularının % 

95`inde oluşan kromozom 9 ve 22 arasındaki resiprokal translokasyon t(9;22)(q34;q11.2) 

sonucunda meydana gelen Philadelphia (Ph) kromozomuyla yapısı gözlenmekte ve bu 

translokasyon sonucunda KML`nin patogenezinde rol alan tirozin kinaz aktiviteli bir ürün 

kodlayan Bcr-Abl füzyon geni oluşmaktadır. Aurora A, B ve C olmak üzere üç izoformu 

bulunan aurora kinazlar, uygun mitotik ilerleme için sentrozomların, iğ ipliklerinin ve 

kinetokorların fonksiyonunu düzenleyen en önemli serin/treonin protein kinazlardır. Çeşitli 

çalışmalarda aurora A ve aurora B`nin, meme, kolon, nöroblastoma, pankreas ve over kanser 

gibi çeşitli malignitelerde aşırı ifade edildiği belirtilmiş olmakla birlikte, bir çalışmada KML 

hücrelerinde de Bcr-Abl`nin bu kinazların ifadesini indüklediğini belirtilmiştir. Bcr-Abl kinaz 

domainlerindeki mutasyonlardan kaynaklanan direnç mekanizmalarının üstesinden gelmek 

amacıyla yapılan bir çalışmada aurora kinaz inhibitörlerinin KML hastalığının tedavisinde 

potansiyel avantajlarının olabileceği ileri sürülmüştür. CCT137690, yüksek oranda seçici 

özellik gösteren sentetik bir aurora kinaz inhibitörüdür. Bu çalışmada KU812 hücre hattına 

CCT137690 uygulamasının apoptoz üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem : CCT137690`ın KU812 hücrelerindeki sitotoksik etkisi, KU812 hücrelerinin uygun 

doz aralıklarında (0,78 µM-50 µM) CCT137690 ile 48 saatlik muamele sonrasında WST-8 ile 

belirlenmiştir. IC50 dozunun apoptoz üzerine etkisi Annexin V-EGFP Apoptosis Detection 

Kit ile, hücre döngüsü üzerine etkisi BD Cycletes Plus DNA Reagent Kiti ile akış 

sitometrisinde değerlendirilmiştir. 

Bulgu : KU812 KML hücre hattında CCT137690`ın 48 saatlik IC50 dozu 6,24 µM olarak 

bulunmuştur. Apoptoz etkinliği değerlendirildiğinde etken madde verilmemiş kontrol grubuna 

göre CCT137690`ın IC50 dozu apoptozu 9 kat indüklediği bulunmuştur. Ayrıca 

CCT137690`ın IC50 dozunun KU812 hücrelerinde hücre döngüsünü G2/M fazında blokladığı 

da bulunmuştur. 

Sonuç : Sonuç olarak bu çalışma, bir aurora kinaz inhibitörü olan CCT137690`ın, KU812 

hücrelerinde yüksek bir oranda apoptozu uyarması ve hücre döngüsü arrestine neden 

olmasıyla, aurora kinaz inhibitörlerinin KML tedavisinde potansiyel avantajlarının olabileceği 

görüşünü destekler niteliktedir. 
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YENİ BİR RESVERATROL ANALOĞUNU OLAN DMU-212`NİN LÖSEMİ KÖK 

HÜCRE HATTI ÜZERİNE ETKİLERİ 
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Amaç : Lösemi, hematopoetik kök hücre ve kök hücreden oluşan progenitör hücrelerde 

ortaya çıkan mutasyonlar sonucunda transformasyon oluşması ile görülen bir hastalıktır. 

Kanser kök hücreleri, ilk olarak hematolojik malinitelerde kanıtlanmış olup, lösemi kök 

hücreleri için ilk bulgu 1994`de Dick ve arkadaşları tarafından rapor edilmiştir. Resveratrol, 

kırmızı üzümde bulunan potansiyel bir kemopreventif ve kemoterapötik ajandır. Yapılan 

çalışmalarda, resveratrolün çeşitli kanserlerde anti-tümörijenik etkisi olduğu gösterilmiştir. 

Sentezlenen resveratrol analogları arasında yer alan DMU-212 ile ilgili sınırlı sayıdaki 

çalışmada, DMU-212 `nin genellikle G2/M arrestini indüklediği gösterilmiştir. Çalışmamızda, 

DMU-212`nin lösemi kök hücre hattında hücre döngüsü analizi ve apoptozu üzerine 

etliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem : Lösemi kök hücre hattında DMU-212` nin sitotoksik etkisi, WST-8 metodu ile 

çalışılmıştır. DMU-212`nin belirlenen IC50 dozları hücrelere uygulanarak, apoptotik etkisi 

annexin V-EGFP apoptoz belirleme kiti ile hücre döngüsü analizi ise "BD Cycletest Plus" kiti 

ile belirlenmiştir. Analizler, BD Accuri C6 flow sitometrisinde değerlendirilmiştir. 

Bulgu : Lösemi kök hücre hattında, DMU-212` nin IC50 dozu 48. Saatte 27,97 µM olarak 

belirlenmiştir. Kontrol grubuna göre 48. saatte belirgin bir apoptotik etki saptanmamıştır. 

DMU-212`nin hücre döngüsü üzerine etkinliği değerlendirildiğinde, 48. saatte kontrol 

grubuna göre G2/M arrestini indüklediği belirlenmiştir. 

Sonuç : Resveratrol analogları arasında yer alan DMU-212`nin lösemi kök hücre hattında, 

hücre döngüsüne etki edebileceği hipoteziyle uyumlu olarak, DMU-212`nin, belirgin bir 

şekilde G2/M arrestini indüklediği görülmektedir. Bu yönü ile DMU-212` nin lösemi 

tedavisinde ek bir anti-kanser ajanı olabileceği düşünülmektedir. 
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HODGKİN LENFOMA,FOLİKÜLER ADENOM VE TİROİD PAPİLLER CA 

TANISINI BİRLİKTE ALAN OLGU SUNUMU 
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Amaç : Giriş: 40 yaş üzeri geç erişkin yaştaki boyun kitlelerinde en sık sebep malignitedir. 

Boyunda kitle sebeplerinden tiroid kanserlerinin de hodgkin lenfomaların da sıklığı tüm 

kanserler içinde %1`dir. Tiroid kanserlerinin %75-80`i papiller tiroid kanseridir ve %50 

olguda lenfatik yolla yayılma eğilimindedir. Hodgkin lenfoma tanılı hastaların yaklaşık 

%50`sinde servikal lenfadenopati vardır. Aşağıda boyunda kitle nedenli yapılan tetkikleri 

sonucu papiller tiroid kanseri ve mikst selüler tip hodgkin lenfoma tanısını birlikte alan bir 

vaka sunulacaktır. 

Yöntem : Olgu Sunumu: 42 yaşındaki kadın hasta yaklaşık 10 aydır boyunda şişlik 

tariflemekteydi. Yapılan usg`de 5x3 cm boyutunda malign özelikler gösteren tiroid nodülü ve 

sağ servikal zincirde en büyüğü 2.5 cm olan çok sayıda lenfadenopati izlenmesi üzerine 

hastaya bilateral total tiroidektomi+lenf nodu eksizyonel biyopsisi yapıldı. Tiroid sağ lobunda 

2 adet 0.1 ve 0.2 cm çapında tiroid mikropapiller karsinomu,sol lobda 4 cm çaplı foliküler 

adenom, sağ servikal lenf nodunda lenfosit ve histiyositten zengin mikst sellüler zeminde 

neoplastik hodgkin ve reed sternberg (HRS) hücrelerinin oluşturduğu infiltrasyon saptandı. 

Bulgu : Sonuç: Evreleme amaçlı çekilen PET CT ve yapılan kemik iliği aspirasyon biyopsi 

sonrası Evre 1A olarak değerlendirilen hastaya ABVD kemoterapisi başlandı. İyi prognostik 

grup özellikleri mevcuttu,sistemik semptomu yoktu. 2 kür ABVD sonrası radyoterapi alan 

hastanın kontrol PET CT`sinde tam metabolik parsiyel boyutsal regresyon izlendi, hasta 

izleme alındı.Tiroid mikropapiller karsinomu açısından radyoaktif iyot tedavisine gerek 

görülmedi ve tiroid hormon replasman tedavisi devam ediyor. 

Sonuç : Tartışma: 40 yaş üzerine boyun kitlelerinde tekrarlayan antibiyoterapilerle zaman 

kaybı hatadır. Malignite dışlanmak durumundadır. Bizim olgumuzda iki malignite birden 

bulunmaktaydı. İyot eksikliği risk faktörü nedenli papiller ca, EBV enfeksiyonu nedeniyle de 

hodgkin lenfoma gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin daha büyük sorunudur; ülkemizde 

boyunda kitle etyolojisinde akla gelmelidir. Literatürde mevcut olan olgular lenfoma 

nedeniyle alınan radyoterapiye sekonder gelişen tiroid kanserleri şeklindedir. Olgumuzu 2 

tanıyı aynı anda alması nedeniyle sunmaya değer bulduk. 
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PORT KATETER ENFEKSİYONUNDA KATETER KİLİT TEDAVİSİ UYGULANAN 

AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ BİR OLGU 
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Amaç : Uzun süreli kalıcı kateter kullanımının en önemli komplikasyonları trombüs oluşumu 

ve enfeksiyondur.  

 

Yöntem : Olgu sunumudur. 

Bulgu : Refrakter akut myeloid lösemi nedeniyle FLAG-IDA kemoterapisi alan 43 yaşındaki 

kadın hasta kemoterapinin 7. Gününde nötropeniye girdi. Nötropenik olarak izleminde 5. 

gününde ateşi olan hastadan periferik kan, kateter kanı ve idrar kültürleri alınarak ampirik 

olarak piperasilin tazobaktam ve teikoplanin tedavisi başlandı. Hastanın ilaç reaksiyonu 

nedeniyle cilt bütünlüğünün bozulması nedeniyle olası gram (+) bakteriyemi düşünülerek ikili 

antibiyoterapi başlandı. Hastanın katater ve periferik kan kültürlerinde koagulaz negatif 

stafilakok(KNS) üremesi olması ve teikoplanin duyarlı olması sebebiyle tedaviye devam 

edildi. Tedavinin 3. gününde ateşi tekrar eden hastadan, giden kontrol periferik kan 

kültüründe üreme olmadı fakat kateter kanı kültüründe KNS üremesi oldu. Ayrıca üreyen 

KNS teikoplanin dirençliydi. Yapılan transtorasik ekokardiyografi (TTE)`de vejetasyon ve 

trombüs saptanmadı.  

Sonuç : Kateter ile ilişkili enfeksiyonlar, sık görülen ve korkulan bir komplikasyondur. 

Özellikle biyofilm oluşturma potansiyeline sahip bakterilerin osteomiyelit ve endokardit gibi 

sistemik enfeksiyon yapma ve erken rekürrens sıklığı daha yüksektir. Kateter enfeksiyonları 

kateter yüzeyinde oluşan biyofilm tabaka ile ilişkilidir. Biyofilm tabaka içindeki bakterileri 

öldürmek için gereken antibiyotik konsantrasyonu, dolaşımdaki bakterileri öldürmek için 

gereken konsantrasyondan 100-1000 kat fazla olmalıdır. Sadece sistemik antibiyotik 

tedavisiyle kateterle ilişkili bakteriyemi epizotlarının ancak %35`i temizlenebilir. Bu 

uygulama ile bakteriyemi kontrol altına alınabilse de kateter tamamen steril edilemez; bu 

durumda komplikasyon ve rekürrens riski devam eder. Bu yüzden kateterin çıkarılmadan 

tedavinin yapılması gereken yüksek riskli hastalarda, sistemik tedavi ile birlikte kateter kilit 

tedavisinin kombine olarak kullanılması iyi bir seçenek olabilir. 
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AURORA KİNAZ İNHİBİTÖRÜ CCT137690` NIN IMATİNİP MESİLAT DİRENCİ 

OLUŞTURULMUŞ KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HÜCRE HATTI ÜZERİNDE 

ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Amaç : Lösemi, anormal kan hücrelerinin -özellikle anormal beyaz kan hücrelerinin - kemik iliğinde 

aşırı miktarda çoğalması, bu hücrelerin kana ve tüm dokulara yayılması ile oluşan malin bir hastalıktır. 

Bununla birlikte lösemide, hücre sayısında yüksek miktarda bir artış gözlense de olgunlaşma ve 

farklılaşma seyir süreci normal hücreler ile aynı şekilde gerçekleşmediği için fonksiyonel hücre sayısı 

gittikçe azalmaktadır. Lösemi hücre tipine göre miyeloid ve lenfoid olarak 2 grupta, kan da ve kemik 

iliğinde olgunlaşmamış hücrelerin birikmesi ile sonuçlanan hızla ilerleyen akut, akuta göre daha yavaş 

ilerleyip daha olgunlaşmış yararlı hücrelerin yapılmasına izin veren kronik olmak üzere de 2 alt grup 

içinde sınıflandırılmaktadır. Genellikle erişkin yaşlarda gözlenen kronik miyeloid lösemi (KML) 

spesifik olarak Philadelphia kromozom anomalisiyle karakterize edilir. Bu anomali üzerinde meydana 

gelen BCR-ABL füzyon geni AKT, ERK ve STAT yolaklarını aktive eden bir tirozin kinaz 

kodlayarak KML`nin moleküler patogenezinden sorumludur. Bu hastalığa tedavi amacıyla `imatinib 

mesilat` BCR/ABL aktivitesini hedef alan tirozin kinaz inhibitörü olarak geliştirilmiştir. İmatinip ABL 

kinaz bölgesindeki aminoasitlere bağlanarak ATP bağlanmasını bloke etmektedir. Lakin bir süre sonra 

gerek BCR-ABL geninde gerekse imatinip bağlantı bölgesi gibi birkaç bölgede meydana gelen 

mutasyonlar sonucunda imatinip direnci gelişmektedir. Aurora kinazlar sentrozom olgunlaşması, iğ 

montajı, kromozom ayrılması ve sitokinezi içeren mitozun önemli aşamalarını düzenlerler. Aurora A 

ve B kinazın aşırı ekspresyonu çeşitli kanserlerle bağlantılı bulunmuştur. Bu nedenle yeni antimitotik 

ilaç hedefleri olarak dikkat çekmektedirler. Bu çalışmada KML hücre hattı K562`de imatinip direnci 

oluşturulmasının ardından bir Aurora kinaz inhibitörü olan CCT137690 ile muamele edilen dirençli 

hücrelerin hücre döngüsü ve apoptoz etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem : KML hücre hattı K562 `nin optimum koşullarda kültüre edilmesinin ardından 1200 nM 

İmatinib Mesilat`a dirençli hale getirilmesi gerçekleştirilmiştir. Akabinde Aurora kinaz inhibitörü 

CCT137690` nın sitotoksisitesi WST-8 ile saptanmıştır. IC50 dozunun apoptotik etkinliği Annexin-V 

ile hücre döngüsü üzerine etkisi "Cell Cycle" ile flow sitometrede değerlendirilmiştir 

Bulgu : Aurora kinaz inhibitörüyle muamele edilen imatinip dirençli K562 hücre hattı için IC50 dozu 

13.66 uM olarak belirlenmiştir. Dirençli hücre hattı için 48. saatte herhangi bir apoptotik etki 

gözlenmemiştir. Bu Aurora kinaz inhibitörünün hücre döngüsünü G2/M safhasında durdurduğu 

saptanmıştır. 

Sonuç : Çeşitli kanserde etkinliği ortaya konmuş aurora kinazların hücre döngüsünde sahip oldukları 

önemli rolleri göz önünde bulundurulduğunda, direnç kazanmış kanser tedavisi için alternatif hedef 

olarak umut vaat ettiğini düşünmekteyiz. 
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LÖSEMİ KÖK HÜCRELERİNDE AURORA KİNAZ BASKILANMASININ HÜCRE 

DÖNGÜSÜ VE APOPTOZ ÜZERİNE ETKİLERİ 
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Amaç : Lösemi; hematopoetik hücrelerin malin transformasyonu sonucu ortaya çıkan, kan ve kemik 

iliği hücrelerinde gözlenen, heterojen neoplastik hastalıklar grubudur. Miyeloid lösemilerin çoğu 

primitif seviyede hematopoezin bozulmasından kaynaklandığı ve lösemi kök hücrelerin normal 

hematopoetik kök hücrelerin malinant türevleri olduğu önerilmektedir. Lösemi kök hücresi 

hematolojik kanserlerde bulunan ve normal kök hücre ile ilişkili özelliklere sahip, özellikle belirli bir 

kanser örneğinde bulunan tüm hücre tiplerini oluşturma yeteneği olan, kendini yenileyebilme ve 

sınırsız bölünebilme gücüne sahip kanser hücreleridir. Lösemi kök hücreleri dormansileri nedeniyle 

geleneksel kemoterapilere dirençlidirler bu nedenle zamanla relaps ve dirence sebep olmaktadırlar. 

Aurora kinazlar kromozom segregasyonu ve M fazı kontrol noktası dahil olmak üzere hücre 

bölünmesinin farklı aşamalarında rol oynayan serin/treonin kinaz aktivitesine sahip proteinlerdir. 

Aurora kinaz A, interfaz boyunca sentromerde bulunur ve M fazı başlangıcında miktarını arttırarak iğ 

iplikçiklerinin kutuplarına ve mikrotübül iplikçiklerine lokalize olarak sentromerin olgunlaşmasını 

sağler. Aurora kinaz B aktivitesi ise mitozun sonlarına doğru artar. Başlarda sentromerde bulunan 

aurora kinaz B ilerleyen aşamalarda iğ iplikçiklerinin ortalarına yerleşerek, M fazı kontrol noktasını 

sağlamak amacıyla aktif kalır. Aurora kinaz C ise geç mitoz evresinde aktive olur ve iğ iplikçiği 

kutuplarında bulunur. CCT137690 molekülü aurora kinaz inhibitörü olarak tasarlanan bir moleküldür. 

Üç tip aurora kinaz inhibisyonunu da sağlayabilmektedir. Bu çalışmada aurora kinaz inhibitörü 

CCT137690` ın insan lösemi kök hücreleri üzerinde apoptoz, hücre döngüsü ve sitotoksisite üzerine 

etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem : CCT137690` ın insan lösemi kök hücre hattı LSC üzerindeki sitotoksik etkisini belirlemek 

amacıyla, hücreler CCT137690` ın uygun doz aralıkları (100 

Bulgu : CCT137690` ın LSC hücrelerindeki IC50 dozu 7,356 µM olarak belirlendi. LSC hücrelerinin 

48 saat boyunca IC50 dozuna maruz bırakılması kontrol grubu hücrelerine kıyasla belirgin bir 

apoptotik indüksiyona neden olmamıştır. Bunun yanında, 7,356 µM CCT137690 ile maruz bırakılan 

LSC hücrelerinin hücre döngüsünün G2/M fazında akümüle olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç : Aurora kinazların inhibisyonunun malign hastalıkların tedavisinde kullanımı yeni bir 

yaklaşımdır. Aurora kinazların inhibisyonu ile, sınırsız bölünme yeteneğindeki lösemi kök 

hücrelerinin hücre döngüsünün durdurulması oldukça önemli bir bulgudur. CCT137690` ın lösemi kök 

hücre proliferasyonundaki azaltıcı etkisini, hücre döngüsünü G2/M fazında bloklayarak sağladığını 

düşünmekteyiz. Sonuç olarak, CCT137690 lösemi kök hücrelerini apoptoza yönlendiremese de hücre 

döngüsünü bloklayarak hücre sayısının artışını engelleyebilmektedir. CCT137690 lösemi 

progresyonunu engelleyebilecek potansiyele sahiptir ve başka ilaçlarla birlikte kullanımının etkili 

olabileceğini düşünmekteyiz. 
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POSTTRANSPLANT 5q DELESYONU SAPTANAN AKUT LENFOBLASTİK 

LÖSEMİ OLGUSU 
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Amaç : Del (5)(q) miyelodisplastik sendromda (MDS) sıklıkla rastlanan ancak akut 

lenfoblastik lösemide (ALL) nadir görülen ve prognostik önemi bilinmeyen bir genetik 

anomalidir. ALL tanısı ile takip edilen, Kasım 2014`de allojeneik kök hücre nakli yapılan ve 

posttransplant takibinde del(5)(q31) saptanan bir vaka sunulmuştur. 

 

Yöntem : Vaka sunumu yapılmıştır. 

 

Bulgu : 52 yaşında erkek hasta, Ocak 2012`de pansitopeni nedeni ile tetkik edilmiş ve B-ALL 

tanısı aldı. 8 kür HYPERCAVD tedavisi ile remisyona giren hastaya 2 yıl idame tedavisi 

verildi. Ekim 2014`de nüks saptanan hastaya HLA tam uyumlu erkek kardeşinden allojeneik 

kök hücre nakli yapıldı. Hastanın nakil sonrası engraftmanları gerçekleşti ancak 2 ay sonra 

pansitopenik seyretmeye başladı. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi yapılan hastada 

sellülarite %80, megakaryositlerde sayıca artış ve displazi, 2/3 retiküler lif artışı saptandı. 

TDT negatif saptandı ve blastik hücre artışı izlenmedi. Hastanın sitogenetik incelemesinde 

%30 5 (q)(31) delesyonu saptandı. EPO değeri düşük olan hastaya darbopoetin tedavisi 

başlandı ancak yanıt alınamadı. 

 

Sonuç : Hastamızın tanı anında detaylı bir sitogenetik incelemesi bulunmadığı için del 

(5)(q)`nun tedavi ile mi ilişkili yoksa primer tanıya mı ait olduğunu ayırt edemiyoruz. Del 

(5)(q) kırılma noktaları MDS`de, ALL`de ve diğer hastalık gruplarında değişiklik 

göstermektedir. Bu nedenle konvansiyonel sitogenetik incelemelerle saptanamayabilir. Akut 

myelositer löseminin (AML) aksine del (5)(q) ALL`de kötü prognoz göstergesi değildir ve 

şimdiye kadar bildirilmiş 19 vaka bulunmaktadır. Hastanın tedavi yönetiminde destek 

tedavileri yanısıra lenalidomide ve ikinci kök hücre nakli düşünülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 97 ~ 

   18-20 Mart 2016 | 2.Hematoloji Onkoloji Kongresi | Radisson Blu Hotel | Çeşme - İzmir 

P84 

 

KML OLGULARININ KANTİTATİF RT-PCR VE FISH t(9;22) SONUÇLARININ 

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 
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Amaç : Kronik miyeloid lösemi (KML), Philadelphia kromozomu, t(9;22) BCR (breakpoint-

cluster region)-ABL (Abelson leukemia)`nin ekspresyonuyla karakterize edilen malin bir 

hastalıktır. Tanısı için gerekli olan BCR-ABL pozitif hücrelerin belirlenmesinde; fluoresan in 

situ hibridizasyonu (FISH) ve gerçek zamanlı kantitatif revers transkripsiyon-polimeraz zincir 

reaksiyonunu (qRT-PCR) içeren moleküler tanı yöntemlerinin, klasik sitogenetik analizlerden 

daha hassas ve güncel olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Bu çalışmada ise 2014-2015 

yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına gelen KML tanılı 

olgulara ait kan ya da kemik iliği materyallerinden t(9;22) translokasyonunun gerçek zamanlı 

qRT-PCR sonuçları ile aynı olguların aynı zamanda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 

Genetik ABD yapılan FISH analiz sonuçları arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Yöntem : Çalışmamızda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim dalından Tıbbi 

Biyoloji bölümüne gelen KML tanılı 1138 olguya ait kan/kemik iliği örneğinden total RNA/ 

(MagNA Pure Compact RNA izolasyon kiti) / mRNA (mRNA Isolation Kit for Blood/Bone 

Marrow Roche Applied Science) izolasyonları yapıldı. t(9;22) kantitasyonu real-time online 

RT-PCR yöntemiyle, Ipsogen BCR-ABL1 Mbcr IS-MMR Kit kullanılarak gerçekleştirildi. 

Tıbbi Genetik bölümünde ise 22. Kromozom üzerindeki BCR geni ile 9. kromozom 

üzerindeki ABL geni arasında gerçekleşen bir resiprokal translokasyonu FISH yöntemi için 

t(9;22)(q34;q11) Dual Color Dual Fusion Translocation prob kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Bulgu : Tıbbi biyolojiye gönderilen KML tanılı 636 erkek, 502 kadın, toplam 1138 hastanın 

yaş ortalaması sırasıyla 51,60±16,33 (17-93), 51,50±16,26 (16-96) ve 51,56±16,29 (16-96) 

olarak belirlendi. İki yıllık dönem içinde takip hastalarından 2 ile 17 arasında tetkik istenmiş 

olup toplam 2293 (2142 kan veya 151 kemik iliği) t(9;22) p210 analizi gerçekleştirilmiştir. 

t(9;22) p210 analizi sonucunda 1488 negatif ve 805 pozitif (IS = 0,001- 4203,463) 

bulunmuştur. Yüz elli bir hastanın Tıbbi Genetikte yapılan FISH analizinde ise 37 pozitif ve 

114 normal bulunmuştur. Aynı olguların aynı zamanda her iki yöntem ile yapılan sonuçları 

karşılaştırıldığında ≈ %21,74 farklı sonuç elde edilmiştir. 

Sonuç : EÜTF Tıbbi Biyoloji`de yapılan moleküler tetkiklerle Tıbbi Genetik`te yapılan 

moleküler sitogenetik tetkikler arasındaki farklılık özellikle takip hastaların tedaviye yanıt 

vermesi ile qRT-PCR da düşen IS değerlerinin bile pozitif olarak değerlendirilirken, FISH 

analizinde ise hassasiyet sınırının dışında kalmasından dolayı NORMAL olarak 

değerlendirilmiş ve sonuçlarda farklılığın oluşmasına yol açmıştır. Bu sonuçlar iki yöntemin 

hassasiyeti açısından literatür ile uyumlu olarak değerlendirilmiştir. 
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Amaç : Giriş: Non-hodgkin lenfoma (NHL)`lar tüm malin hastalıklar arasında yaklaşık %3-4 

civarında görülmektedir. NHL`lar lokalizasyonlarına göre genel olarak nodal ve ekstranodal 

yerleşimli olarak gruplandırılmaktadır. Ekstranodal tutulum değişik serilerde farklı oranlarda 

(%25-50) bildirilmektedir. En sık gastrointestinal sistem tutulurken deri, testis, kemik ve 

böbrek tutulumu da ardından gelmektedir. Epidural spinal alanın tutulumu ise nadirdir (%0,1-

6,5). NHL`nın paraspinal yumuşak dokuyu tutarak vertebral foramenler aracılığı ile spinal 

kordu invaze ettiği düşünülür. Bu durum motor, sensöryel veya otonomik fonksiyonların geri 

dönüşümsüz kaybına neden olabilir. 

Bulgu : Olgular: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı`nda Şubat 2012 

tarihinden sonra takip edilen, spinal sinir tutulumu olan, 5 tanesi Diffüz Büyük B Hücreli 

lenfoma (DBBHL), 1 tanesi Foliküler lenfoma (FL) tanısı alan toplam 6 NHL tanılı hastanın 

demografik ve klinik özellikleri Tablo 1`de özetlenmiştir. Bu hastalar içerisinde Tablo 1`de 2 

numara ile belirtilen hasta yapılan ara değerlendirmede parsiyel yanıtlı (>50) iken, 5. siklus 

sonrası gelişen febril nötropeni atağı ve sepsis nedeni ile kaybedilmiştir. Diğer hastalardan 1 

tanesi takip dışı kalırken, 1 tanesi hastalık ilişkili olmayan nedenden dolayı tedavi sonrası 

remisyonda izlenirken exitus olmuştur, geriye kalan 3 hasta hastalık açısından remisyonda 

poliklinikte takiplerine devam etmektedir. Bu 3 hastadan 2`sinde herhangi bir kalıcı nörolojik 

defisit izlenmezken, 1 hastanın destek yardımı ile yürüdüğü görülmüştür. 

Sonuç : Tartışma: Epidural spinal kord kompresyonuna bağlı nörolojik bulguları olan NHL 

olgularında tanı ve tedavi süreçlerinin (kemoterapi, radyoterapi...) hızlı bir şekilde 

yönetilmesinin hastanın morbidite ve mortalitesi açısından en önemli belirleyici olacağını 

düşünüyoruz. 
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POSAKONAZOL PROFİLAKSİSİ ALTINDA FUNGAL PNÖMONİ SIKLIĞI;  
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Amaç : Fungusların neden olduğu invaziv fungal infeksiyonlar (İFİ), özellikle de bağışıklığı 

baskılanmış konakta oldukça yüksek mortalite ve morbiditeye neden olmaktadır. İnvaziv aspergilloz, 

akut myeloblastik lösemi (AML) hastalarında özellikle remisyon indüksiyon tedavisinde mortaliteyi 

önemli oranda etkilemektedir. Mortalite ve morbiditenin yanı sıra, fungal infeksiyonu olan hastaların 

uzun süre hastaneye yatmaları, tedavide kullanılan ilaçların toksik ve oldukça pahalı olması ve bugüne 

kadar geliştirilmiş olan tanı yöntemlerinin yeteri kadar hızlı ve güvenilir olmaması bu infeksiyonların 

önlenmesi, yani antifungal profilaksi konusunun önemini artırmaktadır. Posakonazol; AML 

hastalarında induksiyon kemoterapisi sırasında primer antifungal profilaksi olarak onay almış olup ve 

günümüzde sık olarak kullanılmaktadır. 

Yöntem : Ocak 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında, takip ve tedavisi merkezimizce yapılan, 

posakonazol profilaksisi alan toplam 32 AML tanılı hastanın indüksiyon siklusunu geriye dönük 

inceledik. Posakonazol profilaksisi altında İFİ olduğu düşünülen ve ampirik veya preemptif antifungal 

tedavi almış olan hastaların verilerini değerlendirdik. 

Bulgu : Hastaların 17`si erkek (%53,1) 15`i kadın (%46,9) olup medyan yaşı 46 (18-76) idi. 

Değerlendirilen hastaların hepsi posakonazol profilaksisi almışlardı (Olguların demografik özellikleri, 

tanıdaki lökosit sayıları, tanıdaki kemik iliği blast yüzdeleri, nötropeni süreleri tablo I`de ifade 

edilmiştir). Profilaksi amacı ile 3*200 mg dozunda posakonazol kullanan hastaların 21`inde (%65,6) 

İFİ düşünülmüş ve posakonazol tedavisi bırakılarak başka bir antifungal tedaviye geçilmiştir. 

Nötropeni süresinin sonuna kadar posakonazol kullanan ve İFİ saptanmayan 11 (%34,4) hasta 

saptanmıştır. İFİ saptanan hastaların 12`si (%57,1) preemptif, 9`u (%42,8) ampirik antifungal tedaviye 

alınmış, 7 (%33,3) hastada yüksek rezolusyonlu bilgisayarlı tomografi (HRCT) görüntülemelerinde 

fungal pnömoni saptanmış, 5 (%23,8) hastada ise kan galaktomannan antijeni (KGA) pozitif 

sonuçlanmıştır. Hastaların sağkalımları değerlendirildiğinde 13 (%31,3) hastanın kaybedildiği ve 

mortalite ile İFİ arasında anlamlı ilişki olduğu ortaya çıkmıştır(p) 

Sonuç : Hasta grubumuz son 1 yıl içinde hematoloji servisinde tedavi gören AML hastalarını 

kapsamakta olup, sınırlı bir sayıya ulaşabilmiştir. Profilaktik posakonazol tedavisi alan hastaların 

%65,6`sında İFİ düşünülüp, başka bir antifungal tedaviye geçilmiştir. Bu değer literature gore oldukça 

yüksek olup, tedaviye yanıt vermeyen nötropenik hastalara ampirik antifungal tedavi başlanması ile 

açıklanabilir. Preemptif tedavi alan ve muhtemel İFİ (KGA VE HRCT sonuçlarına gore) olan hastalar 

% 37,5 olarak değerlendirilmiştir. Yapılan istatistiklerde regresyon ve çok değişkenli analizlerin 

yapılamamış olması ve kısıtlı hasta sayısı nedeniyle çalışmamız literatür ile karşılaştırılamamıştır. 

AML indüksiyonunda primer profilaksinin mortalite üzerine etkisini araştırmak için daha fazla sayıda 

hasta ile çalışma ihtiyacı vardır. 
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Amaç : İbrutinib relaps/refrakter ve 17p delesyonu saptanan yüksek riskli kronik lenfositik lösemi 

(KLL)` de endikasyon alan ve oral kullanılan bruton tirozin kinaz inhibitörüdür. KLL dışında refrakter 

mantle cell lenfoma ve waldemström magroglobulinemisi tedavisinde de onay almıştır. Yeni bir ajan 

olan ibrutinibin klinik çalışmalarda bildirilen ciddi yan etkileri mevcuttur ve bunlardan biri de 

ciddiyeti değişik kliniklerde olan kanamalardır. Biz de ibrutinib alan ve ilk küründe serebral hemoraji 

gelişen vakamızı sunmayı amaçladık. 

Yöntem : Olgu sunumu 

Bulgu : 66 yaşında erkek hasta, 2008 yılında halsizlik, kilo kaybı yakınması ile yapılan tetkiklerinde 

lökosit: 381.000/µL, lenfosit: 365.000/µL, hb: 7.6 g/dL, trombosit: 73.500/µL gelmesi sonucu yapılan 

periferik yaymada %98 olgun lenfosit saptandı. Kemik iliği biyopsisinde kronik lenfosittik 

lösemi/küçük lenfositik lenfoma (KLL/SLL) infiltrasyonu saptandı. Rai evreleme sistemine göre evre 

4B KLL tanısı alan hastaya klorambusil 4mg/gün tedavisi başlandı. Dokuz kür klorambusil tedavisi 

alan ve tedavi altında lenfositozu artması ve trombosit değerlerinin daha da düşmesi üzerine fludarabin 

ve siklofosfamid (FC) tedavisine geçildi. Takibinde 17p delesyonu pozitif saptanan ve 2 kür FC 

tedavisi sonunda refrakter olarak değerlendirilen hastanın tedavisi alemtuzumab olarak değiştirildi. 4 

kür alemtuzumab tedavisine yanıt alınan hasta takibe alındı. 1,5 yıl tedavisiz takip edilen hastaya 

lökosit sayısında artış (67 700/µL), trombosit sayısında ise belirgin azalma ( 15100/ µL) saptanması 

üzerine 2011 yılında tekrar alemtuzumab tedavisi başlandı. Alemtuzumab tedavisi almasına rağmen 

anemi ve trombositopenisi derinleşen hastaya metilprednizolon ve intavenöz immunglobulin tedavileri 

de aralıklarla verildi. Trombositopenisi ve anemisi derinleşmesi üzerine Ocak 2015` te kemik iliği 

biyopisi ve sitogenetik analizi tekrarlandı. Kemik iliği biyopsisinde diffüz küçük lenfoid infiltrasyonu 

saptandı, KLL/SLL olarak geldi ve 17p mutasyonu dışında sitogenetik anomali saptanmadı. Refrakter 

KLL olan hastaya ibrutinib tedavisi Aralık 2015` te 420mg/gün dozunda başlandı. İkinci kür ibrutinib 

tedavisini alan hasta baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetleri ile acil servise başvurdu ve hemogramında 

lökosit: 53000/µl, hb: 8,9 gr/dL, trombosit:33.000/µL olarak saptandı. Kranial BT çekildi ve sol 

pariatal ve temporal bölgede en geniş yerinde 17 mm çapında ölçülen kronik subdural effüzyon 

içerisinde subakut kanama alanları görülmesi üzerine kranial MRG istendi. MRG` de solda 

temporaparyatel bölgede en geniş yerde kalınlığı 18mm` ye ulaşan T2 ve T1A` da hiperintens geç 

subakut dönme subdural hematom ve frontoparietal bölgede minimal subaraknoid hemorajiye ait 

görünüm saptandı. Kranial hemoraji tespit edilen hastanın ibrutinib tedavisi kesildi, trombosit desteği 

yapıldı ve nöroloji tarafından takibe alındı. 

Sonuç : İbrutinib tedavisi ile ekimoz, peteşi gibi grade 1 mukokutanöz kanamalar gelişebildiği gibi 

serebral kanama, gastrointestinal kanama ve hematüri gibi grade >= 3 kanamalar geliştiği çalışmalarda 

bildirilmiştir. Grade 3 ve üstü kanamaların oranını %6 olarak bildiren yayınlar mevcuttur. 

Kanamaların nedeni tam anlaşılamamakla birlikte bir nedenininde ibrutinibin kollajen aktivasyonu 

sağlayan bir ajan olan BTK` ı inhibe etmesi sonucunda trombosit fonksiyon bozukluğuna bağlı olduğu 

düşünülmektedir. Bizde yeni kullanılan bu ajanın ciddi bir yan etkisini sunmayı değer bulduk. 
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Amaç : Temozolomide, son derece aktif, güvenli bir ajandır ve yüksek dereceli beyin 

tümörlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Temozolomide kullanımı ile ilişkili myelodisplazi 

çok az hastada bildirilmiştir. Biz glioblastom nedeniyle temozolomide kullanan bir hastada, 

temozolomide kullanımı sonrası 7. ayda B hücreli ALL tanısı alan bir olguyu sunmak istedik. 

Bulgu : 30 yaşında, 7 senedir epilepsi nedeniyle izlenen erkek hastanın 1.5 yıl önce sağ yan 

güçsüzlüğünün olması nedeniyle çekilen kranial manyetik rezonans görüntülemesinde 

(MRG), daha önceki kranial MRG` lerinde sol oksipitalde olan nonspesifik lezyonun progrese 

olması üzerine hasta opere edilmiş. Patolojiye gönderilen operasyon materyalinin glioblastom 

ile uyumlu olması üzerine hastaya 29 seans radyoterapi ve radyoterapi ile eş zamanlı birbirini 

izleyen 42 gün (haftada 7 gün) boyunca temozolomide 75 mg/ m2/ gün; 4 hafta ara; 

sonrasında temozolomide 200 mg/m2/gün 28 günde bir, ardışık 5 gün boyunca (D1-5) olarak 

toplam 7 ay verilmiş. İzlemde yedinci ayın sonunda hastanın kontrol hemogramında beyaz 

küre sayısının mm3` te 55090 saptanması nedeniyle hasta tarafımıza konsülte edildi. Hasta 

tarafımızdan değerlendirilerek, kemik iliği aspirasyon biyopsisi yapıldı. Kemik iliği biyopsisi 

patoloji sonucu B lenfoblastik lösemi/ lenfoma infiltrasyonu ile uyumlu olarak geldi. Kemik 

iliği flow sitometri sonucu B- hücreli akut lenfoblastik lösemi ( B- hücreli ALL) ile uyumlu 

olarak saptandı. Hastanın hematoloji servisimize yatışı yapılarak, B hücreli ALL tanısı ile 

Hiper-CVAD A Kolu kemoterapi protokolü gereğince siklofosfamid 600 mg/ gün (D1-D3), 

mesna 1200 mg/gün (D1-D3), vincristin 2 mg/ gün (D4 ve D11), doksorubicin 100 mg/gün 

(D4), deksametazon (D1-D4 ve D11-D14), intratekal metotreksat 12 mg/gün (D2) ve 

intratekal ARA-C 100 mg/ gün (D7) olarak kemoterapisi başlandı. Hastanın servisimizde 

izlemine devam edilmektedir. Olgumuz temozolomide kullanımına bağlı olarak kısa sürede 

gelişen ALL` ye örnek teşkil ederek dikkat çekmektedir. 

Sonuç : Temozolomide nispeten yeni ve benzersiz bir ajan olup, ciddi hematolojik yan etki 

gelişimi ile ilişkili olan ve yaygın olarak kullanılan oral alkilleyici bir ajandır. Hematolojik 

toksisite profili diğer alkile edici maddelerden farklıdır. AML- MDS riski düşüktür ancak 

izlem süresi gerçek riskini değerlendirmek için yeterli değildir. Güvenliği ile ilgili kısa veya 

uzun vadeli veriler için daha fazla zamana ihtiyaç vardır. 
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Amaç : Tüylü Hücreli Lösemi çevresel kan ve kemik iliğinde saptanan tüylü hücrelerin varlığıyla 

karakterize lenfoid bir hematolojik neoplazmadır. Hastalığın etyolojisi net olarak bilinmemektedir. 

Kalretikülin proteini (CALR) hücre içinde özellikle endoplazmik retikulumda saptanan bir protein 

olup başlıca; proteinlerin katlanması, kalsiyum homeostazisi, apoptozis düzenlenmesi gibi önemli 

olaylarla yakından ilişkilidir. Bugün itibariyle CALR gen mutasyonları, JAK2 ve MPL negatif 

myeloproliferatif neoplazmalarda saptanabilmiştir. Ancak, lenfoproliferatif hastalıklarda bu 

mutasyonun varlığı henüz tam olarak araştırılmamış bir konudur. Lenfoproliferatif bir hastalık olan 

tüylü hücreli lösemide bu mutasyonların varlığı ve klinik parametrelere etkisini araştırmayı amaçladık. 

Yöntem : Çalışmamızda, Gaziantep Üniversitesi`nde 2005-2015 yılları arasında Tüylü Hücreli 

Lösemi tanısı almış hastaların verileri retrospektif olarak tarandı. Kemik iliği biyopsi örneklerinden 

CALR mutasyon analizi için DNA izolasyonu yapıldı. Genetik materyalin elde edilmesi, PCR ile 

çoğaltılması ve gen sekans analizi ile CALR gen mutasyonu varlığı araştırıldı. Anemi  

Bulgu : Otuz üç hasta çalışmaya alındı. Ancak 21 (%63.6) hastanın CALR gen mutasyon analizi 

yapılabildi. Bu hastalarda CALR mutasyonu saptanmadı. Mediyan yaş 54 yıl, hastaların 26`sı (%78.8) 

erkek, 7`si (%21.2) kadındı. Tanı anındaki laboratuvar bulgular medyan olarak; granülosit 2.7x109, 

hemoglobin 9.5 g/dL, trombosit 58x109, monosit 0.28x109, lenfosit 1.3x109, nötrofil 1x109 idi. 

Laboratuvar sonuçlarında, anemi 22 (73.3%), trombositopeni 21 (%70), nötropeni 14 (48.3%) ve 

monositopeni 12 (%41.4) hastada saptandı. Otuz üç hastanın 27`sinde (90%) tanı anında splenomegali 

vardı. Splenomegali tanı anında ultrasonografi ile değerlendirilmiş olup mediyan dalak boyutu 20.3 

santimdi (16.5-24 cm). Tedavi almış 23 (69.7%) hastanın tamamına kladribin tedavisi verilmişti. 

Tedavi alanların 13`ü (56,5%) tam cevap (TR), 3`ünde (13%) parsiyel remisyon (PR) ve % 69.5 genel 

cevap oranı vardı. Monositopenisi olmayan hastalarda dalak boyutu daha büyüktü ve monosit sayısı ile 

dalak boyutu arasında pozitif korelasyon vardı (p=0.05). Tedavi almış (23 hasta) ve tedavi almamış 

(10 hasta) hastalar arasında ortalama sağkalım açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (85.6±3 

ile 17.7±7.8 median ay, sırasıyla, p=0.001). Tedavi alan hastaların sağkalım süresi daha uzundu. 

Çalışmamızda, remisyona giren (TR+PR, 16 hasta) hastalar ile girmeyenler (7 hasta) arasında 

hemoglobin düzeyleri arasında istasitiksel olarak anlamlı fark vardı (10.1 g/dL ile 8.5 g/dL, sırasıyla, 

(p=0.047). 

Sonuç : Bu çalışma, kalretikülin gen mutasyonu ile tüylü hücreli lösemi arasındaki ilişkiyi araştıran 

ilk çalışmadır. Sonuç olarak, monositopenisi olmayan hastalarda dalak boyutu daha büyüktü. Bununla 

birlikte, hemoglobin düzeyi remisyona giren hastalarda daha yüksekti. Bu sonuç, tüylü hücreli lösemi 

hastalarının ilk tedavi zamanlamasının belirlenmesiyle ilgili önemli bir bulgu olabilir. Kalretikülin gen 

mutasyonunun bu hastalığın patogenezinde etkili olmadığı düşüncesindeyiz. Bulguları 

kuvvetlendirmek için daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Amaç : Erişkinlerde en sık görülen lenfoma tipi olan diffüz büyük B-hücreli lenfoma (DLBCL), 

klinik, morfolojik ve genetik olarak heterojen bir grup olup olgun B hücrelerinin malign 

proliferasyonu ile karakterizedir. Görülme sıklığı yaklaşık yılda 3/100.000 civarındadır. Prognoz; yaş, 

LDH düzeyi, ekstranodal tutulum, performans skoru, bulky hastalık, evre ve B semptomları gibi bir 

çok faktöre bağlıdır. 

Yöntem : Kemik iliği infiltrasyonu ve hemofagositozla seyreden, yaygın tutulumlu , DIC ile prezente 

olan bir lenfoma olgusunu, katastrofik tablosu nedeniyle sunmak istedik. 

Bulgu : Yürüme güçlüğü, bilinç bulanıklığı, inkontinans nedeniyle acil servise başvuran 56 yaşında 

erkek hastanın hemogramında bisitopeni saptandı. Kranial manyetik rezonans (MR) görüntülemede 

bilinç bulanıklığını açıklayacak bir bulgu olmayan hastaya lomber ponksiyon yapıldı ve nörolojik bir 

patoloji gözlenmedi. Hemogramda hb: 10 gr/dL, trombosit sayısı 34000 olarak sonuçlanan hastanın 

LDH düzeyi 5400, INR: 1,4 geldi. Karaciğer fonksiyon testleri bozuk olan hastanın AST:450 U/L, 

ALT:240 U/L olarak saptandı. Hafif indirek bilirubin yüksekliği olan ve d-dimer testi oldukça yüksek 

gelen hastada ön planda dissemine intravasküler koagülasyon (DIC) düşünüldü. Yapılan periferik kan 

yaymasında trombositopeni, her alanda 3-4 adet görülebilen şistositler mevcuttu. Ayrıca anizositoz, 

poikilositoz, gözyaşı eritrositler görüldü. Nörolojik tablo, karaciğer fonksiyon testi yüksekliği, genel 

durum bozukluğu, LDH, INR ve d-dimer yüksekliği, periferik kan bulguları hastada DIC düşündürdü. 

Hasta yoğun bakım ünitesine alınarak öncelikle taze donmuş plazma ve parenteral destek tedavi 

verilmek üzere tetkik edilmek üzere yatırıldı. Genel durumunda düzelme olmayan hastanın 

sedimentasyon: 90 mm/s, tüm vücut bilgisayarlı tomografide aksiller, mediastinel, paratrakeal, 

paraaortik, iliak ve inguinal çok sayıda konglemere ve çapı 40 mm`ye ulaşan lenfadenopatiler ve 

splenomegali saptandı. Aksiller lenf bezi eksizyonel biyopsisi yapılan hastaya kemik iliği aspirasyon 

ve biyopsisi de uygulandı. Kemik iliği aspirasyon yaymalarında yaygın, büyük ve atipik 

lenfomonositoid hücreler tarafından infiltrasyon ve hemofagositoz saptandı. Lenf bezi biyopsisi 

sonucunda hasta, diffüz büyük B-hücreli lenfoma tanısı aldı. Sitopenileri derinleşen hastaya R-CHOP 

kemoterapisi ve yüksek doz steroid tedavisi verildi. Tedaviye cevap vermeyen hastada ARDS gelişti 

ve kaybedildi. 

Sonuç : Kötü prognostik ileri evre agresif lenfomalarda tedavi oldukça güçtür. Standart tedavi rejimi 

R-CHOP kemoterapisi olup hastanın performansı ve komorbiditeleri göz önüne alınarak daha agresif 

rejimler de uygulanabilir. Hemofagositoz ve DIC ile prezente olan bu genç olgu oldukça agresif gidiş 

göstermiş olup, tedaviye rağmen erken dönemde kaybedilmiştir. Bu gibi hızlı seyirli, yaygın hastalık 

bulguları ile gelen hastalarda steroid tedavisi mümkün olduğunca erken verilip, lenfoma tedavisi bir an 

önce başlanmalıdır. 
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Amaç : POEMS sendromu plazma hücre bozukluğu sonucu oluşan paraneoplastik bir sendromdur. 

Erkeklerde bayanlara göre daha sık ve daha çok 5-6. dekatta gözlenir.Poliradikülopati ,organomegali 

,endokrinopati , monoklonal protein (M proteini) ve deri değişikliklerinden oluşur. Klinik 

prezentasyon sıklıkla ilk olarak plazma hücre diskrazisine bağlı lezyonlara sekonder nöropati 

şeklindedir.Duyusal şikayetler genel olarak ilk semptomdur. Nöropati distal ve simetrik paterndedir. 

Motor tutulum duyusal bozuklukları takip eder. Hepatosplenomegali ve lenfadenopati sık karşılaşılan 

bulgulardır. En sık cilt değişikliği hiperpigmentasyondur. En sık görülen endokrin anomali 

hipogonadizm ve hipotiroidizmdir. Monoklonal gammopati hemen hemen her zaman lambda hafif 

zincir tipindedir. 

Yöntem : Ellerde uyuşma , parmaklarda morarma ,deri renginde koyulaşma şikayetleriyle gelen ve 

yapılan tetkikler sonucu POEMS sendromu tanısı alan hasta sunulacaktır. 

Bulgu : 42 yaşında bayan , 6 aydır ellerde uyuşma , parmaklarda morarma ,deri renginde koyulaşma 

şikayetleri bulunan hasta ; fizik muayenesinde cildi hiperpigmente görünümde, karaciğer ve dalak ele 

geliyor , aksiller ve inguinal lapları mevcut , diğer sistemik muayeneleri olağan. Laboratuar değerleri 

kreatinin: 1,38 mg/dl(0,5-0,9 mg/dl), üre:65 mg/dl (0-38 mg/dl) ürik asit : 11,8 mg/dl ( 3,4-7 mg/dl), 

Hgb: 13,3 g/dl(10,8-14,9), Plt: 676000/uL (150000-400000/uL), WBC:12040 /uL (3040-9640/uL), 

sodyum:141 mmol/L(136-145 mmol/L), potasyum: 4,28 mmol/L(3,5-5,1 mmol/L), kalsiyum: 8,7 

mg/dl(8,6-10,2 mg/dl), ALT: 30 U/L(0-31 U/L), AST: 21 U/L(0-32 U/L), LDH: 313 U/L (135-225 

U/L) ,albumin: 3,70 g/dl(3,4-4,8 g/dl), globulin : 3 g/dl (2,5-3,5g/dl) CRP:0,4 mg/dl(normal 0-

0,5mg/dl), ESH:13mm/saat(normal 0-20mm/saat) Serbest T3: 1,85 pg/ml (2-4,4 pg/ml), serbest T4: 

0,74 ng/dl(0.93-1,7 ng/dl), TSH: 5.19 ng/dl(0,27-4,2 ng/dl) ACTH (Sabah):65.0 (10-46), Kortizol 

(Sabah):9.22 µg/dL( 6.7 - 22.6 µg/dL) IgG(serum): 13,9 g/l(7-16 g/l), IgA(serum): 524 mg/dl, 

IgM(serum):156 mg/dl(40-230 mg/dl) Kappa hafif zincir serbest:9.12 mg/dl( 0.67 - 2.24 mg/ dl 

),Lambda hafif zincir serbest:27.6 mg/dl( 0.83 - 2.7 mg/dl) , Beta-2 mikroglobulin:10271 ng/mL (651 

- 2295 ng/mL), idrar tahlili normal , demir parametreleri , hepatit markerlari , ANA ve ANCA profili 

normal olarak saptandı. İmmunfiksasyon elektroforez sonucu IgA lambda monoklonal gammopati (+) 

. Periferik yaymada eritrositler NN, formülde nötrofilik lökositoz +, trombositler belirgin artmış, iri 

trombositler (+) . Batın USG hepatosplenomegali mevcut. EMG sonucu demyelizan ve sekonder 

aksonal ileri sensorimotor polinöropati ile uyumlu . Torakoabdominal BT: Hepatomegali, bilateral 

inguinal bölgelerde artmış lenf nodları, her iki aksiller fossada benign ve reaktif görünümlü artmış lenf 

nodları mevcut. KİAB sonucu megakaryositer seri öncelikli olmak üzere tüm hücre serilerinde artış ve 

interstisyel plazma hücrelerinde artışı mevcut. Sonuç olarak poliradikülopati, 

organomegali(hepatosplenomegali), endokrinopati(hipotiroid), monoklonal gamopati 

,hiperpigmentasyonu mevcut olan hastaya POEMS sendromu tanısı kondu. Hematoloji servisine 

yatırıldı ve 2 kür VAD kemoterapisi verildi. Sonrasında hastaya Alkeran verilerek OKİT yapıldı , 

takip ve tedavisi devam etmektedir. 

Sonuç : POEMS sendromu bir çok vücut sistemini kapsayan bir sendromdur ve ilk başta akla gelen bir 

hastalık değildir. Hastalar farklı semptomlarla gelebilir. Bizim olgumuzda olduğu gibi nörapati 

bulguları, cilt değişiklikleriyle gelen bir hastada POEMS sendromu daima akılda tutulmalıdır. 
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Amaç : 5 - Azasitidin ve desitabin geçici DNA hipometilasyonunu artıran pirimidin 

nükleozid analoğu düşük yoğunluklu kemoterapötik ilaçlardır. DNA hipometilasyonu 

myelodisplastik sendrom ve akut myeloid lösemi tedavisinde önemli bir mekanizmadır. 

Yaygın kullanılan iki hipometile edici ajan 5 - azasitidin ve desitabindir. En az 4 - 6 siklüs 

tedavi uygulanması ve yanıtlı olgularda tedaviye devam edilmesi belirtilmekle birlikte net 

süre veya siklus sayısı bilinmemektedir. 

Yöntem : Olgu sunumu 

Bulgu : Yetmişbeş yaşında erkek hasta mart 2014`te halsizlik nedeniyle başvurdu. Cilt ve 

mukozalar soluk izlendi. Tam kan sayımında pansitopeni (Hemoglobin: 11 g/dl, MCV: 108 fl, 

trombosit: 72 bin/mm3, lökosit: 1920/mm3, nötrofil: 570/mm3) saptandı. Periferik yaymada 

her üç seride displazi bulguları izlendi. Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisinde hiperselülerite, 

blast artışı, diseritropoez, dismegakaryopoez ve granülositer seride duraklama görüldü. Akım 

sitometride myeloblast oranı (CD 34+,CD117+) %14 olarak izlendi. Konvansiyonel 

sitogenetik incelemede 21 metafazının 2` sinde Y kromozom kaybı görüldü. IPSS - R orta 

risk myelodisplastik sendrom RAEB - 2 tanısı ile desitabin (20 mg/m2/gün, 5 ardışık gün, 28 

gün ara ile ) intravenöz olarak 6 siklüs uygulandı. Kısmi yanıtlı ve belirgin yan etki 

gözlenmeyen olguda toplam 14 siklüs desitabin uygulandı. Halen kısmi yanıtlı olgu tedavi 

sürecinde asemptomatik, transfüzyon bağımsız olarak takip edilmektedir. 

Sonuç : Myelodisplastik sendrom tedavisinde DNA metil transferaz inhibitörleri sık olarak 

kullanılmaktadır. Uzun süreli deneyime rağmen tedavinin süresi tartışmalıdır. Ülkemizdeki 

uygulama 6 siklüs sonrasında hasta yanıtlı ise 2 kür daha tedaviye devam edilmesi 

şeklindedir. Olgumuzda olduğu üzere güncel yayınlarda yanıtlı olgularda tedaviye ara 

verilmemesi önerilmektedir. 
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Amaç : Trombotik trombositopenik purpura (TTP), erişkinlerde trombotik mikroanjiopatiye 

yol açan diğer nedenlerin (gebelik, sistemik enfeksiyonlar, ilaçlar vb.) sebep olmadığı, 

mikroanjiopatik hemolitik anemi (MAHA) ve trombositopeni ile karakterize böbrek 

yetmezliği ve/veya nörolojik bulguların eşlik edebileceği nadir görülen bir hastalıktır. TTP`de 

endotel hücrelerinden salınarak dolaşımdaki von Willebrand faktör (vWF) multimerlerini 

parçalayan `a disintegrin and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 motif, member 

13` (ADAMTS 13) enzim aktivitesinde ciddi düşüklük ( 

Yöntem : Hastalar ve yöntem: 2007-2015 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Erişkin Hematoloji Bilim Dalı`nda TTP tanısı alan 12 hasta incelendi. Tanı anında MAHA 

(Hb 

 

Bulgu : Hastaların demografik ve klinik özellikleri Tablo 1`de sunulmuştur. Hastaların yaş, 

hemoglobin düzeyi, LDH, kreatin, retikülosit ve trombosit sayısının ortanca değerleri Tablo 

2`de özetlenmiştir. 12 hasta içerisinde 4 hastanın ADAMTS 13 düzeylerine ulaşılamadı. 

Kalan 8 hastanın 7`sinin sonuçları kazanılmış TTP ile uyumlu saptandı. 1 hastanın ise 

ADAMTS 13 düzeyleri normaldi, bu hastanın küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) 

tanısı mevcuttu ve sistemik hastalık ilişkili MAHA ve trombositopeni tanısı aldı. Bu hasta 

izlemde exitus oldu, diğerlerinden 2`si takip dışı kalırken, 9 hasta ise halen asemptomatik ve 

tedavisiz olarak izlenmektedir. 

Sonuç : TTP nadir gözlenen fakat yaşamı tehdit eden organ tutulumları ile gidebilen bir 

hastalıktır. Tedavide özellikle plazma değişim tedavisi, steroid ve immunsüpresif ilaçlar 

(rituximab, siklofosfamid, siklosporin, vinkristin vb.) kullanılabilir. Burada kliniğimizde tanı 

alan, tedavi edilen ve halen izlenen olgularımızı paylaşmak istedik. 
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Amaç : T hücreli Hodgkin dışı lenfomalar batı ülkelerinde tüm lenfomaların yaklaşık %10-15`ini 

oluşturan, farklı morfolojik, immünfenotipik ve klinik özelliklere sahip bir grup heterojen 

neoplazmlardır. Anjioimmünoblastik T-hücreli lenfoma, T hücreli lenfomalar içinde sık görülen bir 

subgroup olup 60 yaş civarında görülme sıklığı artar. Yaygın periferik lenfadenopatiler, ateş, kilo 

kaybı ile sistemik bir hastalık şeklinde ortaya çıkan bu lenfoma tipinde hastaların yaklaşık yarısında 

cilt döküntüleri, artraljiler görülmektedir. Erken dönemde lenf bezinden histopatolojik tanı 

konulmadığı takdirde bu hastalar sistemik semptomları nedeniyle romatoloji, dermatoloji, enfeksiyon 

hastalıkları gibi bölümlere başvurur ve iyi klinik yanıt nedeniyle steroid tedavisi alırlar. Steroid 

tedavisi altında mikroskopik doku bulguları silinebildiği için hastalar oldukça geç tanı alabilirler. 

 

Yöntem : Yaklaşık iki yıl çeşitli merkezlerde tetkik ve tedavi edilmiş 56 yaşında bir hastayı, 

farkındalık yaratmak amacıyla sunmak istedik. 

Bulgu : Gece terlemeleri, ateş yüksekliği, kilo kaybı, el ve ayaklarda uyuşma, bacaklarda ve gövdede 

eritrodermik ,purpura benzeri döküntüler, ödem nedeniyle tetkik edilen 56 yaşında erkek hasta, 

vaskülit öntanısı ile merkezimize refere edildi. Hastanın iki yıldır bu şikayetlerle tetkik edildiği, uzun 

sure steroid kullandığı, steroid tedavisi dozu azaltıldığı zaman şikayetlerinin yinelediği öğrenildi. 

Sedimentasyon ve CRP yüksekliği olan hastanın ANA, p-c ANCA , C3,C4 immünolojik testleri 

negatif sonuçlandı. Hastanın hemogram sonucu eozinofil 14000/mm3 olması ve 6 aydan uzun bir 

süredir devam etmesi nedeniyle, öncelikle hipereozinofiliye neden olacak allerjik hastalıklar, paraziter 

enfeksiyonlar, adrenal yetmezlik ve dermatit gibi patolojiler araştırıldı ve ekarte edildi. Hastaya kemik 

iliği aspirasyon ve biyopsisi yapılıp FIP1L1-PDGFR alfa gen mutasyon tayini için genetik materyal 

alındı. Kemik iliği değerlendirmesinde hipersellüler kemik iliği, %50-60 eozinofilik seri genç ve olgun 

elemanları görüldü. Diğer serilerde patolojik bulgu olmamakla birlikle lenfositer seri ve plazma 

hücrlerinde nispi bir artış saptandı. Hastada FIP1L1-PDGFR alfa gen mutasyonu saptanmadı. Ateş 

yüksekliği devam eden ve kontrolü sağlanamayan hastaya tüm vücut bilgisayarlı tomografi 

görüntülemesi yapıldı. Servikal, mediastinal, bilateral aksiller, batın içi yaygın, bilateral iliak ve 

inguinal alanlarda birleşme eğilimi olan, çapı 25 mm`ye ulaşan lenf nodları saptandı. Sol aksiller lenf 

bezinden eksiyonel biyopsi yapılan hastanın histopatolojik tanısı, anjioimmünoblastik T hücreli 

lenfoma olarak sonuçlandı. Steroid tedavisi ile ateş yanıtı alınan hastaya hemen CHOEP tedavisi 

verildi. Sistemik semptomları kontrol altına alınan, döküntüleri gerileyen hasta halen tedavi altında 

takip edilmektedir. 

Sonuç : Anjioimmünoblastik T-hücreli lenfoma sistemik semptom ve bulgularların ön planda olduğu, 

nadir görülen bir lenfoma tipidir. Laboratuvar tetkiklerinde poliklonal hipergamaglobulinemi, 

coombs+ hemolitik anemi, eozinofili ile sık karşılaşılır. Aynı zamanda dalak, karaciğer, kemik, 

akciğer, cilt gibi ekstranodal tutulum alanları olabilir. Tanı konulduğunda hastaların %80`inden fazlası 

evre III veya IV`dedir. Klinik seyri çok değişken olup, dönemsel spontan remisyonlar görülebilir. 

Genel olarak prognozu kötü olan bu hastalığın erken tanısı için ateş, kilo kaybı, halsizlik gibi sistemik 

semptomları olan hastalarda lenfoma mutlaka öntanılarda düşünülmeli ve periferik lenf bezi 

muayenesi yapılmalıdır. 
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MULTİPL MYELOMLU HASTALARDA PERİFERİK KÖK HÜCRE 
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Amaç : Multipl myelomlu genç hastalarda (65 yaşını geçirmemiş, performans durumu uygun 

olan 65 yaşın üstündeki hastalar), yüksek doz kemoterapi ve otolog kök hücre 

transplantasyonu standart tedavi olarak uygulanmaktadır. Son dekat içerisinde gerek allojenik 

gerekse otolog transplantasyonda periferik kök hücreler artık kemik iliğinin yerine geçmiştir. 

Bugün bütün dünyada otolog kök hücre toplanması için en sık kullanılan kematerapötik ajan 

siklofosfamiddir(Cy). Biz de kliniğimizde siklofosfamid ve G-CSF ile periferik kök hücre 

mobilizasyonu yapılan 31 multipl myelomlu hastada, mobilizasyon rejimi sonrası gelişen 

trombositopeni ile toplanan kök hücre arasındaki ilişki deneyimimizi sunmayı amaçladık. 

 

Yöntem : Ankara Numune Eğitim Araştırma hastanesi kemik iliği nakil bölümünde 

siklofosfamid ve G-CSF ile periferik kök hücre mobilizasyonu yapılan 31 multipl myelomlu 

hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Mobilizasyon rejimi başlamadan önceki 

trombosit değerleri, nötropeniye giriş süreleri, en derin trombosit değerleri, tek seferde 

toplanan kök hücre sayıları, kaç aferezde toplandığı dosyalar üzerinden elde edildi. 

 

Bulgu : Ankara Numune Eğitim Araştırma hastanesi kemik iliği bölümünde otolog nakil 

yapılan ve mobilizasyon rejimi olarak 4 gr/m2 siklofosfamid+G-CSF 5 mcg/kg/gün kullanılan 

31 multipl myelomlu hastanın 12`si kadın, 19`u erkek olup yaş ortancası 58 (min: 43 max:70) 

idi. Başlangıç trombosit sayıları ortalama 219.000/mm3( min:126 max:336) olup, 

mobilizasyon rejimi sonrası en derin trombosit 14.000 idi. 14 hastanın en derin trombosit 

değeri 80.000/mm3 idi. 8 hastadan tek seferde yeterli kök hücre (2,5x10 6) toplanmış olup, 

çoklu aferez sonrası (2 veya 3 aferezde) sadece 1 hastadan yeterli kök hücre toplanamamıştır. 

Tek aferezde yeterli kök hücre toplanan 8 hastanın 5`inde en derin trombosit sayısı  

 

Sonuç : Otolog kök hücre mobilizasyonu için kullanılacak kemoterapötik ajanların hem altta 

yatan hastalığa karşı etkin hem de kök hücre mobilizasyonunu kolaylaştırıcı olmaları 

gerekmektedir. Bu şekilde transplant öncesi hem sitoredüksiyon hem de mobilizasyon birlikte 

sağlanmış olmaktadır. Biz de kliniğimizde periferik kök hücre mobilizasyonunda 

siklofosfamid 4 gr/m2+ 5 mcg/kg/gün G-CSF kullanmaktayız. Retrospektif olarak yaptığımız 

incelemede mobilizasyon rejimi sonrası trombositopeni derinliği ile tek seferde toplanan kök 

hücre sayısı arasında korelasyon olup olmadığını inceledik. Mobilizasyon rejimi sonrası 

gözlenen derin trombositopenisi(80.000) hastalara göre daha fazla olduğu gördük. Tek 

merkezli deneyimimizi sunduğumuz bu çalışmanın daha geniş kapsamlı yapılması gerektiği 

kanaatindeyiz. 
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EPİDERMOTROPİK CD8/30 + SİTOTOKSİK PERİFERİK T HÜCRELİ LENFOMA; 

BİR OLGU NEDENİYLE 
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Amaç : Primer kutanöz epidermotropik CD8+ T hücreli lenfomalar, bütün kutanöz T hücreli 

lenfomalar içinde yaklaşık %1 oranında görülür. Oldukça nadir saptanan bu patoloji agresif 

seyir gösterip kötü prognozludur. Kutanöz CD8/30+ T hücreli lenfoproliferatif lezyonları 

tanımlamak, klasifiye etmek oldukça zordur. Bu lenfoma tipi CD8 + mycosis fungoidesten 

ayrılmalıdır. Kemoterapi dissemine seyreden vakalar için düşünülmelidir. 

Yöntem : Tanısı deneyimli ellerde dahi zor konulabilen epidermotropik CD8+ T hücreli 

lenfoma olgusunu , multidisipliner yaklaşımın önemi vurgulama ve oldukça nadir görülmesi 

nedeniyle sunmaya değer bulduk. 

Bulgu : Yaklaşık 1 yıl once bukkal mukozada kitle saptanan ve biyopsi sonrası şüpheli 

marjinal zon lenfoma tanısı alan hastanın PET-BT sonucunda servikal, aksiller, mediastinal 

bölgede birleşme eğilimi olan multipl lenf bezleri olduğu rapor edilmiş. Eksizyonel biyopsi 

için uygun lenf bezi olmadığı için hasta takibe alınmış. İzlem boyunca şikayeti olmayan ve 

tedavi almayan hasta, dermatoloji bölümüne vücutta yaygın kırmızı-kahverengi plaklar 

nedeniyle başvurdu. Cilt lezyonlarından yapılan biyopsi sonucunda lenfoid T hücre 

infiltrasyonu saptanan ancak tanı konulamayan hastanın ateş yüksekliği, gece terlemeleri 

şikayetleri, hemogramda pansitopenisi olması nedeniyle lenfoma ileri tetkik amaçlı 

hematoloji servisine devir alındı. Parasetamole yanıt vermeyen ateş yüksekliği nonsteroid 

antienflamatuar ajanlara yanıtlıydı. Enfeksiyon saptanmayan hastada malignite ateşi 

düşünüldü. Tüm vücut bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde servikal, aksiller, 

supraklavikuler, mediasten, batın, iliak ve inguinal bölgelerde çok sayıda 10-40 mm 

boyutlarında yaygın lenfadenopatiler saptandı. Hastaya supraklavikuler lenf bezi eksizyonel 

biyopsisi yapıldı ve periferik sitotoksik CD8/30 + T hücreli lenfoma tanısı aldı. Pansitopenik 

olan hastanın kemik iliği biyopsisi sonucunda yaygın T hücreli lenfoma infiltrasyonu olduğu 

ve hücre serilerini baskıladığı görüldü. Hasta evre IV olarak Kabul edildi. Steroid tedavisi ile 

ateş yüksekliği tamamen gerileyen hastaya EPOCH kemoterapisi verildi. Cilt lezyonları ve 

sistemik semptomları gerileyen hasta halen tedavi altında izlenmektedir. 

Sonuç : Periferik sitotoksik T hücreli lenfoma oldukça nadir görülen, ileri yaşlarda tanı alan, 

klinik olarak agresif seyirli, genellikle nodal, bazen de ekstranodal tutulum (karaciğer, GİS, 

cilt, kemik iliği vb.) ile başvuran olgulardır. Agresif epidermotropik sitotoksik T hücreli 

lenfoma hızlı bir şekilde plak, yama ve nodüler lezyonlarla kendini gösterir. Bu lezyonlar 

ülserasyon ve nekroz ile komplike olabilir. Bu hastaların tanısında hematoloji-dermatoloji-

patoloji dalları arasında işbirliği içinde çalışmak oldukça önemlidir. 
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OTOLOG HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI HIZLA AKUT 

BÖBREK YETMEZLİĞİNE İLERLEYEN ENGRAFMAN SENDROMU 
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Amaç : Engrafman sendromu; hem otolog hem de allojenik hematopoetik kök hücre naklinin erken 

döneminde görülebilen ateş, deri döküntüsü, nonkardiyojenik pulmoner ödem ve bazen de böbrek 

yetmezliği ve konvülziyonla seyredebilen fatal seyirli bir klinik tablodur. Genellikle nötrofil 

engrafmanının başladığı ilk 72-96 saat içerisinde ortaya çıkan IL-1, TNF-alfa, interferon gama ve 

erken sitokin ürünlerinin etkisiyle meydana gelen epitelyal ve endotelyal hasar, etiyopatogenezde 

sorumlu tutulmaktadır. 

Yöntem : Burada ateş yüksekliği, diare ve 48 saat içinde hemodiyaliz ihtiyacı doğuran ani ve ağır 

böbrek yetmezliği gelişen engrafman sendromu tanısı almış olgu sunulacaktır. 

Bulgu : Yaklaşık 1 yıl önce sol göğüs kafesinde kitle nedeniyle araştırılan ve 8. kosta üzerinde 

plazmositom saptanan hastaya kemik iliği aspirasyonu ve diğer tetkikleri sonucu multipl myelom 

tanısı konuldu. Sistemik kemoterapi alan 49 yaşında erkek hastada klinik ve laboratuvar olarak çok iyi 

parsiyel yanıt alındı ve otolog kök hücre nakli planlandı. Başarılı mobilizasyon sonrasında 200 mg/m2 

melfalan ile hasta otolog kök hücre nakli oldu. Nakil sonrası 8. günde derin nötropenik dönemde olan 

hastada diare şikayeti oldu. Gaita bakısında lökosit görülmedi. Takip eden gün ateş yüksekliği olan 

hastaya metronidazol 3*500 mg peroral ve piperasilin tazobaktam 4*4,5 gr parenteral başlandı. 

Onuncu günde bacak ve gövdede yaygın eritrodermik döküntüleri olan hastanın ateş yüksekliği 

antibiyoterapiye yanıt vermedi. Hasta ertesi gün nötropeniden hızla çıktı ve hemogramda 3000/mm 3 

nötrofil saptandı. Kreatinin 1,5 mg/dL` den 4,5 mg/dL`ye progrese olan hastanın idrar çıkışı azaldı ve 

saatler içinde anürik hale geldi. Hastada engrafman sendromu düşünülüp 100 mg metilprednizolon 

parenteral başlandı. Hastada anüri gelişti ve kan gazında metabolik asidoz, kreatinin değerinde 7,5 

mg/dL`ye progresyon saptandı. Hastada dispne gelişti ve hipoksemi saptandı. Direk akciğer grafisinde 

bilateral interstisyel ödem ve kardiyotorasik oranda artış görüldü. Hasta femoral katater takılarak 

hemodiyalize alındı. Steroid tedavisi sonrası gövde ve bacaklardaki döküntüler solmaya başladı, ateş 

yüksekliği geriledi ve diare görülmedi. Antibiyoterapileri kesilen ve steroid tedavisi devam eden 

hastanın semptomları ve akciğer bulguları geriledi, oksijen ihtiyacı kalmadı. Takiplerinde idrar çıkışı 

başlayan hastanın hemodiyaliz uygulaması kesildi, destek tedavi devam edildi. 

Sonuç : Engrafman sendromu; klinik ağırlığı değişken olan, hafif sistemik semptomlardan, multi 

organ yetmezliğine kadar ilerleyen geniş bir yelpazede karşımıza çıkabilir. Erken dönemde 

şüphelenmek ve tedaviye başlamak ağır seyirli bir tabloya dönüşmesini engelleyebilmek için oldukça 

önemlidir. Engrafman sendromu tedavisi için iyi hazırlanmış bir rehber henüz yoktur. Diürez ve 

steroidler temel tedavi stratejilerindendir. Etkili bir tedavi için hücresel ve sitokin mediatörleri 

azaltmayı hedef alan tedavilerin geliştirilmesi gerekmektedir. 
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PROSTAT BİYOPSİSİ İLE TANI KONULAN MANTLE HÜCRELİ LENFOMA: 
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Amaç : Mantle hücreli lenfoma, erişkin lenfomaların yaklaşık % 6-8 `ini oluşturan nadir bir 

lenfomadır. 60 yaş üzeri erkeklerde sıklığı artmaktadır. Çoğunlukla lenfadenopati ile presente 

olmakla birlikte dalak , kemik iliği tutulumu sık izlenmektedir. Ektranodal tutulum en sık 

gastrointetinal sistemde görülmektedir. Bu vakada benign prostat hiperplazisi ön tanısı ile 

transüretral prostat biyopsisi ile mantle hücreli lenfoma tanısı almıs hasta sunulmustur. 

Yöntem : 68 yaşında erkek hasta prostatizm şikayetleri ile üroloji kiliniğine başvurdu. Taşlı 

kolesistit nedeni ile yapılan kolesistektomi ve tip 2 diyabetes mellitus dışında özgeçmişinde 

özellik yoktu. Yapılan tetkikleri ön planda benign prostat hiperplazisi ile uyumlu olan 

hastadan Uroloji kliniği tarafından transüretral toplam 6 adet prostat biyopsisi alındı. Biyopsi 

materyalinde mononükleer hücreler izlendi. İzlenen hücreler CD 20, CD 5 VE siklin D1 

pozitif olarak boyanırken CD23 negatif saptandı. Hasta mantle hücreli lenfoma prostat 

tutulumu olarak raporlanarak hastanemiz Hematoloji kliniğine yönlendirildi. Yapılan fizik 

muayenesinde servikal ve inguinal alanlarda multiple 1x1.5 cm çapa ulaşan lenfadenopatiler 

saptnadı. Dalak kot altı 3 cm palpe edildi. Yapılan labaoratuar tetkiklerinde wbc: 19000 / µl 

lenfosit: 11400 / µl olarak saptandı. Periferik yaymasında orta büyüklükte bir kısmı çentikli 

nukleuslu lenfoid hücreler izlendi. Kemik iliği aspirasyon biyopsisinde mononukleeer hücre 

infiltasyonu tespit edildi. Hastaya evre 4 a mantle hücreli lenfoma tanısı ile R-CHOP tedavisi 

baslandı. 3. Kür kemoterapisini alan hastanın prostatizm semptomları tamamen geriledi. 

Hastanın takip ve tedavisine devam edilmektedir. 

Sonuç : Prostat lenfomaları oldukça nadir görülen bir antitedir. Özellikle yaş grubu ve 

semptom benzerliği açısından benign prostat hiperplazisi ve kronik prostatit ile oldukça 

benzerdir. Biyopsi materyalinde mononukleer hücrelerin izlenmesi kronik prostatitte de 

görülebilmektedir. Bu nedenle mononukleer hucre infiltrasyonu saptanan vakalarda lenfoma 

olasılığı akılda tutulmalı sistemik belirti ve bulgular, diğer laboratuar değerleri ve ileri 

patolojik incelemeler ile lenfoma tanısı ekarte edilmelidir. 
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CASTLEMAN HASTALARINDA BRAF GEN MUTASYONU VE KLİNİK 
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Amaç : Castleman Hastalığı nadir görülen bir lenfoproliferatif hastalıktır. Hastalığın IL-6 

salınımı, HIV/HHV-8 ile ilişkisi bilinmektedir ancak patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır. 

BRAF geni mitojen aktive olmuş protein kinaz (MAPK) yolağının önemli 

komponentelerinden biri olan serin/threoninkinazdır. Bu yolağın düzensizleşmesi ve gen 

mutasyonları maligniteye yol açmaktadır. BRAF mutasyonları malign melanom, kolorektal 

kanser, over karsinomu, tiroid papiller karsinom ve tüylü hücreli lösemide gösterilmiştir. Bu 

çalışmada Castleman Hastalığında BRAF gen mutasyon varlığını belirlemeyi ve hastalığın 

bazı klinik verilerini ve bunların prognoz ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık. 

Yöntem : 2007-2014 yılları arasında sekiz merkezde Castleman hastalığı tanısı ile izlenen 34 

hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların klinik ve laboratuar bulguları geriye dönük olarak 

incelendi. Tüm doku örneklerinden BRAF gen mutasyonu çalışıldı. Örneklere BRAF gen 

mutasyonu açısından pyrosequencing yöntemi uygulandı. Hastalara ait yaş, cinsiyet, 

histopatolojik tip, klinik tip, yaşam süresi ve bazı laboratuar bulguları istatistiksel yöntem ile 

değerlendirildi. 

Bulgu : Çalışmaya dâhil edilen 34 hastanın 17`si kadın, 17`si erkekti. Olguların histopatolojik 

olarak büyük çoğunluğunu %75.6 oranında hiyalen vasküler varyant oluşturmaktaydı. 

Hastaların 13`ü(%38.2) multisentrik Castleman Hastalığı (MCH), 21`i (%61.8) ünisentrik 

Castleman Hastalığı (UCH) idi. UCH`da yüksek oranda hiyalen vasküler varyant saptandı (p) 

Sonuç : Bu çalışma Castleman Hastalığı ile ilgili ülkemizde yapılan en kapsamlı çalışma 

olmakla birlikte, çalışmamızda hastalığın klinik, histopatolojik ve prognositik özellikleriyle 

ilgili önemli bilgiler elde edilmiştir. Çalışmamızın sonucuna göre BRAF gen mutasyonun 

hastalığın patogenezinde rol almadığını düşünüyoruz. Ayrıca Castleman hastalarının 

tedavisinde tek başına radyoterapi ve kemoterapi yerine kombine edilmiş kemoterapi ve 

radyoterapi sonuçlarının daha anlamlı olduğu saptanmıştır. 
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Amaç : Mide kanseri gastrointestinal maligniteler içinde 3. en sık görülenidir. Yeni tedaviler 

geliştikçe sağkalım uzamakta ve atipik metastazların görülme sıklığı artmaktadır. 

Leptomeningial metastaz da mide kanseri için atipik metastazdır. Aşağıda leptomeningeal 

metastaz tanısı alan mide kanserli vaka ve tedavi yaklaşımımız sunulacaktır. 

Yöntem : Mayıs 2014`te hazımsızlık ve geğirme şikayeti ile başvuran hasta üst GİS 

endoskopik biyopsi ile mide kanseri tanısı aldı. Patolojisi taşlı yüzük hücrelerinden zengin 

epitelyal malign tümör olarak sonuçlandı. Çekilen PET CT`de mide antrumda kitle, 

karaciğerde multipl kitle, sol supraklavikuler abdominal multipl metastatik lenf bezleri ,kemik 

metastazı ,sol akciğerde subplevral nodül saptandı. Hastaya DCX kemoterapisi planlandı. 

Dosetaksel + Cisplatin+Xeloda toplamda 12 kür uygulandı. 12 kür sonrasında çekilen kontrol 

PET CT`de sol frontal lobda ve parietal lobda tümöral açıdan kuşkulu tutulum, mediastende 

ve bilateral hiler lokalizasyonda anlamlı boyutsal değişiklik göstermeyen, bazılarında parsiyel 

metabolik regresyon gözlenen lenf nodları ,sol akciğer alt lobda plevral tabanlı nonmetabolik 

stabil nodüller ,mide antrumda önceki tetkik ile benzer morfolojide primer malignite ile 

uyumlu duvar kalınlaşması, stabil sklerotik nonmetabolik kemik metastazları saptandı. 

Sistemik tutulum açısından stabil olan hastadan kranial manyetik rezonans 

görüntüleme(MRG) istendi. Hastanın bu dönemde gelişen sağ kolda ve bacakta güçsüzlüğü, 

kasılmaları, sağ tarafta hipoestezisi, konuşmada yavaşlama şikayetleri mevcuttu. Çekilen 

kranial MRG`da sol serebral hemisfer frontal lobda leptomeningeal yapılarda ve dura materde 

patolojik kontrastlanma saptandı.(figure 1-2-3) Leptomeningeal metastaz ve menenjit ayırıcı 

tanısı açısından BOS örneklemesi yapıldı. Beyin omurilik sıvısı sitolojisi karsinom metastazı 

ile uyumlu olarak sonuçlandı. BOS örneğinde ARB görülmedi,lökosit eritrosit görülmedi. 

Kültürlerinde üreme olmadı. Glukoz düzeyi 63 mg/dL (eş zamanlı kan glukozu :98), 

mikroprotein 43 mg/dL saptandı. 

Bulgu :  Hastaya mide epitelyal malign tümörünün leptomeningeal metastazı tanısıyla total 

beyin ışınlaması uygulandı ve ardından kateter yoluyla intratekal metotreksat kemoterapisi 2 

gün/hafta 12 mg olarak uygulandı. Hasta leptomeningeal metastaz tanısından 3 ay sonra 

kaybedildi. 

Sonuç :  Leptomeningial metastaz tüm kanserlerde %3-8 oranında saptanır. Solid tümörlerde 

en sık meme, akciğer ve melanomada görülmektedir. Leptomeningial metastaz saptandıktan 

sonra yaklaşık otalama sağkalım 8 haftadır. Bizim vakamızda da benzer süredir. 

Leptomeninkslerin mide kanseri için nadir metastaz sahası olması ve tedavi stratejilerinin 

tartışmalı olması nedeniyle bu vakayı sunmaya değer bulduk. 
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METASTATİK ALVEOLAR SOFT PART SARKOMDA SUNİTİNİB TEDAVİSİ İLE 

UZUN SÜRELİ YANIT: BİR OLGU SUNUMU 
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Amaç : Alveolar soft part sarkom (ASPS) nadir görülen, kemoterapiye dirençli, tüm yumuşak doku 

sarkomlarının %0.5-%1`ini oluşturan bir tümördür. Işık mikroskobundaki poligonal hücreli, kapillerle çevrili, 

alveolleri andıran görüntü karakteristiktir. Çoğunlukla 15-35 yaşları arasında, kadınlarda ve ekstremitelerde daha 

sık olmak üzere, yavaş büyüyen ağrılı kitleyle ortaya çıkar.En sık metastaz bölgeleri akciğer, beyin ve çevre 

kemik dokusudur.Olgu sayısının az olması nedeniyle klinik seyri,prognostik faktörler ve tedavi seçenekleri 

hakkındaki veriler çok sınırlıdır.ASPS,ASPACR1-TFE3 füzyon proteinin oluşumu ile sonuçlanan,t(17-X) 

(p11.2;q25) translokasyonunu taşır. Bu füzyon ile MET otofosforilasyonu sonrasında sinyal yolaklarının aktive 

olduğu bilindiğinden MET inhibisyonunun tedavide hedeflenmesi ve tirozin kinaz inhibitörleri ile çalışmalar 

gündeme gelmiştir. Burada sunitinib ile 2 yıla yakın süredir tama yakın yanıtlı olarak izlenen bir metastatik 

ASPS olgusu sunulmuştur. 

Bulgu : 27 yaşında kadın hasta başvurusundan 4 yıl önce fark ettiği sağ bacakta şişlik ve son 1 yıldır eklenen 

ağrı yakınmasıyla başvurdu. Şubat 2014`te yapılan sağ uyluk laterali insizyonel biyopsisi "Yumuşak dokuların 

alveolar sarkomu (alveolar soft part sarkom)" olarak rapor edildi. İmmunohistokimyasal incelemede PAS fokal 

(+), D-PAS (-), Desmin (-), EMA(-), Sitokeratin AE1/AE3 (-), Ki-67 %1, TFE-3 (-) saptandı. Sağ Uyluk 

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)`de sağ uyluk distalinde anterolateralde yerleşim gösteren vastus 

lateralis ve vastus intermedius kaslarını invaze eden, posterior kompartmana uzanmayan yumuşak doku kitlesi 

izlendi. Kitlenin kraniokaudal uzunluğu 16 cm, transvers boyutları 8x7 cm olarak ölçüldü.Vasküler yapı 

invazyonu yoktu.Kemik, eklem invazyonu ayırt edilmedi.Dinamik incelemede tümöral lezyonda arterial evreden 

itibaren belirgin kontrastlanma ve tümörü besleyen kollaterallerde de belirgin parlaklaşma mevcuttu.(Resim 1) 

Pozitron Emisyon Tomografi (PET/BT)`de sağ uylukta vastus lateralis kası içerisinde heterojen FDG tutulumu 

(SUV:3,3-5) olan primer maligniteye ait kitle lezyonu yanı sıra her iki akciğer parankiminde değişik 

lokalizasyonlarda en büyüğü 9 mm boyutta nonmetabolik metastatik nodüller izlendi.Mart 2014`te hastaya 

Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı onayı ile neoadjuvan sunitinib tablet 50 mg/gün 4 hafta üst üste kullanım, 2 

hafta ara şeklinde başlandı. Eş zamanlı toplam 5000 cGy radyoterapi (RT) uygulandı.Bir ay sonraki kontrolde 

kitlenin kıvamında yumuşama ve boyutlarında %40`a yakın gerileme gözlendi.Sunitinib ilişkili grad 2 hipotirodi 

gelişmesi nedeniyle tedaviye tiroid hormon replasmanı da eklendi.Mayıs 2014`te tedavi yanıtını değerlendirmek 

üzere çekilen Dinamik Uyluk MRG`de sağ uyluktaki kitlenin 11,5x6 cm`ye gerilediğinin ve kontrastlanma 

paterninde de belirgin gerileme olduğunun rapor edilmesi üzerine hasta operasyona yönlendirildi.Rezeksiyon 

materyalinin patolojik incelemesi 6,5x4,5x9,5 cm tümöral yapı,ince bir kapsülle çevrili, en yakın cerrahi sınıra 

uzaklığı 0.5 cm,tedaviye bağlı %50`den az nekroz gösteren ASPS, PAS (-), D-PAS (-), TFE-3 (+), Ki-67 %3 

olarak bildirildi.Mevcut bulgularla hastaya Temmuz 2015`te ek doz 1600 cGy RT uygulandı.Hasta Mart 

2014`ten bu yana sunitinib tedavisi ile operasyon bölgesinde nüks olmaksızın, akciğerdeki milimetrik metastatik 

nodülleri de tama yakın yanıtlı olarak izlenmektedir. 

Sonuç : ASPS,karakteristik ve genellikle değişkenlik göstermeyen histolojik özelliklere sahip,kemoterapiye 

dirençli,nadir görülen yumuşak doku sarkomlarıdır.ASPL-TFE3 füzyon geninin oluşuma yol açan spesifik bir 

translokasyon sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir.Araştırmalar,onkojenik TFE-3 füzyonunun tetiklediği MET 

aktivasyonu ve sonrasındaki sinyal iletiminin tirozin kinaz inhibitörleri (TKİ)`nin hedefi olabileceğini göstermiş 

ve tümörün yüksek damarsal paterni göz önüne alındığında antianjiojenik özelliklere sahip bir TKİ olan 

sunitinibin kullanımına yönlendirmiştir.Metastatik ASPS tanılı olgumuz Sunitinib ile 2 yıla yakın süredir tama 

yakın yanıtlı olarak izlenmesi nedeniyle dikkat çekicidir. 
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GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERİN DEMOGRAFİK, KLİNİK VE 

PATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
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Amaç : Gastrointestinal stromal tümörler (GİST), sindirim sisteminin en sık karşılaşılan mezenkimal 

tümörleridir. Bu çalışmadaki amacımız Trakya Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı`nda takip 

edilen GİST vakalarının tanı anındaki demografik, klinik, patolojik özelliklerini, prognostik 

faktörlerini ve klinik seyirlerini gözden geçirmek, literatür bulguları ile karşılaştırmak, GİST`lere 

yaklaşımımızı değerlendirmek ve iyileştirmekti. 

Yöntem : Çalışmaya Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Ocak 1997 ile Aralık 2014 

tarihleri arasında histopatolojik olarak GİST tanısı almış 68 hasta dâhil edildi. Yerel etik kurul onayı 

alınarak hastane kayıtları retrospektif olarak tarandı. Yineleme ile ilişkili olabilecek faktörler tek 

değişkenli analizle araştırıldı. Parametrik olmayan değişkenlerin birbiri ile ilişkileri Ki-kare test ile 

araştırıldı. Parametrik değişkenlerin gruplar arası karşılaştırılması student-t testi ile yapıldı. Sağkalım 

analizleri Kaplan-Meier yöntemi ile yapıldı. Log-rank testi ile sağkalım ile ilişkili prognostik öneme 

sahip histopatolojik, klinik ve tedavi özellikleri belirlendi. 

Bulgu : Çalışma grubumuzda ortanca yaş 60 (min. 32, max. 84) idi. Bölgemizdeki GİST`li hastalarda 

en sık başvuru şikayeti karın ağrısı idi (% 38.2). Çalışmamızda ince barsak en sık (% 42.6), yerleşim 

yeri iken mide 2. sıklıktaki (% 36.8) yerleşim bölgesi idi. En sık metastaz yeri karaciğerdi (% 84.6). 

İmmunohistokimyasal açıdan en sık boyanma izlenen belirteç CD 117 idi (% 76.5). Tanı sırasında 

metastazı olan hastalarda tümör boyutu ortalama 13.5 ± 4.4 cm, metastazı olmayan hastalarda tümör 

boyutu ortalama 8.8 ± 4.7 cm olarak bulundu (p=0.01). Aynı şekilde nüksü olan hastalarda tümör 

boyutu ortalama 11.8 ± 3.8 cm, nüks olmayan hastalarda tümör boyutu ortalama 6.5 ± 3.0 cm olarak 

bulundu (p=0.01). Çalışmamızda cinsiyet ile metastaz, nüks ve sağkalım arasında anlamlı ilişki 

saptanmadı. Tümör yerleşim yeri ince barsak olanlarda sağkalım süresi daha uzun saptandı (mide 

41.39 ay, ince barsak 80.09 ay, kolon 35.68 ay, retroperitoneal 31.47 ay; p=0.032). Metastazı olan 

hastalarda median sağkalım 24.64 ay, metastazı olmayan hastalarda median sağkalım 80.09 ay 

saptandı (p=0.005). Hastaların tanı anındaki TNM evresi ile sağkalım arasında anlamlı ilişki 

saptanmadı. Sigara-alkol kullanımı ile sağkalım arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. 

Sigara kullanmayan hastalarda median sağkalım 80.16 ay, sigara kullanan hastalarda median sağkalım 

24.64 ay saptanmıştır (p=0.01). Alkol kullanmayan hastalarda median sağkalım 80.09 ay, alkol 

kullanan hastalarda median sağkalım 24.64 ay idi (p=0.05). Mitoz sayısı ile nüks ve metastaz arasında 

anlamlı ilişki saptanmamışken, sağkalım arasında anlamlı ilişki saptandı. Hastaların % 57.4`ü AFIP 

kriterlerine göre yüksek riskli grupta idi. AFIP kriterlerine göre riski olmayan, çok düşük ve düşük 

riski olan hastalarda median sağkalım 80.16 ay, yüksek riskli hastalarda median sağkalım 39.22 ay 

olarak bulundu (p=0.15). Mitoz sayısı >5 olan hastalarda median sağkalım 39.22 ay, mitoz sayısı 5= 

%5 olan hastalarda medya sağkalım 39.2,  

Sonuç : Çalışmamızda tanı, tedavi ve hastalık gidişi açısından birçok sonuç ulusal ve uluslar arası 

verilerle benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte merkezimizde ve muhtemelen bölgemizde de ince 

barsak GİST`leri daha sık görülebilir ve daha iyi klinik seyire sahip olabilir. Sigara ve alkol kullanımı 

hastalık patogenezi ilişkili ya da ilişkisiz hastaların sağkalım sürelerini etkileyen faktörler olarak gözlenmektedir. 
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PAZOPANİB İLE TAM YANIT ALINAN DESMOİD FİBROMATOZİS OLGUSU 
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Amaç : Desmoid tümörler tüm vücuttaki musküloaponörotik dokulardan gelişebilen benign histolojik 

karakterde fibröz tümörlerdir. Lokal ilerleyerek agresif seyir göstermelerine karşın metastaz özellikleri 

yoktur. Konservatif rezeksiyon sonrasında da nüks eğilimlidirler.Desmoid tümörler/agresif 

fibromatozis (DT/AF) ;Yumuşak doku tümörlerinin % 3` den azını ve tüm tümörlerin yaklaşık % 

0.035` ini oluştururlar. Pazopanib; büyüme faktörleri ve anjiogenezisi inhibe eden potent bir 

multitirozinkinaz inhibitörüdür. Renal Cell karsinom ve yumuşak doku tümörlerinde kullanımı 

endikedir.Pazopanib tedavisi ile agressif fibromatozisli bir olgumuzda tam yanıt alınmıştır. Literatürde 

medikal tedaviyle tam yanıt alınan başka vaka bildirilmediği için sunmaya değer bulduk. 

Yöntem : Olgu sunumu 

Bulgu : 50 yaşında bilinen kronik hastalığı olmayan erkek hasta Aralık 2012`de karın ağrısı nedeniyle 

başvurdu. Yapılan bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde batın içerisinde yumuşak doku kitlesi 

saptandı. Bunun üzerine genel cerrahi tarafından hastaya kolon rezeksiyonu ve tümör eksizyonu 

uygulandı. Tümör eksizyonu ile patolojik olarak mezenterik fibromatozis tanısı aldı ve ki67 %3 

saptandı. Rezidü kitlesi olmaması proliferasyon indexinin düşük olması nedeniyle hasta tedavisiz 

izleme alındı.Takiplerinde Aralık 2013`de bilgisayarlı tomografide primer kitle ile aynı lokalizasyonda 

nüks kitle saptandı ve hastaya antiöstrojen tedavi olarak tamoxifen 40 mg/gün başlandı. Anti-östrojen 

tedavinin 3. ayında bilgisayarlı tomografide progresyon (figür 1) olması üzerine, hastanın kullanmakta 

olduğu anti-östrojen tedavi kesilerek hastaya bir anti-angiogenik ilaç olan pazopanib 800 mg/gün 

başlandı. Pazopanib kullanmının 1. ayında saç renginde beyazlama ve vitiligo (resim 1-2) saptandı. Bu 

yan etkileri dışında ilaç tölerasyonu iyiydi. Pazopanib kullanımı esnasında hastanın bilgisayarlı 

tomografi ile yapılan kontrollerinde 9. Ayda ( figür 2) tümör dokusunda regresyon, 22.ayda (figür 3) 

ise tam yanıt alındığı görüldü. Hasta halen tam yanıtlı olarak pazopanib 800 mg/gün den tedavisine 

devam etmektedir. 

Sonuç : Desmoid tümörler musküloaponörotik dokulardan gelişen benign karakterde fibröz 

tümörlerdir . Bağ dokulardaki gelişim bozuklukları sebep olarak gösterilmiş olup vücuttaki tüm kas 

dokularından köken alabilen bir yumuşak doku tümörüdür. Etiyolojisinde hamilelik, dışarıdan östrojen 

alımı, Familial adenomatous poliposis (FAP) ve Gardner sendromu bulunmaktadır. Pazopanib 

multitirozintinaz inhibe inhibitörüdür ki preklinik çalışmalarda sarkom dokusunda artmış VGEFR VE 

PDGFR ekspresyonu gösterilmiştir. Etki mekanizmasının bu yolaklar olması muhtemeldir. 

PAZOPANİB PALETTE faz 3 çalışmasında plaseboya göre PFS de 3 ay fark sağlayarak non 

adipositik yumuşak doku tümörlerinde etkiliğini kanıtladı. Bu çalışmada pazopanib ile daha çok stabil 

yanıt; az bir grubta da regresyon görülmüştür. Bizim vakamız; pazopanib ile tam yanıt alınmış 

literatürdeki ilk vakadır. 
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YUMUŞAK DOKU SARKOMLU HASTADA ; SAĞ VENTRİKÜL METASTAZI 
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Amaç : Undifferansiye pleomorfik sarkom yüksek gradelidir. Tüm erişkin sarkomlarının %5 ini 

oluşturur . Kardiak neoplaziler çok nadir olduğu gibi metastaz daha da az görülür. Kardiak 

metastazların yüzde %30 undan fazlası akciğer kanseridir. Bizim sunacağımız vaka sağ ventrikül 

metastazı yapan uyluk kaynaklı undifferansiye pleomorfik sarkomudur. 

Yöntem : olgu sunumu 

Bulgu : 45 yaşında erkek hastada bilinen Diyabet Mellitus, hipertansiyon ve behçet hastalığı mevcut 

olup Mayıs 2014`de sol uyluk medialinde sert şişlik yakınmasıyla başvurdu. MRG ile sol uyluk 

proksimal medial kompartmanda 14 cm yumuşak doku kitlesi saptandı. Biyopsi malign iğsi hücreli 

mezenkimal tümör olarak raporlandı. Kitle eksize edildi ve patoloji sonucu 14*10 cm pleomorfik 

hücreli sarkom, kötü differansiye derece 3 olarak raporlandı. Çekilen toraks BT`de metastaz 

saptanmadı ve adjuvan tümör yatağına Radyoterapi ve eş zamanlı 2 kür cisplatin, doksorubisin (CA) 

kemoterapisi verildi. Radyoterapi bitiminde mitoz oranı yüksek, undiferansiye olması sebebiyle 

adjuvan kemoterapisi 4 kür ifosfamid, adriamisin (İA )olarak verildi. Kontrollerinde toraks 

tomografisinde sağ akciğer alt lobda daha önce benign olarak değerlendirilen nodülde boyutsal 

progresyon saptandı ve PET-BT çekildi. Bu lezyonun aktivite tuttuğu da gösterilce (sağ akciğer alt 

lobda 25 mm SUV:4.4 lezyon ) göğüs cerrahisi tarafından VATS ile wedge rezeksiyon uygulandı. 

Patolojisi pleomorfik sarkom metastazı, cerrahi sınırları temiz olarak geldi. Hasta tedavisiz izleme 

alındı. Hastanın son 20 gündür olan nefes darlığı şikayeti ile Dış merkez de çekilen Toraks BT sinde 

sağ ventrikül içende kitle ve trombus gösterilmiş ve kardiak MR önerilmiş. Aralık 15 tarihli Kardiak 

MRG : (figüre 3)sağ ventrikül içerisinde yaklaşık 4,1cm*4,3 cm boyutunda lezyon ,sağ alt lobta ac 

periferik yerleşimli kostofrenik sinüse yakın 2,3 cm boyutunda nodüler yapı gösterilmiş. PET/BT`de 

sağ ventrikülün büyük bir kısmını dolduran yaklaşık 66*41 mm boyutta trombus ve bunun yaklaşık 3 

cm lik kısmı hipermetabolik özellikte tümör trombusu olarak raporlandırıldı. (figüre 2)Kalp damar 

cerrahisi tarafından operasyon açısından değerlendirilen hasta operasyon riskleri ve myokard 

invazyonu nedeniyle önce kemoterapi alması sonrasında debulking yapılması planlandı. Antrasiklin 

kümülatif dozunu dolduran hasta için İCE kemoterapisi verildi. Hastanın EÜTF Tülay Aktaş Onkoloji 

hastanesinde kemoterapisi devam ediyor. 

Sonuç : Sarkom için çok nadir metastaz yeri olan kardiak netastazlı olgu ve bu hastadaki tedavi 

yaklaşımımız sunulmuştur. Tümörün sağ ventrikül içinde metastaz oluşturabilmesi için primer 

lezyonun nüksü olması gerekirken primer lezyonunda nüksü yoktu ve tedavi başındaki PET/CT 

görüntülerinde de radyolojik olarak gösterilebilen kardiak metastazı da yoktu.(figüre 1) Atipik 

metastaz sahası olması ve tedavisinin ciddi emboli riski oluşturması nedeniyle zor bir vakadır. 
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Amaç : Lokal ileri evre meme kanserli hastalarda neoadjuvant amaçlı uygulanan antrasiklin ve taksan 

tabanlı kombine veya ardışık tedaviler standart uygulamalardır. Kombine veya ardışık tedavi 

planlanan hastalarda başlangıçta uygulanan 3-4 kür kemoterapiye iyi yanıt vermeyen grubun kötü 

prognozu bir çok çalışma ile gösterilmiştir. Ne var ki bu güne kadar yapılan çalışmalarda bu türde 

dirençli hastalara yönelik tedavide yarar sağlayacak bir yöntem ve model söz konusu değildir. 

İntraarteryel kemoterapi uygulamalarında tümör içi 4-6 katı bulan ilaç konsantrasyonları elde 

edilebilmektedir. Biz de böylesine zorlu bir grupta başlangıçta antrasiklin tabanlı neoadjuvant 

kemoterapiye yanıt alınamayan hastalara sistemik taksan uygulamasına ilave olarak eş zamanlı 

uygulanan intraarteryel platin (sisplatin, karboplatin) tedavisinin etkinliğini saptamayı amaçladık. 

Yöntem : Lokal ileri evre ve soliter kemik metastazlı meme kanserli hastalarda başlangıç tedavisi 

olarak uygulanan 3-4 kür antrasiklin ve/veya taksan tabanlı kombine kemoterapilere yanıt vermeyen 

(%30`un altında yanıt alınan veya hiç yanıt vermeyen), potansiyel olumsuz gidişli hastalara intravenöz 

kemoterapiye kombine olarak cone beam BT anjiografi rehberliğinde intraarteryel kemoterapi 

uygulandı. Bunun için, ipsilateral internal mammarian arterden ve subklavyan arterden (kola tansiyon 

aleti ile basınç uygulandıktan sonra) tümörün lokalizasyonuna ve besleyici dallarının orijinine göre 

planlanan standart platin dozunda (siplatin 70 mg/m2, Carboplatin 300 mg/m2) kemoterapi infüzyonu 

yapıldı. Tedavi öncesi ve sonrası yanıtlar PET-BT ile saptandı. 

Bulgu : Çalışmaya İAKT ile tedavi edilen toplam 15 hastaya ait veriler analiz edildi. Ortanca yaş 45 

(27-61) idi. Hastaların. Olguların 13`ü (%87) lokali ileri evre, 2`si (%13) ise soliter kemik metastazı 

olan hastalar idi. Dört (%27) hastada ailede kanser öyküsü mevcuttu. En sık izlenen histolojik tip 

invaziv duktal karsinoma (n=11; %73) idi. Hastaların 11`i (%73) premenapozaldı, %40`ında ER, 

%33`ünde PR ve %27`sinde Her2 (3+) bulundu. Grad 3 hastaların oranı %47 (n=7) idi. Altı (%40) 

hastada cilt tutulumu izlendi. Onbir (%73) hastaya MRM, 2 (%13) hastaya radikal mastektomi, 1`er 

hastaya ise (%7) lumpektomi ve cilt koruyucu mastektomi yapıldı. Cerrahi yapılan 15 hasta için 

ortanca tutulmuş lenf nodu sayısı 1 (0-16), ortanca çıkarılan lenf nodu sayısı ise 19 (7-29) idi. Yüzde 

47 olguda lenfovasküler invazyon, %27 olguda ise PNI mevcuttu. Tüm hastalar aynı zamanda 

radyoterapi aldılar (1 hasta lokal ve izole kemik metastazına yönelik). IAKT sonrası 12 (%80) hastada 

downstaging elde edildi. İAKT ile 3 (%20) hastada tam yanıt, 8 (%53) hastada kısmi yanıt, 4 hastada 

ise (%27) stabil hastalık izlendi. Tam yanıt alınan 2 hasta 3 kür TAC sonrası intraarteriyel kemoterapi 

(1 hasta dosetaksel, 1 hasta sisplatin ile) aldı. Ortanca izlem süresi 21 ay olan hastalarda 2 yıllık genel 

sağkalım oranı %82, progresyonsuz sağkalım oranı ise %73 idi. 

Sonuç : İnflamatuar ve/veya agressif nodal tutulumu olan lokal ileri evre meme kanserleri hastalara 

uygulanan neoadjuvant antrasiklin tabanlı kemoterapiye yanıtsızlık kötü prognozun habercisidir. 
Böylesine güç hastalardan seçilmiş bir guruba uygulanan sistemik kemoterapiye ilave intraarteryel platin 

uygulaması ile elde edilen sonuçlar oldukça çarpıcıdır. Bu grup hastalarda İAKT sonuçları ümit vericidir ve 

etkinliğini değerlendirecek daha geniş hasta katılımlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Amaç : Sunitinib; oral multi tirozinkinaz inhibitörüdür. Özellikle anjiogenezisten sorumlu platelet-

derived growth factor (PDGF-Rs) ve vasculer endothelial growth factor receptorü(VEGF-Rs) inhibe 

eder. Renal hücreli karsinom(RCC) ve imatinib dirençli GİS stromal tümör tedavisinde kullanılan bir 

antineoplastik ajandir. Von Hippel Lindau sendromu: Otozomal dominant geçiş gösteren, 3. 

kromozomun kısa kolunda kodlanan bir tümör süpresör gen defektiyle oluşmaktadır. Aşağıda Von 

hippel lindau sendromlu RCC vakası sunulmuş ve bu vakanın 7 yıldır sunitinibe yanıtı irdelenmiştir. 

Yöntem : olgu sunumu 

Bulgu : 61 yaş kadın hasta 1999`da böbrek tümörü tanısı ile sağ nefrektomi yapılmış(tanı yaşı:45) 

Patolojisi:multifokal böbrek hücreli karsinom nukleer grade 3, Hücre tipi berrak histolojı: %10 

makrokistik, %90 solit komponent olarak raporlanmış. Ocak 2000`da sol böbrekte tümör saptanınca 

enukleasyonu uygulanmış patolojisi renal hücreli karsinom ile uyumlu raporlanmış. Takibe alınan 

hastada Nisan 2005`de radyolojik olarak sol parotisde, tiroidde , sağ akciğer apeksde kitle saptanmış. 

Mayıs 2005`de total tiroidektomi uygulanmış ve patolojisi böbrek tümörünün metastazı 

gelmiş.Tiroidektomi sonrası çekilen PET/BT`de ayrıca sol iliak kemikte de metastaz ile uyumlu 

lezyon gösterilmiş ve bunun dışında da pankreasda kistik lezyonlar saptandı. Hastaya interferon a2a 

tedavisi başlandı. Aralık 2005`de parotisektomi uygulandı patolojisi ilkiyle uyumlu geldi. 

Soygeçmişinde özellik olmayan hastada tedavi sırasında oğlunda, kardeşinde, amcasında RCC 

saptandı. Şubat 2007 pelvis MR da sol iliak kemikteki metastazı dışında sakral kemik ve kanalında da 

yumuşak doku metastazı saptanmasıüzerine sakral kemikle birlikte kitle eksize edildi. Haziran 2007 

parotiroidektomi ve boyun lenf disseksiyonu uygulandı. Aralık 2008 kadar lokal tedavilerle birlikte 

stabil olarak değerlendirilerilen hastada İFN tedavisine devam edildi. Aralık 2008`de:sakral kanalda, 

sol iliak kanattaki lezyonlarda progresyon saptanınca hastaya ocak 2009 da SUNİTİNİB başlandı. 

Tedavinin 4.ayında radyolojik değerlendirmede lezyon boyutlarında regresyon gösterildi. Tedavinin 

ilk siklusunda olan Grade 2 nötropeni nedeniyle doz redüksiyonu yapıldı. Sunitinib 37.5 mg 4 hafta 

kullanıp 4 hafta ara verilecek şekilde verildi. Hastada grade 1-2 el ayak sendromu dışında yan etki 

olmadı. Hasta toplam 84 aydır SUNİTİNİB almakta olup parsiyel ve klinik yanıtlı olarak 

izlenmektedir. 

Sonuç : VHL sendromlu hastalarda yapılmış en geniş kapsamlı çalışma Anna Roma ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmadır. Bu çalışmada toplam 14 VHL hastası dahil edilmiş olup metastatik 1. sıra tedavide 

sunitib kullanılmıştır. Median izlem süresi 37 ay olup , en iyi yanıt alınan 2 hastanın biri 51 ay, diğeri 

52 ay sunutinib kullanmış olduğü görülmüştür. Sunulan vaka 1999`da tanı almış, 2005`de metastaz 

tanısı almış ve İFN2a sonrası 84 aydır sunitibe yanıtlı izlenmektedir. Literatürdeki vakalardan daha 

uzun süre yanıtlı olması nedeniyle sunmaya değer bulduk. 
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METASTATİK ALVEOLAR SOFT PART SARKOMDA SUNİTİNİB TEDAVİSİ İLE 

UZUN SÜRELİ YANIT: BİR OLGU SUNUMU 
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Amaç : Alveolar soft part sarkom (ASPS) nadir görülen, kemoterapiye dirençli, tüm yumuşak doku 

sarkomlarının %0.5-%1`ini oluşturan bir tümördür. Işık mikroskobundaki poligonal hücreli, kapillerle çevrili, 

alveolleri andıran görüntü karakteristiktir. Çoğunlukla 15-35 yaşları arasında, kadınlarda ve ekstremitelerde daha 

sık olmak üzere, yavaş büyüyen ağrılı kitleyle ortaya çıkar. . En sık metastaz bölgeleri akciğer, beyin ve çevre 

kemik dokusudur.. Geniş olgu serilerinde 5 yıllık sağkalım oranları lokalize hastalıkta %71, metastatik hastalıkta 

%20 olarak bildirilmiştir. ASPS, ASPACR1-TFE3 füzyon proteinin oluşumu ile sonuçlanan, t(17-X) (p11.2;q25) 

translokasyonunu taşır. Bu füzyon ile MET otofosforilasyonu sonrasında sinyal yolaklarının aktive olduğu 

bilindiğinden MET inhibisyonunun tedavide hedeflenmesi ve tirozin kinaz inhibitörleri ile çalışmalar gündeme 

gelmiştir. Sunitinib direk antitümör ve antianjiojenik etkiye sahip, VEGFR-2, PDGFR- 

Yöntem : 27 yaşında kadın hasta başvurusundan 4 yıl önce fark ettiği sağ bacakta şişlik ve ağrı yakınmasıyla 

başvurdu. Şubat 2014`te yapılan sağ uyluk laterali insizyonel biyopsisi "Yumuşak dokuların alveolar sarkomu 

(alveolar soft part sarkom)" olarak rapor edildi. İmmunohistokimyasal incelemede PAS fokal (+), D-PAS (-), 

Desmin (-), EMA(-), Sitokeratin AE1/AE3 (-), Ki-67 %1, TFE-3 (-) saptandı. Sağ Uyluk Manyetik Rezonans 

Görüntüleme (MRG)`de sağ uyluk distalinde anterolateralde yerleşim gösteren vastus lateralis ve vastus 

intermedius kaslarını invaze eden, yumuşak doku kitlesi izlendi. Kitlenin kraniokaudal uzunluğu 16 cm ve 

transvers boyutları 8x7 cm olarak ölçüldü. Vasküler yapı invazyonu yoktu; ancak femoral vasküler yapılardan 

kitleye doğru tümörü besleyen belirgin kollateral oluşumları dikkat çekmekteydi. Kemik, eklem invazyonu ayırt 

edilmedi. Dinamik incelemede tümöral lezyonda arterial evreden itibaren belirgin kontrastlanma ve tümörü 

besleyen kollaterallerde de belirgin parlaklaşma mevcuttu.(Resim 1) Pozitron Emisyon Tomografi (PET/BT)`de 

sağ uylukta vastus lateralis kası içerisinde heterojen FDG tutulumu (SUV:3,3-5) olan primer maligniteye ait kitle 

lezyonu yanı sıra her iki akciğer parankiminde değişik lokalizasyonlarda en büyüğü 9 mm boyutta nonmetabolik 

metastatik nodüller izlendi. Mart 2014`te hastaya Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı onayı ile neoadjuvan 

sunitinib tablet 50 mg/gün 4 hafta kullanım, 2 hafta ara şeklinde başlandı. Eş zamanlı toplam 5000 cGy 

radyoterapi (RT) uygulandı. Bir ay sonraki kitlenin kıvamında yumuşama ve boyutlarında %40`a yakın gerileme 

gözlendi. Mayıs 2014`te tedavi yanıtını değerlendirmek üzere çekilen Dinamik Uyluk MRG`de sağ uyluktaki 

kitlenin 11,5x6 cm`ye gerilediğinin ve kontrastlanma paterninde de belirgin gerileme olduğunun rapor edilmesi 

üzerine hasta operasyona yönlendirildi. Rezeksiyon materyalinin patolojik incelemesi 6,5x4,5x9,5 cm tümöral 

yapı, ince bir kapsülle çevrili, en yakın cerrahi sınıra uzaklığı 0.5 cm, tedaviye bağlı %50`den az nekroz gösteren 

ASPS, PAS (-), D-PAS (-), TFE-3 (+), Ki-67 %3 olarak bildirildi. Mevcut bulgularla hastaya Temmuz 2015`te 

1600 cGy RT uygulandı. Hasta Mart 2014`ten bu yana sunitinib tedavisi ile operasyon bölgesinde nüks 

olmaksızın, akciğerdeki milimetrik metastatik nodülleri de tama yakın yanıtlı olarak izlenmektedir. 

 

Sonuç : ASPS, karakteristik ve genellikle değişkenlik göstermeyen histolojik özelliklere sahip, kemoterapiye 

dirençli, nadir görülen yumuşak doku sarkomlarıdır. ASPL-TFE3 füzyon geninin oluşuma yol açan spesifik bir 

translokasyon sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir. Araştırmalar, onkojenik TFE-3 füzyonunun tetiklediği MET 

aktivasyonu ve sonrasındaki sinyal iletiminin tirozin kinaz inhibitörleri (TKİ)`nin hedefi olabileceğini göstermiş 

ve tümörün yüksek damarsal paterni göz önüne alındığında antianjiojenik özelliklere sahip bir TKİ olan 

sunitinibin kullanımına yönlendirmiştir. Metastatik ASPS tanılı olgumuz Sunitinib ile 2 yıla yakın süredir tama 

yakın yanıtlı olarak izlenmesi nedeniyle dikkat çekicidir. 

 

 

 

 

 



~ 124 ~ 

   18-20 Mart 2016 | 2.Hematoloji Onkoloji Kongresi | Radisson Blu Hotel | Çeşme - İzmir 

P09 
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Amaç : Regorafenib; oral multitirozinkinaz inhibitörü olarak tümör mikroçevresinde VEGF; 

FGFR1,BRAF inhibitörü olarak görev yapan bir anti-neoplastik ajandır. Kullanımı sırasında yaygın 

olarak görülen deri toksisitesi el-ayak sendromudur. Fakat tümvücudda yaygın eritrodermik deri 

döküntüsü nadir bildirilmiştir. Grade 4 deri toksisitesi ile başvuran iki olgu ve toksisite yönetimi 

sunulmuştur. 

Yöntem : olgu sunumları 

Bulgu : OLGU 1: Ekim 2013`de metastatik kolon karsinomu tanısı alan 51 yaşındaki erkek hastada 4. 

sıra tedavide regorafenib 160 mg /gün olarak başlandı. Tedavinin 12. günü tüm vücutta grade 3-4 

makülopapüler tarzda deri döküntüsü ve ellerde grade 3 el ayak sendromu ile başvurdu. Regorafanib 

tedavisi kesilerek yatırıldı. İlaç kullanım öyküsü sorgulandı. Ek ilaç kullanımı yoktu. Ayak bileğinden 

dize kadar uzanan döküntüler deriden kabarıktı ve basmakla solmuyordu ve gövdedeki 

makulopapüller lezyonlar ise kabarık değildi ve basmakla soluyordu. Dermatolojik bakısı ilaç 

erüpsiyonu olarak değrlendirildi. Topikal kortikosteroidli pomad, eau de boric %2 lik ve sistemik 60 

mg metilprednizolon önerildi. Lezyonlar kontrol altına alınamayınca prednol 100 mg a çıkıldı. 

Toksisite grade 2 ye gerilediğinde dozu tedrici düşürülecek şekilde oral metil prednizolon ile taburcu 

edildi. OLGU 2:Ağustos 2011 yılında tanı alan metastatik kolon karsinomlu 60 yaşındaki erkek 

hastada 4. sıra tedavide regorafanib 160 mg /gün başlandı. Tedavinin 11.günü anal bölgede başlayan 

deskuamasyon nedeniyle ilaç tedavisi kesildi. Ardından sonraki gün tüm vücutta maküler basmakla 

solan yaygın döküntü (eritrodermi benzeri) ve grade 4 el -ayak sendromu ile yatırıldı. Dermatolojik 

değerlendirme ilaç erüpsiyonu olarak yorumlandı. Lezyondan biyopsi alındı. Topikal kortikosteroidli 

pomad, topikal antibiyotik, eau de boric %2 lik, perine için rivanolle pansuman ve sistemik 60 mg 

metilprednizolon önerildi. Deri lezyonları kontrol altına alınamayınca prednol 100 mg a çıkıldı. 

Perineal açık yarası nedeniyle oral antibiyotik başlandı. 5 gün yüksek doz steroid sonrası toksisite 

grade 2 e gerilediğinde dozu düşürülecek şekilde oral metil prednizolon ile taburcu edildi. 

Sonuç : CORRECT çalışmasında rash benzeri deri toksisitesi %26 hastada görülmüştür. Bunların %6 

sı grade 3 ve üzeri toksisite olarak değerlendirilmiş, önerilen tedavi topikal orta etkili kortikosteroid, 

soğuk kompress, topikal antibiyotikli kremdir. Grade 2 ve üzeri toksisitede bu tedavilere ek olarak oral 

antihistaminik, oral antibiyotik önerilmiş. Çalışmada fatal olgu bildirilmemiş olup Grade 1 de aynı 

dozdan tedavi devamı önerilirken grade 2 de doz redüksiyonu, grade 3 ve 4 toksisitede tedavi 

kesilmesi önerilir. Deri toksisitesi ilk kürde görülmüş bu nedenle hastanın haftalık monitörizasyonu 

önerilmiştir. Bu iki vakada literatürle uyumlu olarak yaklaşık 10. günlerde gelişti. Bu iki vakada da 

eritrodermik döküntü olduğu için literatüre ek olarak hastaya sistemik steroidde verildi. 
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REKTUM KANSERİLİ HASTADA TEDAVİ ALTINDA İKİNCİ PRİMER AKCİĞER 
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Amaç : Aynı kişide patolojik olarak tanımlanmış birden fazla malign tümörün olmasına 

Multipl Primer Malign Neoplazm denir.(MPMN). MPMN diyebilmek için; hem ilk (indeks) 

hem de ikinci tümörün histopatolojik değerlendirmesi yapılmalı , iki tümör arasında en az 2 

cm normal mukoza bulunmalı ve metastaz ekarte edilmiş olmalıdır. Metastatik rektum kanseri 

için Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesinde kemoterapi alırken akciğerde primer 

adenokarsinom gelişen vakayı onkoloji pratiğinde MPMN`nin önemini vurgulamak için 

sunmaya değer bulduk. 

Yöntem : olgu sunumu 

Bulgu : 56 yaş erkek hasta rektal kanama ve halsizlik yakınması ile Mayıs 2012 de yapılan 

kolonoskopide rektumda kitle saptanmış ve alınan endoskopik biyopsi ile ODD adeno Ca 

tanısı konulmuş. PET/CT(haziran2012): rektumda kitle, sol ac üst lop apikoposterior 

subplevral yerleşimli 2.8x2 cm nodül (suv max:20.5), interkostal aralıktan başlayan 

extratorasik uzanım gösteren yumuşak doku metastazı(suv max :5.5) normal ac ile benzer 

FDG tutan birkaç tane daha nodül saptanınca 1.HAT: Xelox tedavisi verildi. 6 kür sonunda 

çekilen PET/CT: AC nodüller stabil yanıt, yumuşak dokuda belirgin regrese, rektumdaki 

kitlede regresyon saptandı. Tedavi devamı planlandı ancak tedaviye sosyal nedenlerden 

dolayı 8 ay ara verildi. Tekrar başvurusunda tedavisi Xelox +Bevasizumab olarak yeniden 

başlandı. Oxaliplatin alerjisi nedeniyle tedavisi Xeliri +bevasizumab olarak değiştirildi.. Ocak 

2014 PET/CT`de yeni mediastinal LAP kuşkulu progresyon ile hastanın tedavisine aynen 

devam edildi. Kontrol PET/CT de parsiyel regresyon sağlandı ve Xeloda +bevasizumab ile 

tedavi idame edildi. Ekim 2014 PET/CT de mediastinal LAP, AC deki nodüller ve göğüs 

duvarındaki yumuşak doku metastazında progresyon saptandı. Pan RAS testi istendi fakat 

yeterli doku olmadığı için yeni biyopsi planlandı progrese olan dokudan yeni biyopsi alınması 

için Göğüs cerrahisine yönlendirildi. Aralık 2014 de sol AC üst lob wedge rezeksiyon 

uygulandı. Alınan doku patolojisi :Akciğerin adenokarsinomu (TTF1+) ALK gen yeniden 

düzenlenmesi gösterildi. Hasta şubat 2015 den bu yana Crizotinib alıyor ve yanıtlı izleniyor. 

Sonuç : Metastatik rektum kanseri tanısından 2.5 yıl sonra (metakron olarak) saptanan 2. 

primer akciğer adenokanserili olgu sunuldu. Hastanın tedavisi bu biyopsiden sonra crizotinib 

olarak değiştirildi. Kanserli hastaların onkolojik tedaviler ile yaşam süreleri uzadığı için 2. 

primer kanserler giderek artmaktadır. Kanser tanısı alan hasta 2.kanser açısından sağlıklı 

insanlara göre daha riskli olduğu gibi her geçen yıl bu risk daha da artmaya devam 

etmektedir. Kanser tedavisi alan hastada yeni gelişen, radyolojik olarak primer kuşkusu olan 

lezyonlardan biyopsi alınması ya da adjuvan tedavisini tamamlamış izlemde olan hastalarda 

ise kanser taramalarına devam edilmesi, yaşam tarzı değişikliği için hastaların 

yüreklendirilmesi gerekmektedir. 
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KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA İZOLE İNTRAABDOMİNAL LENF 

NODU İLE NÜKSTE OLASI RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ 
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Amaç : Biz bu çalışmada izole intraabdominal lenf nodu metastazı ile nüks olan kolorektal 

kanserli hastalar için özellik taşıyan risk faktörlerini belirlemeye çalıştık. 

Yöntem : Bu retrospektif kesitsel çalışmaya izole intraabdominal lenf nodu metastazı ile nüks 

olan toplam 21 hasta dahil edildi. Hastaların demografik, klinik, histolojik ve laboratuvar 

değerleri prognostik değerlerinin olup olmadığı yönünde analiz edildi. 

Bulgu : Hastaların çoğunluğunda lenfovasküler invazyon ve perinöral invazyon mevcuttu ve 

mutant tip Kras durumu saptandı. Lenfovasküler invazyon, perinöral invazyon, preoperative 

serum CEA level, preoperatif trombosit sayısı, mutant-tip K-ras status, and pN3 hastalık ile 

anlamlı korelasyon mevcuttu. Mutant-tip K-ras status and lenfovasküler invazyon izole 

intrabdominal lenf nodu metastazı ile rekürrenste bağımsız risk faktörleriydi. 

Sonuç : Bu çalışmada lenfovasküler invazyon varlığı ve mutant-tip Kras statusun izole 

intrabdominal lenf nodu metastazı ile rekürrenste kötü prognostik faktör için önemli bir 

belirleyici olabileceği kanısına varıldı. Ancak bu çalışmanın daha geniş hasta sayılarında 

prediktif faktörlerin de gösterilerek geliştirilmesi gerekebilir kanısındayız. 
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PERİTON MEZOTELYOMA`DA TEDAVİ ALTERNATİFİ; RALTİTREXED 
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Amaç : Mezotelyoma; plevra, periton, tunika albuginea ve perikardiumdaki mezoteliyal 

hücrelerden kaynaklanan agresif ve lethal seyirli bir neoplazidir. Malign peritoneal 

mezotelyoma tüm mezotelyomaların %30`unu oluşturur. Peritoneal malign mezotelyoma; 

metastaz yapma ihtimali düşüktür daha çok lokorejional seyirlidir. Tedavisi; citoredüktif 

cerrahi, intraperitoneal tedavi ve kemoterapidir. Raltitrexed; timidilat sentetaz inhibisyonu ile 

antimetabolik etki gösteren antineoplastik ajandır. Kolon kanser ve mezotelyoma tedavisinde 

kullanımı endikedir. Sunulacak olan iki vaka periton mezotelyomalı olup ikinci sıra tedavi 

olarak raltitrexed kullanmıştır. Bu vakaların uzun süreli raltitrexed yanıtı irdelenecektir. 

Yöntem : Olgu sunumu ,derleme 

Bulgu : 73 yaşında erkek hasta Ekim 2010`da karın ağrısı ve karında şişlik şikayetiyle çekilen 

Batın BT`de peritonda multiple kitle lezyonları saptanmış. Yapılan tanısal laparoskopide 

alınan peritoneal biyopsi malign mezotelyoma olarak raporlandı.( İHC boyalamaları: 

D240++, CALRETİNİN++, AE1/AE3+++, CK7+++, CA125++)Aralık 2010`da subtotal 

Kolektomi, Terminal ileosigmodostomi, splenektomi, pankreas rezeksiyonu, paryetal 

peritonektomi, parsiyel karaciğer rezeksiyonu uygualanmış ardından HİPEC (Hyperthermic 

intraperitoneal chemotherapy) doxorubisin+ cisplatin protokolü ile yapılmış. Hasta tedavisiz 

takibe alınmış. Ekim 2012`de radyolojik progresyon nedeniyle carboplatin-pemetrexed 

başlandı. 7 kürün sonunda tedavisiz izleme alındı. Şubat 2014`te radyolojik progresyon olan 

hastaya 2.sıra tedavi olarak raltitrexed başlandı. Hasta 2013 hazirandan bu yana aralıklı 

raltitrexed tedavisi ile radyolojik olarak stabil yanıtlı olarak izleniyor. OLGU 2: 56 yaşında 

erkek hasta kasım 2011`de karın şişliği nedeniyle çekilen tüm vücud BT`de omental kitle, 

asit, plevralda düzensizlik saptanmış. Peritondan alınan laparoskopik biyopsi mezotelyoma ile 

uyumlu gelmiş. Hastaya 1. hatta pemetrexed-carboplatin rejimi başlandı. 21 kürün sonunda 

eylül 2012 PET-CT`de periton sıvısında artış, kitle lezyonu stabil olarak değerlendirildi. 

Klinik de progrese oluca 2.sıra tedavi olarak raltitrexed başlandı ve o süreden itibaren 

aralıksız raltitrexet tedavisi alıyor. 

Sonuç : Raltitrexed antimetabolik bir antikanser ajan olup mezotelyomada etkilidir. Fakat 

Avrupa çalışmalarında tercih edilmemektedir. Peritoneal mezotelyomada prospektif 

randomize kontrollü bir çalışma yoktur. Sitoredüktif cerrahi, intraperitoneal kemoterapi ve 

HIPEC uygulanmış hastaların kür şansı vardır fakat bu tedaviler sonrası nüks etmiş veya lokal 

tedavi uygulanamayan hastaların kür şansı yoktur. Bu nedenle yeni tedavi modalitelerinin 

geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Sunulan vakaların ilkinde tanıdan 62 ay geçmiş; raltitrexede 22 

ay yanıt vermiştir. İkincinsinde; birinci vakadan farklı olarak lokal tedavi yapılmamış 

olmasına rağmen tanı anından 49 ay geçmiş ve raltitrexede 39 ay yanıt vermiştir.Bu olgular 

ışığında RALTİTREXED prospektif çalışmalarla da kanıtlanarak 2. sıra tedavi de alternatif 

olabilir. 
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REGORAFANİB KULLANIMI BAĞLI HİPOKALSEMİ ;VAKA SUNUMU 
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Amaç : Regorafenib oral multitirozinkinaz inhibitörüdür.Anjiogenezisi (VEGFR1-3, TIE2), 

stromal büyüme (PDGFR- 

Yöntem : Olgu Sunumu 

Bulgu : 1979 doğumlu erkek hasta 2008 de rektal kanama şikayeti ile rektum karsinomu ve 

polipozis koli tanısı almış. Operasyonu kabul etmediği için kemoradyoterapi uygulanmış. 

2011 de rektumda nüks kitle saptanıp total proktokolektomi, uç iliostomi, KC wedge 

rezeksiyon uygulanmış. Polipozis koli zemininde müsinoz adenokarsinom ve KC de müsinoz 

adenokarsinom metastazı saptanmış. (T3N1cM1a ) , KRAS kodon 13 mutasyonu + Hasta 

ekim 2014`e kadar ara vermeden irinotekan, oksaliplatin, fluroprimidin ,bevasizumab bazlı 

kemoterapileri dönüşümlü olarak aldı. Ekim 2014 de endikasyon dışı başvuru ile regorafenib 

istendi fakat sağlık bakanlığı onay vermeyince rechallenge tedavi olarak XELOX (6 

kür)rejimi ve ardında XELİRİ (6 kür)rejimi uygulandı. Ekim 2015`de radyolojik olarak tüm 

metastazlarında progresyon ayrıcada kemikte yeni gelişen metastatik odaklar vardı. Hastaya 

regorafenib tedavisi planlandı. Kasım 2015`de regorafenib 120 mg /gün 3 hafta kullanıp, 1 

hafta ara verilecek şekilde başlandı. Kemik metastazlarına yönelik zoledronik asit uygulandı. 

Tedavinin 15. gününde kas krampları ve bacakta kasılma ile dış merkezde yapılan rutinlerinde 

düzeltilmiş serum kalsiyumu 4,6 mg/dl saptandı. Hipofosfatemisi yoktu. EKG de QT uzaması 

dışında bulgu yoktu. Kullandığı ilaçlar sorgulandığında etkileşime sebeb olabilecek ilaç 

öyküsü bulunamadı.Grade 4 hipokalsemi ile yatırılarak iv kalsiyum replasmanı yapıldı. 

Regorafanib tedavisine ara verildi. Taburculuğunda oral kalsiyum 1000 mg tb den 2x1 

başlandı. Kontrollerinde aralık 2015 serum düzeltilmiş kalsiyumu :8,8 mg/dl saptandı. 

Regorafenib tedavisi 80 mg/gün olarak yeniden başlandı Kalsiyum replasmanı oral olarak 

devam edildi ve takib biyokimyasında yeniden hipokalsemi olmadı. 

Sonuç : Bu hastada hipokalsemiye sebeb olabilecek aç kemik sendromu da öntanılar 

arasındaydı. Ama metastaz tipinin dissemine olmaması (yalnızca üç odakta olması) ve kemik 

dansitometride osteoporoz da saptanmaması nedeniyle zoledronik asite bağlanmadı. 

Karaciğerden metobolize olan bu ajan ve 2 aktif metabolitinin (metabolit M-2 ve metabolite 

M-5) tubulopati yapabileceği buna bağlı olarak hipofosfatemi ve proteinüri yan etkisi 

görülebileceği bilinmektedir. Regorafenib`e bağlı hipokalsemi bu tubulopatiye bağlı 

gelişebilir. Klinik pratikte nadir bir yan etki olarak akılda tutulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 



~ 129 ~ 

   18-20 Mart 2016 | 2.Hematoloji Onkoloji Kongresi | Radisson Blu Hotel | Çeşme - İzmir 

P14 

 

GERİATRİK GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSERİ OLAN HASTALARDA 

 EL KAVRAMA KUVVETİ İLE MİNİ NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME 

TESTİNİN KORELASYONU 
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Amaç : Malnütrisyon geriatrik gastrointestinal sistem (GİS) kanserli hastalarda birçok nedene 

bağlı olarak sık görülür. Sarkopeni de özellikle önemli morbiditelere ve mortaliteye yol açan 

önemli bir sağlık sorunudur. Geriatrik hastalarda nutrisyonel durumu ve bunun prognostik 

önemini değerlendirmek için kullanılan farklı nutrisyonel değerlendirme ölçümleri mevcuttur. 

El kavrama kuvveti (Hand Grip Strenght- HGS) ölçümü de kötü klinik sonuçları predikte 

edebilen klinik bir belirleyicidir. Mini nutrisyonel değerlendirme (Mini nutritional 

Assessment-MNA) testi malnütrisyon riski olanların tespiti için belirlenmiş ve kabul görmüş 

bir tarama aracıdır. Biz bu çalışmamızda MNA testi ile vücut kitle endeksi (VKİ) ve HGS 

ölçümü arasındaki korelasyonu belirlemeyi amaçladık. 

Yöntem : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesinde Aralık 2014-

Nisan 2015 tarihleri arasında 200 geriatrik GİS kanserli hasta prospektif gözlemsel 

çalımamıza dahil edilmiştir. Hastaların nutrisyon değerlendirmesi, MNA testi, HGS ve VKİ 

ölçümleri ölçümlerdeki bireysel farklılığın ortadan kaldırılması için aynı diyetisyen tarafından 

yapılmıştır. Nutrisyon değerlendirmesi için MNA testi ve HGS ölçümleri yapılmış, eş zamanlı 

olarak hastaların VKİ de not edilmiştir. HGS ölçümünde malnütrisyon için eşik değer 

erkeklerde <30kg, kadınlarda <20kg olarak kabul edilmiştir. VKİ <22 kg/m2 olan hastalar 

malnütre olarak kabul edildi. Ortalama ve standart sapma değerlendirmeleri ve sayısal 

değişkenlerin tespiti için gerekli istatistiksel analizler yapıldı. MNA testi ile HGS ve VKİ 

korelasyonu değerlendirmesi için Pearson yöntemi kullanıldı.  

Bulgu : Hastaların yaş ortalaması 71+/-5,8 yıldı. Çalışmamızda hastaların 74`ü kadın, 126`sı 

erkekti. MNA testine göre kadınların %27`si erkeklerin %39`u malnütre olarak görüldü. VKİ 

kadınların %22`si erkeklerin %28`i 22 kg/m2 altındaydı. HGS ile kadınların %60`ı 20 kg 

altında, erkeklerin %47`si 30 kg altında ölçüldü. Her iki cinstede VKİ ile HGS korele olarak 

tespit edildi (r=0.475,p<0.001, r=0.494, p<0.001). Aynı şekilde MNA testi ile HGS ölçümü 

de pozitif korele tespit edildi (rs=0.451,p<0.001,rs=0.534,p<0.001). Özellikle  her iki cinste 

de VKİ <22 kg/m2 olanlarda HGS ölçümündeki fark daha belirgindi. MNA testine göre de 

malnütre olan hastalarda HGS ölçümü, normal olanlara göre daha belirgin düşüktü. 

Sonuç : Geriatrik GİS tümörlü hastalarda malnütrisyon yaygın olarak görülen ve kötü klinik 

sonuçlara yol açan bir klinik belirleyicidir. HGS ölçümü ucuz, kolay uygulanabilir, pratik bir 

yöntemdir. Geriatrik GİS maligniteli hastalarda malnütrisyon tespiti için genel kabul gören 

MNA testi ile HGS ölçümününün korelasyonunun değerlendirilmesi bu açıdan önemlidir. Biz 

çalışmamızda MNA testi ve VKİ ile HGS ölçümünün pozitif korele olduğunu doğruladık. Bu 

nedenle geriatrik GİS maligniteli hastalarda malnütrisyon tespitinde HGS ölçümünün 

kullanılabileceği sonucuna vardık. 
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PERSİSTAN KORYOKARSİNOM TANILI HASTADA TP/TE PROTOKOLÜ 
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Amaç : Gestasyonel trofoblastik neoplaziler nadir görülen, agresif ancak kemosensitif 

tümörlerdir. EMA-CO ( Etoposid,Methotreksat, Aktinomisin D- siklofosfamid, vincristin) 

rejimi metastatik koryokarsinomda ilk hatta tercih edilen tedavi yöntemidir. %20 hasta ilk hat 

kemoterapiye refrakter olabilir. Persistan koryokarsinomda EMA-EP (Etoposid,Methotreksat, 

Aktinomisin D - etoposid,sisplatin) salvage kemoterapi rejimine yanıt oranı % 75-80`dir; 

ancak karaciğer veya beyin metastazı varlığında bu oran belirgin olarak düşer. EMA-EP yan 

etki profili yüksek bir protokoldür. EMA-CO protokolüne refrakter koryokarsinomu olan 

yüksek riskli bir hastada TP/TE (Paklitaksel,cisplatin- Paklitaksel,etoposid ) salvage 

protokolü ile alınan tam yanıtı bildirmeyi amaçladık. 

Bulgu : 41 y, kadın hastanın Ekim 2014`te normal spontan vaginal doğum sonrası 2. haftada 

başlayan nefes darlığı üzerine çekilen akciğer grafisinde kitle imajı tespit edilmiş. AFP 

normal iken B-HCG: 41849 mIU/ml saptanmıştır. Kasım 2014 tüm vücut BT: Multiple 

akciğer, karaciğer, dalak ve yumuşak doku metastazları izlendi. Kranyal MRG de metastatik 

bulgu olmayan hastada EMA-CO protokolü başlandı. Şubat 2015 3.kür sonrası B-HCG: 7900 

mIU/ml olan hastada, 4.kür öncesi B-HCG: 52598 mIU/ml tespit edildi. Mart 2015: 

Karaciğer, dalak, akciğer lezyonları progrese görünümdeydi. ECOG performans skoru 3 olan 

hasta persistan koryokarsinom olarak kabul edilerek salvage kemoterapisi planlandı. Hasta 

performansı da göz ününde bulundurularak yan etki profili daha düşük olan TP/TE rejimi 

tercih edildi. Temmuz 2015 PET-BT; Akciğer, karaciğer, dalak ve yumuşak doku 

lezyonlarında metabolik ve boyutsal regresyon görülmüş ve tedaviye devam edilmiştir. 6. kür 

sonrası Ekim 2015 PET: Tüm lezyonlarda belirgin boyutsal regresyon ve tam metabolik yanıt 

gözlenmiştir. Hastanın son ölçülen B-HCG düzeyi normal sınırlarda olup, 3 kür daha 

kemoterapi sonrası tekrar görüntüleme ile yanıt değerlendirmesi planlanmıştır. 

Sonuç : Koryokarsinom 1/50000 gebelikte görülür. Risk faktörlerine göre FIGO skorlamasına 

göre değerlendirilerek düşük veya yüksek riskli olarak sınıflandırılır. Yüksek riskli hastalıkta 

tercih edilen rejim EMA-CO protokolüdür. %20 hasta ilk hat kemoterapiye refrakter olabilir. 

Bu durumda salvage kemoterapinin faydası % 75-80 dir. TP/TE 15 günde bir dönüşümlü 

olarak paklitaksel 135 mg/m2, sisplatin 60 mg/m2; paklitaksel 135 mg/m2, etoposid 150 

mg/m2 olarak uygulanır. Randomize olmayan çalışmalar sonrasında etkinliği EMA-EP ile 

benzer, yan etki profili daha düşük olan TP/TE şeması refrakter hastalıkta tercih edilebilecek 

bir protokoldür. 
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Amaç : Desmoid tümörler tüm vücuttaki musküloaponörotik dokulardan gelişebilen benign histolojik 

karakterde fibröz tümörlerdir. Lokal ilerleyerek agresif seyir göstermelerine karşın metastaz özellikleri 

yoktur. Konservatif rezeksiyon sonrasında da nüks eğilimlidirler. Desmoid tümörler/agresif 

fibromatozis (DT/AF) ;Yumuşak doku tümörlerinin % 3` den azını ve tüm tümörlerin yaklaşık % 

0.035` ini oluştururlar.Pazopanib; büyüme faktörleri ve anjiogenezisi inhibe eden potent bir 

multitirozinkinaz inhibitörüdür. Renal Cell karsinom ve yumuşak doku tümörlerinde kullanımı 

endikedir. Pazopanib tedavisi ile agressif fibromatozisli olguda tam yanıt alınmıştır. Literatürde tam 

yanıt alınan başka medikal tedavi bildirilmediği için sunmaya değer bulunmuştur. 

Bulgu : 50 yaşında bilinen kronik hastalığı olmayan erkek hasta Aralık 2012 de karın ağrısı nedeniyle 

başvurdu. Yapılan bilgisayarlı tomografi görüntülemsinde batın içerisinde yumuşak doku kitlesi 

saptandı. Bunun üzerine genel cerrahi tarafından hastaya kolon rezeksiyonu ve tümör eksizyonu 

uygulandı. Tümör eksizyonu ile patolojik olarak mezenterik fibromatozis tanısı aldı ve ki 67 :%3 

saptandı. Rezidü kitlesi olmaması proliferasyon indexinin düşük olması nedeniyle hasta tedavisiz 

izleme alındı. Takiplerinde Aralık 2013 de bilgisayarlı tomografide primer kitle ile aynı 

lokalizasyonda nüks kitle saptandı ve hastaya antiöstrojen tedavi olarak tamoxifen 40 mg/gün 

başlandı. ,Anti- östrojen tedavinin 3. ayında bilgisayarlı tomografide progresyon (figür 1) olması 

üzerine, hastanın kullanmakta olduğu anti-östrojen tedavi kesilerek hastaya bir anti-angiogenic ilaç 

olan pazopanib 800 mg/gün başlandı. Pazopanib kullanmının 1. ayında saç renginde beyazlama ve 

vitiligo (resim 1) saptandı. Bu yan etkileri dışında ilaç tölerasyonu iyiydi. Pazopanib kullanımı 

esnasında hastanın bilgisayarlı tomografi ile yapılan kontrollerinde 9. Ayda ( figür 2) tümör 

dokusunda regresyon, 22.ayda (figür 3) ise tam yanıt alındığı görüldü. Hasta halen tam yanıtlı olarak 

pazopanib 800 mg /gün den tedavisine devam etmektedir. 

Sonuç : Desmoid tümörler musküloaponörotik dokulardan gelişen benign karakterde fibröz 

tümörlerdir . Bağ dokulardaki gelişim bozuklukları sebep olarak gösterilmiş olup vücuttaki tüm kas 

dokularından köken alabilen bir yumuşak doku tümörüdür. Etiyolojisinde hamilelik, dışarıdan östrojen 

alımı, Familial adenomatous poliposis (FAP) ve Gardner sendromu bulunmaktadır. Pazopanib 

multitirozintinaz inhibe inhibitörüdür ki preklinik çalışmalarda sarkom dokusunda artmış VGEFR VE 

PDGFR ekspresyonu gösterilmiştir. Etki mekanizmasının bu yolaklar olması muhtemeldir 

PAZOPANİB PALETTE faz 3 çalışmasında plaseboya göre PFS de 3 ay fark sağlayarak non 

apipositik yumuşak doku tümörlerinde etkiliğini kanıtladı. Bu çalışmada da pazopanibin stabil yanıt 

sağladığı az bir grubtada regresyon gösterdiğidir. Bizim vakamızda pazopanib ile tam yanıt alınmış 

literatürde ilk vakadır. 
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ZERDEÇAL-KARABİBER-TARÇIN EKSTRAKTLARI KARIŞIMININ MEME 

KANSERİ HÜCRE HATTI MDA-MB-231 ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK 

ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
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Amaç : Konvansiyonel kanser tedavisinde kimyasalların yanında, bitkisel destek terapileri 

son yıllarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Aromatik bitkiler, kanser tedavisinde 

kullanılan birçok ilacın kaynağı ve destek terapisi seçeneklerinden en önemlileridir. 

Literatürde zerdeçal (Curcuma longa), karabiber (Piper nigrum) ve tarçın (Cinnamomum sp.) 

bitkilerinden elde edilen ekstraktların anti-bakteriyel, anti-inflamatuar, anti-viral, anti-oksidan 

ve anti-kanser aktivite gösterdiğini belirten çalışmalar bulunmaktadır. Çalışmamızda, 

zerdeçal, karabiber ve tarçından elde edilen ekstrakt karışımlarının, insan meme kanseri hücre 

hattı MDA-MB-231 üzerindeki sitotoksik etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem : Zerdeçal-Karabiber-Tarçın ekstrakt karışımı (ZKT), FGC Danışmanlık Doğal ve 

Bitkisel Ürünler Medikal İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.`nden (Urla, İzmir, Türkiye) temin 

edilmiştir. ZKT` nin hücreler üzerindeki sitotoksik etkisinin belirlenmesi için WST-1 hücre 

canlılık testi (Roche, Mannheim, Almanya) kullanılmıştır. Meme kanseri hücreleri, 96`lık 

platelere, her kuyucukta 1 x 104 hücre olacak şekilde ekilmiştir. Ardından, ZKT, RPMI-1640 

besiyeri ile 1/10-1/107arası seri dilusyonlar şeklinde farklı konsantrasyonlarda hazırlanarak 

hücrelere 24, 48 ve 72 saat sürelerince muamele edilmiştir. WST-1 eklenmiş plakaların 

absorbans değerleri mikro plaka okuyucuda ölçülmüştür. Grafiklerin çiziminde ve istatistiksel 

analizin yapılmasında GraphPad 6.0 (La Jolla, Kaliforniya ABD) yazılımı kullanılmıştır. 

Bulgu : Sitotoksisite analizi sonuçları değerlendirildiğinde ZKT` nin meme kanseri hücre 

hattı MDA-MB-231 üzerinde kayda değer bir sitotoksik etkisi olduğu tespit edilmiştir. 24. 

saat için IC50 değeri 1/50 dilusyon oranı olarak değerlendirilmiştir. 

Sonuç : Çalışmamız sonucunda, ZKT bileşenlerinin klinikte meme kanseri tedavisinde ümit 

verici bir destek olabileceği görülmüştür. Çalışmamızın devamında, ZKT ürünü 

bileşenlerinden zerdeçalda mevcut olan curcumin ve karabiberde bulunan piperin etken 

maddelerinin nanoteknolojik olarak kapsüle edilmesinin ardından, in vitro ve in vivo olarak 

meme kanserindeki sitotoksik etkinliği değerlendirilecek, bu deneyler klinikte meme 

kanserinde kullanılan kemoterapötiklerle kombine edilmesiyle devam edecektir. 
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KEMOTERAPİ 

ÜNİTESİ: EN ÇOK KULLANILAN KEMOTERAPÖTİK AJANLAR VE 

NEFROTOKSİSİTE 
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Amaç : Çalışmanın amacı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kemoterapi 

Ünitesinde en çok kullanılan antineoplastik ve biyolojik ajanların tespiti ile nefrotoksisiteye 

yol açan ilaçların belirlenmesidir. 

Yöntem : Çalışmamız, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kemoterapi Ünitesinde 02.11.2015 - 

11.12.2015 tarihleri arasında sistemik kemoterapi alan hastalarımızın; tanısı, aldığı 

kemoterapi ilaç ve dozları, bu dozlardan artan ilaç miktarı kayıt altına alınarak yapılmıştır. 

Çalışmaya, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yetişkin onkoloji ve hematoloji 

kliniğinde yatan hastalar ile günübirlik kemoterapi alan yetişkin onkoloji ve hematoloji 

hastaları dahil edildi.Toplam 1120 hastaya sistemik kemoterapi uygulandı. Günde ortalama 66 

hastaya sistemik kemoterapi uygulandı. Altı haftalık çalışma takibi süresinde en çok 

kullanılan kemoterapötik ajanlar tespit edilerek nefrotoksik etki mekanizmaları incelendi. 

Bulgu : Çalışmamız sonucunda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde en çok 

kullanılan kemoterapötik ajanlar, Sisplatin , Karboplatin, Siklofosfomid, Etoposid, 

Gemsitabin, 5-Fluorourasil, Ifosfomid, Oksaliplatin, Paklitaksel hedefe yönelik ajanlardan ise 

Bevasizumab , Trastuzumab ve Rituksimab olarak bulundu. 

Sonuç : Sisplatin, Siklofosfomid, Ifosfomid, Gemsitabin nefrotoksisiteye yol açmaktadır. 

Nefrotoksisite riski yüksek tedaviler için, yeterli hidrasyon, hastaların takibi, tedavi öncesi 

renal fonksiyonların değerlendirilmesi önemli ve gereklidir. 
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SENKRON ÜÇLÜ PRİMER MALİGN MELANOM, LARİNKS VE AKCİĞER 

KARSİNOMU ; NADİR BİR OLGU SUNUMU 

Gürbüz Görümlü
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Amaç : Çoklu primer tümörler nadir görülmekte olup insidansları yaklaşık %1-2 dir. Senkron 

tümörler, iki veya daha fazla tümörün aynı hastada üç aydan kısa süre içerisinde 

saptanmasıdır. Metakron olarak birden çok primer tümörün saptanması ile ilgili literatürde 

olgu sunumları bulunmaktadır. Senkron olarak ikiden fazla tümörün saptanması ise daha nadir 

olarak gözlenmektedir. 

Yöntem : 2015 yılı içerisinde hastanemize tedavi için başvuran küçük hücreli dışı akciğer 

adenokarsinomu ve larinks skuamoz hücreli karsinomu tanılı hastada, malign melanom tespit 

edilmiş olup retrospektif olarak hastanın mevcut üç primer kanser birlikteliği taşıması sebebi 

ile sunulmuştur. 

Bulgu : Ses kısıklığı yakınması ile tetkik edilen 72 yaşında erkek hastada larinks skuamoz 

hücreli karsinomu tanısı konmuştur. Evreleme tetkiklerinde sağ akciğerde 5cm kitle ve 1cm 

altında multipl nodüller saptanan ve mediastinel ve hiler bulky lenf bezleri tespit edilen 

hastada olası ikinci primer düşünülerek akciğerdeki kitleden alınan bronkoskopik biyopsi 

sonucu adenokarsinom olarak raporlanmıştır. İlk olarak sistemik kemoterapi planlanan 

hastada fizik muayenede sırtta yaklaşık 1cm çaplı üzeri deskuamasyon gösteren nevus 

saptanması üzerine, plastik cerrhi tarafından eksizyon uygulanmıştır. Patoloji sonucu 

Süperfisyal yayılan malign melanom Clark-2 ve Breslow kalınlığı 0,7mm olarak raporlandı. 

Evre-4 Akciğer Adenokarsinomu ve Larinks karsinomu tanısı olan hastada taksan-platin 

tedavisi başlanmış olup, malign melanom için ek tedavi düşünülmemiştir. 

Sonuç : Üçlü primer tümörlerin senkron birlikteliği literatürde nadirdir. Akciğer, larinks ve 

melanom birlikteliği ise literatürde bulunmamaktadır. Bu özelliği ile olgu sunumu olarak 

bildirimi planlanmıştır. 
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METASTATİK NSCLC OLGUSUNDA AKUT İNFEKTİF ENDOKARDİT 
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Amaç : Solid malignitelerde tromboza eğilim bulunmakta ve emboliler ortaya çıkabilmektedir. 

Kemoterapi ve radyoterapiye bağlı hastalarda enfeksiyonlara yatkınlık oluşabilmektedir. Sebebi 

bilinmeyen ateşin önemli nedenlerinden biri olan infektif endokardit nadir görülen bir hastalık olup, 

tanı ve tedavisi güçtür. Metastatik skuamoz hücreli akciğer kanseri olgusunda, periferik septik 

embolilerle seyreden akut infektif endokardit vakası sunulmuştur. 

Bulgu : 40 paket/yıl sigara içiciliği olan 60 yaşındaki erkek hasta, öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile 

başvurdu. KOAH tanısı bululan hastaya akciğerinde kitle saptanması nedeniyle yapılan endobronşial 

biyopsi sonucu akciğer skuamoz hücreli karsinom tanısı kondu. Kemik metastazları saptanan evre-4 

küçük hücre dışı akciğer kanserli olguya kemoterapi, ardından radyoterapi tedavisi verilmesi 

planlandı. Kaşektik görünümde, solunum sıkıntıları olan hastaya destek tedavi ve lomber vertebralara 

yönelik radyoterapi tedavisi başlandı. Takiplerinde sinüs taşikardisi saptanması üzerine taşikardi 

sebepleri araştırıldı. Hipertiroidi tanısı konuldu ve propilthiourasil tedavisi başlandı. Tedaviden 2 gün 

sonra trombositopenisi gelişen hastada antitiroid ilaca bağlı trombositopeni olduğu düşünüldü ve 

propilthiourasil tedavisi kesildi. Periferik yaymada trombositlerin sayımla uyumlu azalmış olduğu 

görüldü, atipik hücre izlenmedi. İlaç kesilmesine rağmen trombositopenisi düzelmeyen hastada 

trombositopeni nedeni olarak antitiroid ilaç kullanımı ekarte edildi. Ilımlı trombositopeni ve 

lökopenisi olan hastada radyoterapiye bağlı kemik iliği supresyonu olduğu düşünüldü. Eş zamanlı 38,5 

dereceyi bulan ateş yüksekliği nedeniyle kan, idrar ve boğaz kültürleri alındı. Takiplerinde ateş 

yüksekliği gerilemedi, enfeksiyon odağı bulunamadı. Nedeni bilinmeyen ateş nedeni ile izlenen 

hastanın fizik muayenesinde aort odağında yeni gelişen 2/6 sistolik ejeksiyon üfürümü saptandı, sağ 

orta parmak ile sol baş parmakta splinter hemorajiler ve Jenewey lezyonları izlendi (Resim 1-2). Kan 

kültüründe Staf. aureus üremesi bildirilmesi üzerine ön tanıda infektif endokardit düşünüldü. Hastaya 

solunum sıkıntısı, genel durum düşkünlüğü nedeniyle transözefageal ekokardiyografi yapılamamış 

olup transtorasik ekokardiyografide aort kapağında kalsifikasyon, 0,5cm`lik hareketli kitle şeklinde 

vejetasyon saptandı (Resim-3). Romatoid faktör negatif bulunan hastada, Roth spot yoktu. Duke 

kriterlerinden 2 major kriteri bulunan hastaya, infektif endokardit tanısı kondu ve sefazolin tedavisi 

başlandı. Radyoterapi sonrası takiplerinde lökopenisi gelişen hastanın antibiyoterapisi piperasilin 

tazobaktam olarak değiştirildi ve hastaya 4 haftalık süre ile antibiyoterapi verilmesi planlandı. 

Sonuç : Radyoterapi de kemoterapi gibi immünsupresif etki gösteren bir tedavidir. Enfeksiyonlara 

açık olunan bu dönemde hastalar yakın takip edilmelidir. Nedeni bilinmeyen ateş vakalarında enfektif 

endokardit akılda bulundurulması gereken hastalıklardandır. Tanısı zor, mortalitesi yüksek olan 

infektif endokardit ateş yüksekliği olan malign hastalarda düşünülmelidir. 
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NADİR GÖRÜLEN BİR RADYO-PATOLOJİK ANTİTE OLGUSU: ADRENAL 

GANGLİONÖROMA 
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Amaç : Ganglionöroma sempatik sinir sisteminin iyi diferansiye bir tümörü olup, nöroblastom ve 

ganglionöroblastom gibi nöral krestin ortak primitif hücrelerinden kaynaklanan nörojenik tümörler 

içinde yer almaktadır. Ganglionöroma kafa tabanı, boyun, posterior mediasten, retroperiton ve adrenal 

beze kadar uzanan sempatik zincir boyunca gelişebilirler. En sık görülen tutulum yerleri posterior 

mediasten ve retroperiton olup, vakaların %20-30`u adrenal bezde görülür.Kadınlarda erkeklere göre 

daha sık görülen bu tümörün yaklaşık %60`ı 20 yaş altındadır. Ganglionöromalar cerrahi sonrası 

küratif olan benign tümör kategorisinde sınıflandırılırlar. Şu ana kadar literatürde lokal nüks vakası 

bildirilmemiş olup az sayıda olguda tümör kitlesine komşu lenf nodunda veya tümöre uzak alanlarda 

metastazlara rastlandığı rapor edilmiştir. Genellikle klinik olarak bulgu vermezler ve rastlantı sonucu 

saptanırlar. Burada erişkin erkek bir hastada sağ adrenalde saptanan bir ganglionöroma olgusu vaka 

olarak sunulmuştur. 

Bulgu : 62 yaşında erkek hasta dizüri şikayeti ile dış merkezde Üroloji kliniğine başvurmuş. Hastanın 

çekilen abdomen tomografisinde insidental olarak sağ adrenalde 5x3,5 cm`lik kitle saptanması üzerine 

endokrinolojik testleri yapılan hastada hormon aktif bir tümör olmadığı belirlenmiş. Kitle boyutunun 5 

cm`in üzerinde olması nedeniyle hastaya adrenalektomi yapılmış. Patoloji sonucunda ganglionöroma 

saptanan olgu polikliniğimize yönlendirilmiş. Hastada herhangi bir metastaz saptanmaması sonucu 

tedavi verilmeden takibe alındı. Hastanın hâlen hiçbir şikayeti olmaksızın kontrolleri merkezimizde 

devam etmektedir. 

Sonuç : Günümüzde radyolojik tanı yöntemlerinin yaygın kullanılması ile adrenal bez kitlelerinin 

saptanmasında önemli oranda artış görülmektedir. Adrenal bezdeki bu kitleler genellikle sekretuar 

özelliği olmayan kortikal adenomlardır ve radyolojik incelemeler sonucunda rastlantısal olarak 

saptanırlar. Görülme insidansları %1,4 ile %8,7 arasında değişmektedir. Hormonal olarak aktif 

sekretuar kitleler günlük pratikte daha az oranda karşımıza çıkmaktadır. Salgıladıkları hormonlar ve 

vazoaktif aminler nedeniyle Conn sendromu, Cushing sendromu, hiperandrojenizm veya 

feokromasitomaya neden olmaktadırlar. Adrenal kitleler histopatolojik olarak adenom, adrenokortikal 

karsinom, feokromositoma, miyelipoma, ganglionöroma, onkositoma, adrenal kist, hemanjioma, 

adrenal metastazlar olarak sınıflandırılmaktadır. Hipersekretuar, malign olduğu düşünülen lezyonlar 

ile 5 cm ve üzerindeki kitlelere adrenalektomi önerilmektedir. Ganglionöroma nadir görülen, 

nöroblastomun matürasyonu şeklinde veya de novo gelişebilen benign nöral bir tümördür. Mediasten 

ve retroperiton en sık yerleşim yerleridir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen bu tümörün 

yaklaşık %60`ı 20 yaş altındadır. Ganglionöromalar eksizyon sonrası küratif olan benign tümörlerdir. 

Ganglionöroma benign bir tümör olmasına rağmen literatürde lenf düğümü metastazı ve uzak metastaz 

yapan birkaç olgu bildirilmiştir. Semptomlar genelde tümörün yaptığı basıya bağlı olarak gelişir. 

Nadiren salgıladığı vasoaktif intestinal polipeptide bağlı olarak diyare, hipertansiyon, hipokalemi 

veya. maskulinizasyon gözlenebilir . Bunun dışında ganglionöroma nadir olarak ganglionöroblastoma, 

nöroblastoma ve feokromasitomaya ait komponentler içerebilir ve malign periferal sinir kılıfı 

tümörüne transforme olabilir . Radyolojik olarak pek çok tümörle karışabileceğinden preoperatif 

olarak tanı koymak çok zordur. Bu nedenle bu kitlelere daha çok postoperatif olarak histopatolojik 

inceleme ile tanı konabilmektedir. Histopatolojik olarak ganglionöroma tanısını koymada en önemli 

basamak ganglionöroblastom ile nöroblastom ayırıcı tanısıdır. Ganglionöromanın tedavisi tümörün 

cerrahi olarak çıkarılmasıdır. 

 

 

 



~ 137 ~ 

   18-20 Mart 2016 | 2.Hematoloji Onkoloji Kongresi | Radisson Blu Hotel | Çeşme - İzmir 

P22 

 
MEME KANSERİNDE AKSİLLAR LENF NODU METASTAZININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE 

PET-BT`NİN MORFOLOJİK VE METABOLİK OLARAK YORUMLANMASI TANISAL 

DOĞRULUĞU ARTTIRIR MI? 
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Amaç : Metastatik aksillar lenf nodu varlığı meme kanserinin en önemli prognostik göstergesi kabul 

edilmektedir. Yapılan çalışmalarda pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi`nin (PET-BT) aksillar lenf 

nodu metastazlarını değerlendirmede genellikle düşük duyarlılık gösterdiğini öne sürülmüştür. Ultrasonografi 

(USG) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniklerle yalnızca lenf nodu boyutunun diğer veriler 

olmaksızın metastazı saptamada yetersiz olduğu rapor edilmiştir. Lenf nodu boyutu yanında morfolojisinin de 

değerlendirmede yararlı olabileceği bildirilmiştir. BT`de morfolojik aksillar değerlendirme yüksek spesifitede 

metastazı saptayabilmektedir. Bu çalışma aksillar lenf nodu değerlendirmede PET-BT`nin BT kesitlerinden lenf 

nodu morfolojisi ek olarak değerlendirilip tanısal doğruluğa olan katkısı araştırılmıştır. 

Yöntem : Çalışmaya evreleme amaçlı PET-BT tetkiki yapılan ve neoadjuvan tedavi uygulanmadan opere edilen 

131 erken evre meme kanseri olgusu alınmıştır (yaş ortalamaları: 50.1±8.9). PET/BT tekniği: PET/BT 6 saat 

açlık sonrası kan şeker düzeyi 200 ng/ml üzerindeki olgulara standart supine pozisyonda verteksten uyluk 

ortasına kadar 20 detektörlü BT sistemi içeren Siemens mCT 20 cihazı ile uygulanmıştır. PET/BT`nin BT 

komponenti 120 keV, otomatik olarak doz azaltıcı programlar ile saptanan efektif mAs değerlerinde ve tıbbi 

engel yok ise 100 ml 300 mg/ml intravenöz kontrast madde verilerek uygulanmıştır. Tetkikin PET komponenti 

3.7 MBq/kg F18-FDG enjeksiyonundan 60 dak sonra 2 dak/yatak olarak uygulanmıştır. BT komponentinde 

görüntüler 3 mm kesit, 1.5 mm rekonstruksiyon ile elde edilmiş ve multiplanar olarak değerlendirilmiştir. 

Görüntülerin değerlendirilmesi PET/CT değerlendirmede lenf nodları görsel, SUVmax ve morfolojik olarak 

değerlendirilmiştir. İki veya üzeri SUVmax, görsel olarak zemine göre hipermetabolik, morfolojik olarak boyut 

(kısa aksta 1 cm), fokal veya diffüz (>4 mm) kortikal kalınlaşma, yağlı hilus kaybı patolojik olarak 

yorumlanmıştır. Görsel olarak hipometabolik, düşük SUVmax ( 

Bulgu : Patolojik değerlendirme 40 olguda sentinel lenf nodu biyopsisi, 91 olguda aksiller lenf nodu disseksiyon 

materyali ile yapılmıştır. Olguların 59`unda aksillar metastaz saptanmıştır. PET/BT pozitif 59 olgunun 12`sinde 

kuşkulu, 6`sında negatif, diğer olgularda pozitif olarak değerlendirilmiştir. 6 negatif olgunun 4`ünde invaziv 

lobuler karsinom saptanmış, diğer iki olgu invaziv duktal karsinom tanılı olup, bu olgularda metastatik lenf 

nodlarındaki tümör boyutları; 0.5 ve 0.3 cm olarak bulunmuştur. 12 kuşkulu olgunun 5`inde lenf nodu 

morfolojisinde metastaz ile uyumlu bulgular saptanmıştır. Diğer kuşkulu 7 olguda morfolojik ve metabolik 

olarak lenf nodları normal olarak değerlendirilmiştir. Yalancı pozitif olarak değerlendirilen 8 olgudan 4`ünde 

eksizyonel biyopsi yapıldığı görülmüştür. 

Sonuç : FDG PET tümörün biyolojik özelliği ile ilişkili tutulum göstermektedir, triple negatif tümörlerde yüksek duyarlılık 

izlenirken, invaziv lobuler karsinomda düşük duyarlılık olduğu gösterilmiştir. İnvaziv lobuler karsinom histopatolojisinde 

duyarlılık diğer alt histopatolojik tiplere göre anlamlı oranda düşüktür. Bizim çalışmamızda da 6 metabolik olarak negatif 

olgudan 4`ü lobuler karsinom olgusudur. Ancak toplam 8 invaziv lobuler kanser olgusunun 2`sinde yalnızca morfoloji pozitif 

olması nedeni ile metabolik olarak negatif olmasına karşın kuşkulu idi. PET/BT`nin çözünürlük sınırları ve parsiyel volüm 

nedeniyle mikrometastazlar saptanamamaktadır (12). Ancak küçük boyutlu lenf nodlarında fokal malign odaklar kortikal 

kalınlaşma ve kontur düzensizliği oluşturabilmektedir. Yanlış pozitif olgular metabolik aktiviteyi arttırabilen inflamasyon, 

enfeksiyon, sarkoid reaksiyon gibi durumlarda görülebilmektedir. Çalışmamızda eksizyonel biyopsi uygulanmışolgularda 

yanlış pozitif bulgular izlenmiştir. PET/BT yöntemi ile meme kanserinde aksillar lenf nodlarının evrelemesinde optimal 

teknik ve morfolojik değerlendirme tanısal doğruluğu arttırmaktadır. 
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AYNI MEMEDE METAKRON OLARAK SAPTANAN İKİNCİ KANSER: PRİMER 

MEME OSTEOSARKOMU 
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Amaç : Memenin primer sarkomu çok nadir görülmektedir ve tüm meme kans Memenin primer 

sarkomu çok nadir görülmektedir ve tüm meme kanserlerinin <%1’ini oluşturmaktadır. Memenin 

primer osteosarkomu ise tüm meme sarkomlarının %12-15 lik bir kısmını kapsamaktadır. Burada, aynı 

memede metakron olarak saptadığımız primer meme osteosarkomlu bir hastamızı mevcut 

klinikopatolojik özellikleriyle birlikte sunmayı amaçladık. 

Bulgu : 32 yaşındaki bayan hastanın, Temmuz 2010`da sol memesinde ele gelen kitle nedeniyle 

yapılan kor biyopsisinde "invaziv duktal karsinom ve intraduktal karsinom" alanları izlendi (Resim 1). 

İnvaziv tümörün grade 2, ER(-), PR(-), CerbB2(+3) ve Ki-67 labeling indeks düzeyinin %25 olduğu 

saptandı. Aksiler lenf nodu tutulumu olması nedeniyle verilen neoadjuvant tedavi sonrasında 

lumpektomi ve aksiller lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Operasyon sonrasında adjuvan kemoterapi ve 

radyoterapi tedavileri uygulandı. Yaklaşık 4 yıldır remisyonda takipte edilen hastanın Haziran 2014 

tarihinde, daha önce sol memesine koruyucu cerrahi uygulanan bölgede ortaya çıkan ve son 1 ay 

içinde hızla büyüyen yaklaşık 4 cm`lik sert kitle tesbit edildi. Yapılan biyopsi sonucunda, kitlenin 

yüksek dereceli "malign mezenkimal tümör" ve immünohistokimyasal (İHK) olarak ER(-), PR(-), 

cerbB2(-) olduğu saptandı. Yeniden evreleme amaçlı yapılan PETCT`de tümörün pektoral kasa invaze 

olması nedeniyle, neoadjuvant 3 kür Sisplatin (intraarteriyel) ve Adriamisin kemoterapisi uygulandı. 

Klinik olarak yanıt alınamayan hastaya Ekim 2014`te sol radikal mastektomi operasyonu yapıldı. 

Patoloji sonucu histopatolojik olarak yüksek dereceli "osteosarkom" olarak raporlandırıldı. 

Açıklamada, osteosarkom ile iğ hücreli karsinomlar, anjiosarkom, myofibroblastom, psödoanjiomatöz 

stromal hiperplazi, desmoid tip fibromatozis ve metaplastik karsinom ayırıcı tanıları için yapılan İHK 

boyalardan Vimentin (Resim 2), dev hücrelerde ise CD68, S100 pozitif bulundu. Fakat CD34, D2-40, 

Faktör 8, Aktin, Desmin, Pan-CK, YMAK, CK5/6, CK14, ER, PR, CerbB2, EMA ve Beta-katenin 

negatif saptandı. Ki-67 labeling indeksin %75 olduğu belirlendi (Resim 3). Bu bulgular ışığında aynı 

memede metakron olarak ortaya çıkan ``primer meme osteosarkom`` tanısı konuldu. Ayrıca meme 

başı ve areoladaki ekzematöz görünümdeki alanlara ait kesitlerde epidermis içerisinde geniş soluk 

sitoplazmalı, büyük irregüler nükleuslu, belirgin nükleollü Paget hücreleri izlendi. Bu hücreler, İHK 

olarak CerbB2 ve CK7 boyalarıyla pozitif boyanırken HMB-45 ile negatif boyandı. Mevcut bulgularla 

bu alanlar "Paget hastalığı" ile uyumlu olarak değerlendirildi. Ayrıca mastektomi materyalinde 

intraduktal karsinoma ait odaklar da izlendi. Tümörün yüksek dereceli olması ve daha önce uygulanan 

Sisplatin-Adriamisin tedavisine yanıt alınamaması nedeniyle, hastaya yüksek doz Metotrexate ve 

İfosfamid-Etoposid tedavisinin verilmesi planlandı. Hastanın tedavisi ve takibi halen farklı bir 

merkezde devam etmektedir. 

Sonuç : Meme kanseri nedeniyle daha önce kemoterapi ve radyoterapi almış hastalarda, aynı memede 

yeni gelişen, tedaviye yanıt vermeyen, hızlı progresyon gösteren, sert kitlelerde ``primer meme 

osteosarkomu`` ayırıcı tanıda düşünülmelidir. İHK boyama yöntemleri, primer meme osteosarkom 

tanısını koymada oldukça değerlidir. Literatürde, primer meme osteosarkomunun tedavisine yönelik 

cerrahi yaklaşımlar ve kemoterapi uygulamaları hakkında fikir birliği bulunmamaktadır. 
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T HÜCRE ARACILI İMMÜN YANITLA OLUŞAN SARKOİD BENZERİ 

REAKSİYON MEME KANSERİ METASTAZINI TAKLİT EDEBİLİR Mİ? 
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Amaç : Supraklavikular, paratrakeal ve subkarinal lenf nodu tutulumunun gözlendiği sarkoid 

reaksiyonlu, lokal ileri evre meme kanseri bir olgu sunulmuş ve PET/CT ile teşhiste 

oluşabilecek yanılgılar adına farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. 

Bulgu : Sol memede ele gelen kitle şikayeti ile başvuran 66 yaşında kadın hastanın fizik 

muayenesinde; sol memede üst kadranda cilde yakın yerleşimli 2 cm çapında palpabl kitle ve 

meme başında hafif çekilme saptandı. Bunun üzerine kitleden yapılan ince iğne biyopsisi 

sonucunda invaziv ductal karsinom, grade 2 tanısı konuldu. Klinik evre T4 (cilt infiltrasyonu) 

N0 M0 idi. İmmünhistokimyasal patolojik incelemeyle tümör özelliklerine bakıldığında da; 

ER %2 +, PR %40 +, c-erbB-2 negatif, Ki-67 %3 olduğu görüldü. Evrelenme amaçlı çekilen 

PETBT`de; sol memede primer tümörle uyumlu olarak görülen hafif heterojen hipermetabolik 

alanların yanı sıra, sağ supraklavikular (SUVmax:14.9), sağ paratrakeal (SUVmax:11), sağ 

subkarinal (SUVmax:11.7) lenf nodlarında hipermetabolik görünüm saptandı. Hastanın 

PET/CT sonuçları; ilk etapta metastazı düşündürse de tümörün agresif seyirli olmaması ve 

hastanın ileri yaşta olması nedeniyle hastada sarkoidoz veya sarkoid benzeri reaksiyon 

olabileceğinden şüphelenildi. Bunun üzerine mediastinoskopi ile yapılan mediastinal lenf 

nodu biyopsisinde malignite saptanmadı ve sarkoid reaksiyon veya sarkoidoz olduğu anlaşıldı 

(Resim 2). Sistemik sarkoidoz bulgularının olmaması nedeniyle de hasta, sarkoid benzeri 

reaksiyonla uyumlu olarak değerlendirildi. Operabl olduğuna karar verilen hastada, sol 

memeye modifiye radikal mastektomi ve aksiller diseksiyon uygulandı. Patolojik evre T4 N0 

(0/15) M0 idi. Adjuvan hormonoterapi Anastrazol başlandı. Sarkoid reaksiyon içinse herhangi 

bir tedavi uygulanmadı ve hasta takibe alındı. Postoperatif 10. ayda kontrol amaçlı çekilen 

toraks BT`de ve 17. ayda akademik amaçlı çekilen kontrastsız PET/BT`de supklavikular, 

paratrakeal ve subkarinal lenfadenopatilerin tamamen kaybolduğu görüldü. 

Sonuç : Tümöre eşlik eden sarkoid reaksiyonlar, çoğunlukla asemptomatik olan ve herhangi 

bir müdahaleye gerek duyulmaksızın, bir süre sonra spontan düzelme gösteren lezyonlardır. 

Ancak bu lezyonlar, pek çok kez metastatik hastalıkla karışabilmekte ve mevcut tümörün tanı, 

evreleme ve tedavisinde ciddi hatalara yol açarak telafisi mümkün olmayan sonuçlar 

doğurabilmektedir. Nitekim bizim hastamızda da PET/BT sonuçları, lenf nodu metastazını 

işaret etmekteydi. Bunun yanında hastanın evre T4 olması da metastaz olasılığını 

güçlendirmekteydi. Ancak sarkoid reaksiyondan şüphelenilmesi üzerine yapılan basit bir 

biyopsiyle hastanın hatalı evrelendirilmesinin önüne geçildi. Son yıllarda onkoloji pratiğine 

hızlı giren PET-BT değerlendirilmelerinin özellikle evreleme aşamasında doğru 

yorumlanması, ayırıcı tanıda sarkoid reaksiyonların da değerlendirilip gerektiğinde biyopsi 

düşünülmesi son derece önemlidir. 
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SENKRON EVRE IIIC MEME VE EVRE IIIB KOLON KANSERİ SAPTANAN 

LYNCH SENDROMLU HASTANIN YÖNETİMİ 
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Amaç : Senkron evre IIIC meme kanseri ve evre IIIB kolon kanseri saptadığımız Lynch Sendromlu 

bir hastanın tanıdan itibaren uluslar arası çok merkez katılımlı konsey kararı ile cerrahi ve tıbbi 

yönetimini bildirmeyi amaçladık. 

Bulgu : 62 yaşında bayan hastanın, Temmuz 2013`te meme biyopsisi, invaziv duktal karsinom olarak 

geldi. PET-BT`de sol memede 2.2 cm kitle, sol aksillada lenf nodları (Figür 1. A,B,C), sigmoid 

kolonda 2.5 cm kitle, perikolonik metastatik lenf ndoları saptandı (Figür 1. A,D,E). Kolonoskopik 

biyopside adenokarsinom saptandı. Sekron meme ve kolon kanseri nedeniyle aynı seansda mastektomi 

ve aksillar lenf nodu diseksiyonu, ve laparaskopik sağ hemikolektomi yapıldı. Meme kanser patolojisi; 

az diferansiye invaziv ductual karsinom, ER %5+, PR %100+++, c-erb-2 (-), Ki 67 %8, Grade 2, 

30/37 aksillar lenf nodu metastazı pozitif saptandı. (Figür 2. A). Kolon kanser cerrahisi patolojisi, orta 

derece diferansiye adenokarsinom, 5/15 perikolik lenf nodu metaztazı mevcut ve cerrahi sınırlarda 

tümör negatif (Figür 2. B). Mevcut sonuçlarıyla; meme kanserinin Evre IIIC (pT2 pN3a rM0) ve kolon 

kanserinin ise Evre IIIB (pT3 N2b rM0) olduğu saptandı. Soy geçmişinde kızında duktal karsinoma 

insitu ve babasında kolon kanseri varlığı nedeniyle, herediter non-polipozis koli (Lynch) sendromuna 

yönelik tarama amacıyla yapılan MSH2 geni pozitif saptandı. Literatür incelendiğinde, senkron lenf 

nodu pozitif meme ve kolon kanserli Lynch sendromlu bir hastaya, daha önce adjuvan bir tedavi 

düzenlenmediği için Antalya Medstar Kanser Merkezi, Ankara Üniversitesi ve Pitsburg Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hastaneleri ile adjuvan tedavi için ortak konsey düzenlendi ve sonucunda; hastada hem 

meme hem de kolon kanseri relaps riskinin yüksek olması, ayrıca her iki kanserde de etkinliğinin 

bilinmesi nedeniyle 4 kür EOX (Epurubisin 60 mg/m2 1.gün, Oxaliplatin 100 mg/m2 1.gün, 

Kapesitabin 2x600 mg/m2 1-14 gün, 21 günde bir kür) ve takiben 4 kür de DX (Docetaxel 75 mg/m2 

1.gün, Kapesitabin 2x1000 mg1-14 gün, 21 günde bir kür) kombinasyon kemoterapi rejimlerinin 

verilmesi kararlaştırıldı. Sekiz kür kemoterapi sonrasında, meme kanserine yönelik adjuvan 

radyoterapi uygulandı. Ayrıca bu dönemde hasta ve ailesi, Lynch sendromuna yönelik tarama 

programına alındı ve malignite saptanmadı. Hasta meme kanserine yönelik anastrazol 1 mg/gün 

kullanmakta olup, 22 aydır remisyonda takip altındadır. 

Sonuç : Lynch sendomlu, senkron lenf nodu pozitif meme ve kolon kanseri saptanan bir hastada, 

multidisipliner yaklaşımla ajuvan tedavi kararı verilen literatürdeki ilk vakayı bildirdik. Her iki 

kanserin de evre 3 olması adjuvan tedavi kararında ciddi güçlüklere neden olmaktadır. Meme kanseri 

ve kolon kanseri oldukça farklı biyolojik özelliklerinden dolayı doğal olarak uygulanan adjuvan tedavi 

rejimleride son derece farklıdır. Literatürde bu türde bir hastanın cerrahisi, adjuvan tedavi 

kombinasyonu ve sıralaması ile ilgili bir bilgi yoktur. Hastanın tedavi kararında deneyimli uluslararası 

onkoloji merkezleri ile konsey yapılarak, cerrahi ve tıbbi tedavi kararı verilen ilk vakadır. 
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MEME KANSERLİ 15 HASTADA UYGULADIĞIMIZ TERAPOTİK REDÜKSİYON 

MAMOPLASTİ SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ 
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Amaç : Meme kanserinin bölgesel tedavisinde, meme koruyucu cerrahi (MKC) ve postoperatif 

radyoterapi uygulanan hastalar ile mastektomi uygulanan hastalar arasında eşit sağ kalım sonuçlarının 

olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, MKC uygulanan hastaların yaşam kalitesinin ve vücut imajlarının 

olumlu yönde düzeldiği tespit edilmiştir. Onkolojik ve estetik cerrahi prensiplerin bir arada 

uygulandığı onkoplastik cerrahi ile uygun kozmetik sonuçlar sağlanmıştır. Makromasti ve pitotik 

memelerde kanser gelişen olgulara uygulanan, bir onkoplastik cerrahi işlem olan ``Terapotik 

Redüksiyon Mamoplasti`` (TRM) son yıllarda daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Biz burada, MKC 

ve TRM uyguladığımız meme kanserli hastalarımızın sonuçlarını sunmayı amaçladık. 

Yöntem : Çalışmamızda, Mart 2012-Ağustos 2015 yılları arasında, makromasti ve pitotik meme 

yapısına sahip, MKC ve TRM uygulanan 15 meme kanserli hastamızın sonuçları retrospektif olarak 

değerlendirilmiştir. 

Bulgu : Hastaların ortalama yaşının 46.7 (30-56) olduğu saptanmıştır. Ayrıca, 12`sinin makromastili 

ve 3`ünün ise pitotik memeye sahip olduğu belirlenmiştir. Histopatolojik olarak 11`inin invaziv duktal 

karsinom, 3`ünün duktal karsinoma insitu ve 1`inin metaplastik karsinom olduğu saptanmıştır. 

Cerrahi, İki olguya neoadjuvan kemoterapi (KT) sonrasında, diğer 13 olguya ise ilk işlem olarak 

uygulanmıştır. Neoadjuvan tedavi alan iki olguda tümör sınırları radyolojik görüntüleme eşliğinde 

tatuaj yöntemi ile işaretlenmiştir. Ayrıca, neoadjuvan KT alan iki olguda parsiyel yanıt elde edilmiştir. 

Primer tümörün, hastaların 6`sında alt dış kadranda, 5`inde üst dış kadranda,1`inde alt iç kadranda ve 

3`ünde ise periareolar yerleşimli olduğu saptanmıştır. Cerrahi yöntem olarak, tümöre geniş eksizyon 

ve kalan meme dokusuna ise redüksiyon uygulanmıştır. Redüksiyon mamoplastilerin 7 tanesi inferior 

pediküllü,5 tanesi medial pediküllü , 2 tanesi süperior pediküllü olarak yapıldı. Bir hastada sol taraf 

memede tümör üst iç kadranda olup inferior pedikül kullanıldı aynı hastada karşı memeye alt 

kadrandaki yaygın fibrokistler nedeni lie süperior pedikül kullanılarak redüksiyon yapıldı. Periareolar 

yerleşimli 2 olguda nipple areolar kompleks eksizyon uygulanmış ve karşı meme areoladan tam kat 

greft alınarak areola oluşturulmuştur. Cerrahi sınırlar bütün olgularda frozen ile değerlendirilmiş, 14 

olguda cerrahi sınır negatif olarak saptanmış, 1 olguya ise pozitiflik nedeniyle reekziyon yapılmıştır. 

Aksilla lenf düğümünü değerlendirmeye yönelik olarak 3 olguya aksiller diseksiyon, 12 olguya 

sentinel biyopsisi uygulanmıştır. Her hastaya karşı memeye simetri amaçlı redüksiyon mamoplasti 

yapılmıştır. Cerrahi yöntem olarak geniş eksizyon uygulanan hastaların, spesmenlerinin ortalama 

ağırlığının 290.5 gram (180 - 490 ) olduğu saptanmıştır. Hastaların ortalama tümör çapının ise 1.7cm 

(0.8 - 3) olduğu belirlenmiştir. Olguların evrelere göre dağılımına bakıldığında 3 olgunun Evre0, 5 

olgunun Evre1, 5 olgunun Evre 2A ve 1 olgunun Evre 2B olduğu saptanmıştır. 

Sonuç : Makromastili ve pitotik memeye sahip olan kişilerde gelişen meme kanserinin cerrahi 

tedavisinde, onkoplastik cerrahi yöntemlerden biri olan TRM işlemi, MKC ile birlikte onkoplastik 

cerrahi ilkeler çercevesinde güvenli cerrahi sınır sağlanarak geniş eksizyon ile yapılabilir. Böylece, 

hastanın onkolojik güvenliği ve kozmetik sonuçlar açısından memnuniyetinin eş zamanlı sağlanacağı 

kanısındayız. 
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NEOADJUVAN KEMOTERAPİ VE RADYOTERAPİ ALAN LOKAL İLERİ EVRE 

MEME KANSERİ OLGULARINDA EŞ ZAMANLI İMPLANT İLE MEME 

REKONSTRUKSİYONU 

A.Harun Şimşek
1
, Ali Özlük

1
, Ömer Özkan

2
, Mustafa Özdoğan

1
,Önder Kırca

1
 

1
Mediterranean Integrative and Innovative Oncology Group,Memorial-Medstar Kanser Merkezi 

2
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı  

 

 

Amaç : Bu olguda neoadjuvan KT ve cerrahi sonrası RT alan ileri evre hastalarda cilt 

koruyucu mastektomi sonrası eşzamanlı expander ve RT sonrası slikon meme protezi 

kullanılarak yapılan 2 aşamalı meme rekonstrüksiyonunun çok uzun süre beklemeye gerek 

duyulmadan yapılabileceğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. 

Bulgu : Hastada sağ meme alt dış kadranda invaziv duktal karsinom ve PET CT ` de sağ 

aksillada tutulum gösteren lenf nodları saptanmış olup hasta evre 3A olarak tanımlandı. 

Sonrasında 8 kür neoadjuvan kemoterapi uygulanmış olup kemoterapiye tam yanıt alındı. 

Bunun üzerine hastaya cilt koruyucu mastektomi ve eşzamanlı expander ile meme 

rekonstrüksiyonu yapılması planlandı. Ters T skarlı cilt koruyucu mastektomi sonrası pektoral 

kas altında hazırlanan poşa 560 cc expander yerleştirildikten sonra pektoral kas ve 

inframamarian fold üzerinden hazırlan ve deepitelize edilen dermal sling flebi yardımı ile 

expanderın üzeri tamamen örtüldü. 3 hafta sonra yara iyileşmesi tamamen tamamlandıktan 

sonra hastaya toplamda 50 gray radyoterapi uygulandı. Radyoterapi tedavisi tamamlandıktan 

sonra 8 hafta süreyle expander haftada bir kez 40 cc şişirilerek cilt expande edildi. 

Radyoterapi sonrası 2 ay tamamlandıktan sonra hasta opere edilerek expander çıkarıldı ve 

aynı poşa 550 cc anatomik slikon meme protezi yerleştirildi. Sol memeye simetriyi sağlamak 

amacı ile vertikal insizyonlu redüksiyon mamoplasti uygulandı. Sol areoladan alınan tam kat 

deri grefti ile sağ memeye areola ve nipple rekonstrüksiyonu yapıldı. 

Sonuç : Lokal ileri evre noninflamatuar meme kanseri olgularında cilt koruyucu mastektomi 

ve eş zamanlı rekonstrüksiyon işlemi onkolojik sonuçlar açısından güvenle yapılabilir.Bu 

grub hastalarda uzak organ metastazları lokal nükse göre daha çok gözlenmiştir.Neoadjuvan 

kemoterapi sonrası yapılan cilt koruyucu mastektomi ve implant onarımında komplikasyon 

oranında artış gözlenmemiştir. Mastektomi sonrası uygulanan radyoterapinin kapsül 

kontraktüründeki artış etkisi düşünülerek bu olguda iki aşamalı rekonstrüksiyon uygulandı. 

Sonuç olarak, neoadjuvan KT alan lokal ileri evre meme kanserlerinde cilt koruyucu 

mastektomi sonrası 2 aşamalı protezle meme rekonstrüksiyonu RT sonrası çok uzun 

beklemeksizin uygulanablilir. 
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CİLT KORUYUCU MASTEKTOMİ VE EŞZAMANLI REKONSTRÜKSİYON 

YAPILAN VAKALARIMIZ: 75 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Amaç : Meme kanseri cerrahisindeki güncel yaklaşımlar ve yenilikler daha önceden 

uygulanan birçok tedavi yaklaşımının değiştirilmesi ve yenilenmesine neden olmuştur.Meme 

kanseri cerrahisinde son yıllarda popülarize olan onkoplastik cerrahide bunlardan biridir.Cilt 

koruyucu mastektomi ve eşzamanlı rekonstruksiyon işlemlerinin meme kanseri cerrahisinde 

çok iyi kozmetik ve klinik sonuçlarının olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. 

Bulgu : Bu çalışmada 2011 -2015 yılları arasında cilt koruyucu mastektomi ve eşzamanlı 

rekonstruksiyon uygulanan 75 meme kanserli kadın hastamızın bulgularını sunmayı 

amaçladık.Olguların hepsi ameliyat öncesi plastik cerrahi ekibi ile değerlendirildi.Ortalama 

hasta yaşı 42.6(20-62) olarak tespit edildi.Patolojik tanılar 4 hasta duktal karsinoma insitu,4 

invaziv lobuler karsinom ve 67 invaziv duktal karsinomdu.Olguların 17 sine cerrahi tedavi 

neoadjuvan kemoterapi sonrası uygulandı.Meme başı areola hastaların 24 ünde 

korundu.Ameliyat sırasında memebaşı altından frozen çalışıldı.1 hastada frozen pozitif 

gelmesi üzerine meme başı eksize edildi..Aksillaya yönelik 35 hastaya bekçi lenf düğümü 

biyopsisi uygulandı.Toplam 48 hastaya aksiller disseksiyon uygulandı.Hastaların 45 ine kalıcı 

implant ,19 hastaya doku genişletici,1hastaya implant+latismus dorsi flep ve 14 hastaya 

otolog doku rekonstruksiyonu uygulandı.Otolog doku rekonstruksiyonu 13 hastaya pediküllü 

trans rektus abdominal muscle (Tram) flep ve 1 hastaya latismus dorsi flep olarak uygulandı. 

 

Sonuç : Sonuç olarak cilt koruyucu mastektomi eşzamanlı rekonstruksiyon ameliyatları 

deneyimli ekiplerce onkolojik ve estetik cerrahi prensipleri ile güvenli bir şekilde 

uygulanabilir. 
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MEME KANSERİ CERRAHİ TEDAVİSİNDE MEME KORUYUCU CERRAHİ İLE 

BERABER ONKOPLASTİK CERRAHİ UYGULAMALARIMIZ: 42 OLGU SUNUMU 
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Amaç : Erken evre meme kanserinin bölgesel tedavisinde meme koruyucu cerrahi (MKC) ve 

postoperatif radyoterapi uygulamaları sonucunda mastektomi ile eşit sağkalım olduğu 

gösterilmiş ve MKC de hastaların yaşam kalitesinin ,vucut imajlarının olumlu olarak 

düzeldiği tespit edilmiştir.MKC de amaç tümörun güvenli cerrahi sınırla cıkarılması ve 

kozmetik olarak memenin doğal şeklinin ve görünümünün sağlanmasıdır.Bazı olgularda 

yeterli temiz cerrahi sınır elde edilmesine rağmen uygun olmayan kozmetik sonuçlar elde 

edilmiştir.Onkoplastik meme cerrahisi son yıllarda bu problemi çözme adına meme ile 

uğraşan cerrahlar ve hastalar tarafından benimsenmiş ve uygulamaları başlamıştır. 

 

Bulgu : Onkoplastik cerrahi; meme kanserinde cerrahi onkoloji ve plastik rekonstruktif 

cerrahi prensipleri ile en ideal onkolojik güvenliğin ve kozmetik sonuçların alındığı bir 

işlemdir. Bu çalışmada meme koruyucu cerrahi ile onkoplastik prosedürlerin uygulandığı 42 

olguyu sunmaya çalıştık. Hastaların ortalama yaşı ;43.2(2961) Olguların hepsinde tümör tek 

odaklı idi.Operasyon sırasında tüm hastalara cerrahi sınır için frozen çalışıldı.cerrahi sınır için 

3 olguda operasyon sırasında reeksizyon uygulandı.frozen sonuçları bening olarak geldi.21 

olguda areola sınırından insizyon ile saat 3 ve 6 hizasında yerleşmiş olan tümörlere yönelik 

geniş eksizyon ve glandüler flep ile areola tekrar şekillendirilmesi ( level 1 onkoplastik 

prosedür) uygulandı.2 olguda tümör yerleşimi retroareolardı.nipple areolayı içine alacak 

şekilde geniş eksiyon uygulandı. Dermoglandüler pediküllü ilerletici flep(Grisotti) uygulandı. 

4 olguda tümör yerleşimi saat 12 hizasında üst polde idi.Bu olgulara Round -block tekniği ile 

geniş eksizyon uygulandı.kavite glandüler doku ile dolduruldu.15 olguya terapotik redüksiyon 

mamoplasti uygulandı.Mamoplasti uygulanan 2 olguya neoadjuvan kemoterapi öncesi tümör 

lokalizasyonu için tatuaj yapıldı. 

Sonuç : Sonuç olarak meme koruyucu cerrahi yapılan olgularda onkoplastik cerrahi ilkeler 

çercevesinde güveli cerrahi sınır için geniş eksizyon ile estetik işlem bir arada yapılabilir . 
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LOKAL İLERİ EVRE MEME KANSERLİ HASTALARA UYGULANAN 

NEOADJUVANT İNTRAARTERYEL KEMOTERAPİ SONUÇLARI: TEK MERKEZ 
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Amaç : Lokal ileri evre meme kanserli hastalarda neoadjuvant amaçlı uygulanan antrasiklin ve taksan 

tabanlı kombine veya ardışık tedaviler standart uygulamalardır. Kombine veya ardışık tedavi 

planlanan hastalarda başlangıçta uygulanan 3-4 kür kemoterapiye iyi yanıt vermeyen grubun kötü 

prognozu bir çok çalışma ile gösterilmiştir. Ne var ki bu güne kadar yapılan çalışmalarda bu türde 

dirençli hastalara yönelik tedavide yarar sağlayacak bir yöntem ve model söz konusu değildir. 

İntraarteryel kemoterapi uygulamalarında tümör içi 4-6 katı bulan ilaç konsantrasyonları elde 

edilebilmektedir. Biz de böylesine zorlu bir grupta başlangıçta antrasiklin tabanlı neoadjuvant 

kemoterapiye yanıt alınamayan hastalara sistemik taksan uygulamasına ilave olarak eş zamanlı 

uygulanan intraarteryel platin (sisplatin, karboplatin) tedavisinin etkinliğini saptamayı amaçladık. 

Yöntem : Lokal ileri evre ve soliter kemik metastazlı meme kanserli hastalarda başlangıç tedavisi 

olarak uygulanan 3-4 kür antrasiklin ve/veya taksan tabanlı kombine kemoterapilere yanıt vermeyen 

(%30`un altında yanıt alınan veya hiç yanıt vermeyen), potansiyel olumsuz gidişli hastalara intravenöz 

kemoterapiye kombine olarak cone beam BT anjiografi rehberliğinde intraarteryel kemoterapi 

uygulandı. Bunun için, ipsilateral internal mammarian arterden ve subklavyan arterden (kola tansiyon 

aleti ile basınç uygulandıktan sonra) tümörün lokalizasyonuna ve besleyici dallarının orijinine göre 

planlanan standart platin dozunda (siplatin 70 mg/m2, Carboplatin 300 mg/m2) kemoterapi infüzyonu 

yapıldı. Tedavi öncesi ve sonrası yanıtlar PET-BT ile saptandı. 

Bulgu : Çalışmaya İAKT ile tedavi edilen toplam 15 hastaya ait veriler analiz edildi. Ortanca yaş 45 

(27-61) idi. Hastaların. Olguların 13`ü (%87) lokali ileri evre, 2`si (%13) ise soliter kemik metastazı 

olan hastalar idi. Dört (%27) hastada ailede kanser öyküsü mevcuttu. En sık izlenen histolojik tip 

invaziv duktal karsinoma (n=11; %73) idi. Hastaların 11`i (%73) premenapozaldı, %40`ında ER, 

%33`ünde PR ve %27`sinde Her2 (3+) bulundu. Grad 3 hastaların oranı %47 (n=7) idi. Altı (%40) 

hastada cilt tutulumu izlendi. Onbir (%73) hastaya MRM, 2 (%13) hastaya radikal mastektomi, 1`er 

hastaya ise (%7) lumpektomi ve cilt koruyucu mastektomi yapıldı. Cerrahi yapılan 15 hasta için 

ortanca tutulmuş lenf nodu sayısı 1 (0-16), ortanca çıkarılan lenf nodu sayısı ise 19 (7-29) idi. Yüzde 

47 olguda lenfovasküler invazyon, %27 olguda ise PNI mevcuttu. Tüm hastalar aynı zamanda 

radyoterapi aldılar (1 hasta lokal ve izole kemik metastazına yönelik). IAKT sonrası 12 (%80) hastada 

downstaging elde edildi. İAKT ile 3 (%20) hastada tam yanıt, 8 (%53) hastada kısmi yanıt, 4 hastada 

ise (%27) stabil hastalık izlendi. Tam yanıt alınan 2 hasta 3 kür TAC sonrası intraarteriyel kemoterapi 

(1 hasta dosetaksel, 1 hasta sisplatin ile) aldı. Ortanca izlem süresi 21 ay olan hastalarda 2 yıllık genel 

sağkalım oranı %82, progresyonsuz sağkalım oranı ise %73 idi. 

Sonuç : İnflamatuar ve/veya agressif nodal tutulumu olan lokal ileri evre meme kanserleri hastalara 

uygulanan neoadjuvant antrasiklin tabanlı kemoterapiye yanıtsızlık kötü prognozun habercisidir. 

Böylesine güç hastalardan seçilmiş bir guruba uygulanan sistemik kemoterapiye ilave intraarteryel 

platin uygulaması ile elde edilen sonuçlar oldukça çarpıcıdır. Bu grup hastalarda İAKT sonuçları ümit 

vericidir ve etkinliğini değerlendirecek daha geniş hasta katılımlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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BAZAL NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI LOKAL İLERİ MEME KANSERLİ 

HASTALARDA TEDAVİ YANITI İÇİN YENİ BİR PREDİKTÖR MÜ? 

Mustafa Özdoğan
1
,Saadettin Kılıçkap

2
,Ayşegül Odabaşoğlu Kargı

1
,Ali Özlük

1
,Akın Yıldız

1
, 

Saim Yılmaz
1
,Metin Çevener

1
,Tuğba Özel Şengül

1
,Metin Çevener

1
,Önder Kırca

1
 

1
Mediterranean Integrative and Innovative Oncology Group, Memorial-Medstar Kanser Merkezi 

2
Hacettepe Üniversitesi, Tip Fakültesi, Prevantif Onkoloji Ana Bilim Dali 

 
Amaç : Son yıllarda yapılan çalışmalarda çeşitli kanser türlerinde sistemik enflamasyonun göstergesi 

olan nötrofil lenfosit oranı ile prognoz arasında bir ilişki gösterilmiştir. Meme kanseri ile ilgili yapılan 

çalışmalarda benzer sonuçlar söz konusudur. Lokal ileri evre meme kanserli hastalarada neoadjuvant 

tedavi yanıtı ve hastalığın seyri ile olan ilişkisine yönelik veriler oldukça kısıtlıdır. Böylesine ucuz ve 

kolay bir yöntemin prognostik ve prediktif olma olasılığı heyecan vericidir. Bizde tedavi öncesi bazal 

nötrofil/lenfosit oranının neoadjuvant tedavi alan hastalarda tedavi yanıtını ve uzun dönemde de 

sağkalımı predikte edip etmeyeceğini sorgulamayı amaçladık. 

Yöntem : Kliniğimizde Ağustos 2012- Ağustos 2014 tarihlerinde ardışık lokal ileri evre (LİE) meme 

kanseri tanısı almış ve neoadjuvant (NA) tedavi alan tüm hastalarımız çalışmaya dahil edilmiştir. 

Hastaların tedavi öncesi bazal nötrofil lenfosit oranları, radyolojik yanıtları, bilinen prognostik ve 

prediktif verileri, cerrahi sonrası patoloji raporlarından elde edilen yanıtlar kaydedilerek analize 

alınmıştır. 

Bulgu : Çalışmada NA tedavi verilen 121 meme kanserli hastaya ait veriler değerlendirildi. Ortanca 

yaş 48 (27 - 81) idi. Hastaların %15`inde ailede meme kanseri olmak üzere %35 olguda kanser öyküsü 

mevcuttu. Klinik T evresi en sık T2 (%48), N evresi en sık N1 (%48) idi. Yüzde 24 olguda cilt 

tutulumu mevcuttu. Hastaların %54`ü ER, %48`i PR ve %48`i HER2 pozitif idi. Yüzde 60 olgu 

Lumanal A veya B, %21.5 HER2 pozitif ve %18 tripl negatif idi. En sık izlenen gradeler %36 ile 

grade 2 ve 3 iken, LI %38, PNI %9 ve %6 VI mevcuttu. Hastaların %91`i antarsiklin, %97`si taksan 

ve %44`ü trastuzumab almış idi. İlk seri NA kemoterapi sonrası 111 hastanın 2`sinde PET-BT ile 

progresyon (%1.8) izlenirken %50.3 olguda tümör volümünde >%50 azalama izlendi. NA kemoterapi 

sonrası değerlendirmede ise yanıt değerlendirilebilir 98 olgunun 19`unda tam yanıt (%19.4), 

%8.2`sinde tama yakın ve %42.9`unda ise kısmi yanıt elde edildi. Objektif yanıt oranı %72.5 bulundu. 

Yanıt durumu ER, PR, HER2, subtip, grade, taksan kullanımı ve türü, Ki67 yüksekliğinden 

etkilenmemekteydi. Yüzde 73 olguya MRM, %12 olguya ise lumpektomi yapıldı. Ortanca çıkarılan 

LN sayısı 20 (1-40), tutulmuş LN sayısı ise 1 (0-25) idi. Kemoterapi ile T veresinde %83, N evresinde 

ise %63 downstaging elde edildi. Tedavi öncesi Nötrofil lenfosit oranı (NLR) >5 olan tüm olgularda 

yanıt alınmış iken (%80 CR, %20 PR), stabil hastalık veya progresyon izlenen olguların tümünde de 

NLR  

 

Sonuç : Bu güne değin yapılan çalışmalarda meme kanserli hastalarda bazal ölçüm ile saptanan artan 

nötrofil lenfosit oranlarının kötü prognozla ve agressif biyoloji ile ilişkisi olduğu iddia edilmiştir. 

Ancak NA tedaviye yanıtla ilişkisini ortaya koyan kapsamlı bir çalışma yoktur. Az sayıda hasta içeren 

birkaç çalışmada ise hastalar ardışık olmayıp elde edilen veriler çelişkilidir. Ardışık tedavi edilen 

hastalarımızda bazal nötrofil lenfosit oranının yüksek oranda yanıtı ve patololojik tam yanıtı predikte 

ediyor olması oldukça memenuniyet verici bir sonuç olarak değerlendirilmiştir. Verilerimizin uzun 

süreli takipleri ve sağkalım ile ilişkisinin analizi yol gösterici olacaktır. Çalışmamızdan elde edilen 

veriler bu konuda yapılacak prospektif fazla sayıda hasta içeren çalışmalara motivasyon sağlamıştır. 
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Amaç : Rektum kanseri seyri ve prognozu açısından kolonun diğer tümörlerine göre farklı 

seyretmektedir. Bu çalışmanın amacı küratif tedavi öncesi uygulanan neoadjuvant 

intraarteriyel tedavi almış hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesidir. 

Yöntem : Lokali ileri evre rektum kanseri tanısı almış ve kemoradyoterapi endikasyonu 

konan hastalarda, inferior mezenterik arter selektif olarak kateterize edilerek, okzaliplatin 50 

mg/m2 intraarteryel, 50 mg/m2 intravenöz ve 5FU 400 mg/m2 IV bolus 1. Ve 2. gün, LV 400 

mg İV bolus 1. Ve 2. gün, 1000 mg/m2 5FU 22 saat İV infüzyon 1. Ve 2. gün 2-4 kür 

protokolüyle intraarteryel kemoterapi (İAKT) uygulandı. Yanıt oranları İAKT 2-4 kür sonu 

yapılan PET-BT ile değerlendirildi. 

Bulgu : Çalışmada rektum lokal ileri evre tanısı almış toplam 13 hastaya ait veriler analiz 

edildi. Hastaların 5`i kadın (%38,5) ve 8`i erkek (%61,5) idi. Ortanca yaş 57 (minmax: 30-74) 

idi. Hastaların 9`unda (%69,2) komorbid bir hastalık vardı. Bir hasta (%7,7) tanı anında evre 

2, 12 hasta ise (%92,3) evre 3 idi. Primer tümörün anal kanaldan uzaklığı ortanca 50 mm idi 

(10-80 mm). IAKT uygulanan hastalarda downstaging oranı %84,6 (n=11) ve patolojik tam 

yanıt oranı %30,7 (n=4) olarak bulundu. Başlangıç tümör yüküne göre 1 hasta dışında tüm 

hastalarda yanıt elde edildi. Bunlar arasında %50 ve üzeri yanıt alınan hastaların oranı %84,6 

(n=11), 1 hastada %25-50 arası yanıt ve 1 hastada ise  

Sonuç : Kemoradyoterapi verileri ile karşılaştırıldığında hasta sayısı az olmakla birlikte 

IAKT ile objektif ve tam yanıt oranları oldukça yüksektir. Standart tedavi yöntemlerine 

alternatif nitelikte olan bu yöntem, elde edilen sonuçların iyi dizayn edilmiş ve 

kemoradyoterapi ile karşılaştırılacağı geniş hasta sayısına sahip çalışmalarla desteklenmesi 

halinde lokal ileri evre rektum kanseri tedavisinde farklı bir yenilik getirebilir. 
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REKTUM KANSERİ NODAL EVRELEMEDE PET/BT`NİN ROLÜ MORFOLOJIK 

VE METABOLIK DEĞERLENDİRME İLE ARTABİLİR Mİ? 
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Amaç : Rektum kanserinde preoperatif evrelemede lenf nodu metastazlarının değerlendirilmesi 

neoadjuvan kemoradyoterapi kararı açısından önemlidir. Ayrıca lokal nüks oranları nod pozitif 

hastalarda daha yüksektir. Nodal değerlendirmede görüntüleme yöntemleri yeterli duyarlılık değildir. 

Görüntüleme yöntemlerinde optimal bir boyut kriteri saptanamamıştır, ancak histopatolojik 

incelemelerde 3 mm altı lenf nodlarında % 28 oranında metastaz bulunabilmektedir (1). Nodal 

değerlendirmede bilgisayarlı tomografi`nin (BT) duyarlılığı düşük ve değişkendir (2). Endoskopik 

ultrasonografi (EUS) ve manyetik rezonans görüntülemede (MRG) düşük duyarlılık nedeniyle yetersiz 

evreleme yapılmaktadır (3). Rektum kanserinde PET/BT uzak metastaz değerlendirme amaçlı olarak 

uygulanmaktadır. Çalışmamızda PET/BT`de tanısal doz ve kontrastlı inceleme ile lokal 

değerlendirmede tanısal doğruluğun arttırılması amaçlanmıştır. 

Yöntem : Çalışmaya 35 rektum kanseri tanılı olgu kolonoskopik biyopsi sonrası tanı konulup PET/BT 

ile değerlendirilen ve neoadjuvan tedavi almaksızın opere edilen 35 olgu dahil edilmiştir. PET/BT 

intravenöz kontrastlı olarak yapılmış, 1.5 mm ince kesitlerle multiplanar olarak değerlendirilmiştir. 

Kontur düzensizliği, heterojenite ve/veya hipermetabolizma (SUVmax>2) gösteren lenf nodları 

patolojik olarak kabul edilmiş, veriler patolojik değerlendirme ile karşılaştırılmıştır. 

Bulgu : Çalışmaya alınan 35 olgunun 23`ünde patolojide nodal metastaz saptanmıştır. Metastatik 

olguların 2 sinde (2/23) PET/CT`de bulgular normaldi. Her iki olguda da patolojide 1 adet metastatik 

lenf nodu mevcuttu, metastatik lenf nodu boyutları 0.6 cm, ve 0.5 cm bulunmuştu. 12/35 olguda 

patolojik incelemede nodal metastaz saptanmamıştır. Bu olguların 6`sında PET/CT yalancı pozitifti, 

2/6 olguda kuşkulu olarak değerlendirildi. PET/BT`nin metabolik ve morfolojik değerlendirilmesi ile 

sensitivite % 91.3, spesifisite % 50 bulunmuştur, ROC analizi ile SUVmax > 2 kriter alınırsa 

sensitivite: %47.8 spesifisite: %83.3 olarak saptanmıştır. Nodal SUV değerleri istatistiksel olarak 

farklı bulunmuştur. Metastatik lenf nodları ile (3.2+2.6), reaktif lenf nodları arasında SUVmax 

değerleri arasında anlamlı fark saptanmıştır 1.4+0.9 (p< 0.001). Metastatik lenf nodu sayısı ile primer 

tümör SUVmax arasında korelasyon bulunmamıştır (r= 0.18, p= 0.53). 

Sonuç : Rektum kanserinde nodal değerlendirmede Brush ve ark. tarafından yapılan meta-analiz 

çalışmasında PET/BT`nin duyarlılığı düşük (%28), özgüllüğü yüksek (%92) bulunmuştur (4). Ancak 

son zamanlarda yapılan çalışmalarda daha yüksek duyarlılıklar bildirilmektedir (5). Çalışmamızda 

PET/BT`de nodal değerlendirmeye multiplanar BT değerlendirmenin duyarlılığı arttırdığı 

saptanmıştır, ancak özgüllük azalmaktadır. Nodal morfolojik incelemede kontur düzesizliği, 

heterojenite metastatik lenf nodlarını saptamakla birlikte reaktif lenf nodlarında da izlenebilmektedir. 

Boyutsal değerlendirme, kabul edilen optimal bir eşik değer olmaması nedeniyle kriter olarak 

alınmamıştır. Tümör biyolojisi, teknik çözünürlük sınırları gibi faktörler nedeniyle PET/BT`nin nodal 

değerlendirmede daha geniş olgu serileriyle değerlendirilmesi gereksinimi vardır. SONUÇ 

PET/BT`nin optimal teknikle uygulanması ve değerlendirmesi nodal evrelemeye katkı sağlamakla 

birlikte morfolojik değerlendirmenin spesifisiteyi azalttığı saptanmıştır. 
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MALİGNİTEYE EŞLİK EDEN T HÜCRE ARACILI PARANEOPLASTİK SARKOİD 

REAKSİYON VE SARKOİDOZ: PET/BT YALANCI POZİTİF Mİ, GERÇEK NEGATİF Mİ? 
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Amaç : Sarkoid reasiyon ve sarkoidoz birçok organ sistemini etkileyen granülomatöz bir hastalık olup 

maligniteye eşlik edebilmektedir. En sık rastlanan radyolojik bulgusu bilateral hiler lenf nodlarıdır. Özellikle 

lenfomada ve akciğer başta olmak üzere mediastene metastaz yapan kanserlerde ayırıcı tanıda önem taşımaktadır 

(1). Mediasten dışında lenf nodlarında, akciğer, cilt, miyokard, karaciğer ve dalak gibi organlarda da 

izlenebilmekte ve görüntüleme yöntemleri ile kanser benzeri yanıltıcı bulgulara yol açabilmektedir (2,3). 

PET/BT değerlendirmede sarkoidoz tutulum paterni ve alanlarının bilinmesi ayırıcı tanıda oldukça önemlidir. Bu 

çalışmada kanser tanısı olan veya malignite kuşkusu bulunan olgularda sarkoidoz veya sarkoid benzeri 

granülomatöz reaksiyonun PET/BT değerlendirmesine ve hasta yaklaşımına etkisi retrospektif olarak 

araştırılmıştır. 

Yöntem : Tanı, evreleme, tedaviye yanıt veya nüks değerlendirme aşamalarında PET/BT`de sarkoid reaksiyon 

veya sarkoidoz olarak değerlendirilen toplam 71 olgu çalışmaya dâhil edilmiştir. PET/BT tekniği: Olguların 

tümünde PET/BT tetkiki tanısal BT dozlarında ve intavenöz kontrastlı olarak uygulanmıştır. PET/BT 6 saat açlık 

sonrası kan şeker düzeyi 200 ng/ml üzerindeki olgulara standart supine pozisyonda verteksten uyluk ortasına 

kadar 20 detektörlü BT sistemi içeren Siemens mCT 20 cihazı ile uygulanmıştır. PET/BT`nin BT komponenti 

120 keV, otomatik olarak doz azaltıcı programlar ile saptanan efektif mAs değerlerinde ve tıbbi engel yok ise 

100 ml 300 mg/ml intravenöz kontrast madde verilerek uygulanmıştır. Tetkikin PET komponenti 3.7 MBq/kg 

F18-FDG enjeksiyonundan 60 dak sonra 2 dak/yatak olarak uygulanmıştır. BT komponentinde görüntüler 3 mm 

kesit, 1.5 mm rekonstruksiyon ile elde edilmiş ve multiplanar olarak değerlendirilmiştir. Olguların tanıları 33 

olguda PET/BT incelemesinde sarkoidoz için tipik görüntüleme ve PET/BT takip bulguları ile, 38 olguda 

histopatolojik inceleme ile konulmuştur. Olguların dağılımı; 29 meme, 6 kolon, 6 akciğer, 3 lenfoma, 2 baş-

boyun, 1 endometrium, 1 hepatoselüler kanser, 1 mesane, 1 multiple miyelom, 1 over, 1 penis, 1 renal hücreli 

kanser, 1 rektum, 1 serviks, 1 testis, 1 mide kanseri ve 1 mezoteliyoma, 13 akciğer veya mediastende malignite 

kuşkusu şeklindeydi. 12 olgu nüks kuşkusu, 7 olgu tedavi yanıtı değerlendirme, 15 olgu tanı amaçlı, 32 olgu 

evreleme amaçlı tetkik edilmiştir. 

Bulgu : PET/BT ile toplam 71 olgunun 46`sında sarkoidoz paterni saptanmış ve nüks veya metastaz olarak 

yorumlanmamıştır. Sarkoidoz tanısı ile; 5 olguda başka metastatik lezyonlar olması nedeni ile evre 

değişmemiştir, 12 olguda nüks, 7 olguda kemoterapi sonrası progresyon, 13 olguda akciğer kanseri ve 

mediastinel metastaz, 1 olguda mezotelioma, 1 olguda lenfoma, 32 olguda ise evreleme aşamasında metastaz 

yanlış tanıları engellenmiştir. Toplam 66 olguda tanı ve tedavi yaklaşımı değişmiştir. Mediastinel ve hiler lenf 

nodlarının ortalama metabolik aktivitesi SUVmax: 12.1±6.5 (ort±SD) olarak bulunmuştur, en yüksek aktivite 

SUVmax: 36.6 ya ulaşmıştır. 

Sonuç : Sarkoid lezyonların tipik sarkoidoz paterni göstermemesi nedeni ile PET/BT ve diğer görüntülemelerde 

ayırıcı tanısı zordur. Bu nedenle primer tümörün metastaz potansiyeli olan alanlarının ve sarkoidoz paternlerinin 

bilinmesi hasta yaklaşımında büyük önem taşımaktadır. PET/BT`de tüm vücüt inceleme, metabolik ve 

morfolojik değerlendirme olanağı gibi avantajlar hastalığın dağılım paternini, biyolojik aktivitesini 

gösterebilmektedir. Metabolik aktivite geniş bir aralıkta izlenebilmektedir, reaksiyonun fazı ile veya şiddet ile 

ilgili olabilir (7). PET/BT değerlendirmede diagnostik BT eşliğinde ve paraneoplastik durumları göz önüne 

alarak yorumlama önemlidir. Kansere tanı veya takipte eşlik edebilen sarkoidoz veya sarkoid reaksiyonların 

doğru olarak saptanabilmesi hasta yaklaşımına önemli katkı sağlayabilmektedir. 
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YENİ TANI ALMIŞ SEKSEN MEME KANSERLİ KADIN HASTANIN 

MOLEKÜLER ALT GRUPLARA GÖRE BEDEN KİTLE İNDEKSİNİN ve DİĞER 

ANTROPOMETRİK PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Amaç : Obezite dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunudur ve kadınlarda sık görülen 

meme kanseri gelişiminde başlıca bir risk faktörüdür. Bu riskin, adipoz dokuda adrenal 

androjenlerin östrojene dönüşmesi sonucu meme dokusunun sürekli olarak östrojen etkisine 

maruz kalması olduğu düşünülmektedir. Beden Kitle İndeksi (BKİ), obezite için genellikle 

belirleyici bir parametre olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda özellikle diyabet ve kalp-

damar hastalıkları alanında yapılan çalışmalarda Bel Çevresi (BÇ), Boyun Çevresi (BoÇ) ve 

Bel-Boy Oranı (BBO) gibi antropometrik ölçümlerin BKİ den daha hassas birer gösterge 

olabileceği belirtilmektedir. Biz bu çalışmada, yeni tanı almış meme kanserli kadın hastaların 

BKİ ve diğer antropometrik ölçüm sonuçlarını ortaya koyarak, obezite ile meme kanseri 

moleküler alt grupları arasındaki ilişkiyi sunmayı amaçladık. 

Yöntem : Kliniğimize Kasım 2013 ve Kasım 2014 tarihleri arasında başvuran yeni tanı almış 

80 meme kanserli kadın hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar kemoterapi öncesinde 

patoloji raporlarına göre Luminal A, Luminal B, Non Luminal (HER 2 pozitif) ve Basal Like 

(Triple Negatif) olacak şekilde moleküler alt gruplara ayırılmıştır. Hastaların BKİ, mekanik 

baskül ve boy ölçer yardımı ile; BÇ ve BoÇ tek kişi tarafından (hata minimalizasyonu amaçlı) 

esnemeyen mezura ile (1 mm aralıklı) ölçülmüştür. 

Bulgu : Hastaların median yaşı 45 (23-67;±9,9) ve median ağırlıkları 71,25 (48-101;±12,7) kg 

olarak bulunmuştur. Ayrıca hastaların %57,5`inde ek başka bir sağlık problemi bulunmaz 

iken %11,3`ünde birden fazla sağlık sorunu olduğu belirlenmiştir. Obez hastalar (n:33; BKİ 

 

Sonuç : Kişisel kilo kontrolü için daha hassas antropometrik parametrelerin kullanılması, 

özellikle hormon reseptörü pozitif alt gruba sahip meme kanseri sıklığında azalmaya yol 

açacağı düşüncesindeyiz. 
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İZOLE ENDOMETRİUM METASTAZI SAPTANAN AKCİĞER 
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Amaç : Akciğer kanserinin izole endometrium metastazı, literatürde daha önce sadece bir vakada 

bildirilmiştir. Bu olgu ile, remisyonda takip ettiğimiz izole endometrium metastazı ile nüks olan, 

küçük hücreli dışı akciğer adenokanserli bir vakamızı mevcut klinikopatolojik özellikleriyle birlikte 

sunmayı amaçladık. 

Yöntem : 46 yaşında akciğer adenokarsinomlu bayan hastaya, Ocak 2013 tarihinde sol akciğer üst 

lobektomi ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Patolojik olarak T1 N2, radyolojik olarak M0 

olan hastaya, adjuvan olarak Sisplatin ve Vinorelbin kombinasyonu uygulandı. Nisan-Mayıs 2013 

tarihleri arasında adjuvan radyoterapi tedavisi tamamlanan hasta takibe alındı. Mayıs 2013`te takip 

amaçlı yapılan batın bilgisayarlı tomografisinde (BT) sol pubik kemikte metastaz açısından kuşkulu 

lezyon saptandı. PET-BT`de sol pubik kemikte hipometabolik lezyonun Aralık 2012`deki PET-BT ile 

karşılaştırıldığında, bulguların benzer olduğu ve metastaz olmadığı şeklinde yorumlandı. Fakat, 

endometriumda metabolik aktivite artışı gösteren iki ayrı odak tespit edildi. Kadın doğum 

konsültasyonu ile yapılan endometrium küretaj biyopsisi benign gelen hastada, rutin onkolojik 

takiplere devam edildi. Hastanın Eylül 2014 tarihinde, sırt ağrısı şikayeti olması nedeniyle yapılan 

toraks ve batın tomografisinde; sağ overde 23 mm hipodens lezyon, sağ iliak alanda multiple lenf 

nodları ve sağ retrokrural bölgede 8-9 mm çapında lenfoadenopati görüldü. Çekilen PET-BT`de; 

endometriumda düzensiz konturlu, sagittal eksende sevikse kadar fuziform olarak uzanan, endometrial 

kaviteyi dolduran, 5x3,5x8 cm boyutunda ve SUVmax:17.6 olan endometrial kanserle uyumlu lezyon 

saptandı (Figür 1). Ayrıca, batın içinde yaygın lenf nodu metastazı görüldü. Endometriumdaki kitle 

biyopsi sonucu; undifferansiye ve Troid Transkripsiyon Faktörü 1 (TTF-1) ile nükler pozitif boyanan, 

akciğer adenokarsinom metastazı şeklinde (Figür 2. A ve B) raporlandırıldı. EGFR mutasyonu ve 

EML4-ALK fusion çalışması negatif bulundu. Multidispliner onkoloji konseyinde karboplatin + 

paklitaksel ile tedavi başlanması kararlaştırıldı. İki kür kemoterapi sonrasında yapılan toraks ve tüm 

batın BT de ciddi parsiyel yanıt tespit edilmesi üzerine tedavinin 6 küre tamamlandı. Batın içi lenf 

nodu metastazlarının yagınlığı nedeniyle cerrahi düşünülmedi. Nöropatik yakınmaların artması nedeni 

ile idame Pemetrexet`a geçildi. 4. kür pemetrexet sonrası tedaviye yanıtlı idi; 5. kür pemetrexet sonrası 

kemik metastazları ile progrese oldu. Sonra palyatif tedavi uygulandı ve tanısının 33. ayında ex oldu. 

 

Bulgu : Primer akciğer adenokarsinomu olan ve soliter endometrium metastazı gelişen, literatürdeki 

ikinci vakayı bildirdik. Endometrium metastazının klinik, radyolojik ve histopatolojik bulgularla 

primer endometrium kanserinden ayrımının güç olması nedeniyle yapılacak ek İHK boyalar, teşhis ve 

tedavi kararına farklı bir yön verebilir. Ayrıca, remisyonda takip edilen kanser hastalarında yapılan 

görüntüleme yöntemleri ile metastaz ve/veya ikinci primer düşünülen lezyonlardan alınan biyopsilerin, 

tümör yönünden negatif gelse bile yakın takibinin ve ikinci biyopside ısrarcı olmanın hastaya ek yarar 

getireceği kanısındayız. 
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Amaç : Geriatrik nüfusun giderek artması ile bu populasyonadaki kanser insidansı da artış 

göstermektedir. Geriatrik populasyonla ilgili çok az sayıda prospektif çalışma olması ve kanser ilaç 

çalışmalarında yaş sınırı bulunması nedeniyle yeterli veriye sahip değiliz. 75 yaş üstü kadınlarda 

meme kanseri; genç yaştaki meme kanserine göre daha iyi seyirli bir hastalıktır. Bu yaştaki komorbide 

hastalıklar ile birlikte, performans ve beklenen yaşam süresine göre tedavi belirlenmesi önerilir. Bu 

çalışmadaki amacımız tek merkezdeki 75 yaş ve üzerinde tanı almış meme kanserli kadınların 

retrospektif olarak demografik verilerini, intrinsik alt grublarının tayini, tedavi yaklaşımızı sunmaktır. 

Yöntem : 2005 ile 2013 yılları arası hastenemize başvuran 75 yaşından gün almış toplam 72 meme 

kanserli kadın hasta belirlendi. Bu hastaların retrospektif olarak verileri SPSS programına girildi. Tanı 

anı metastatik olan hastalar ve adjuvan tedavi alanlar ayırıldı. Patolojik alt grub tayini literatürle 

uyumlu olarak belirlendi. ER ve/veya PR+, Cberb2-,ki67%15 olan grupta lüminal B hastalık; ER-,PR-

,Cebb2- olan grub bazal tip; ER-,PR-,Cerbb2+ olan grub HER2 hastalık olarak grublandırıldı. Adjuvan 

tedavide hormonoterapi veya kemoterapi tercihleri irdelendi. Metastatik başvuranların metastaz 

bölgeleri ve aldığı sıralı tedaviler kayda geçildi.Ölüm verileri mernis sistemi kullanılarak güncel 

olarak alındı. Kansere bağlı ölüm belirlenmeye çalışıldı. 

Bulgu : 72 hastadan oluşan grubun median yaş 78 di(şekil1).Komorbidite verilerine ulaşılan 64 

hastanın 62`sinde en az bir komorbid hastalık vardı. 72 hastanın 30`u metastatikti, bunların 24`ü tanı 

anında metastatikti. Mernis kayıtlarına göre bu 72 hastanın 37`si ölmüştü. 30 metastatik hastanın 26`sı 

ölmüştü. Bu 26 hasta kansere bağlı ölüm olarak değerlendirildi. ER pozitif hasta sayısı 54; grubun 

%75`i iken (şekil-2),cerbB2 50 hastada negatifti.Ki-67 verileri ile beraber hastalık alt tipleri tablodaki 

gibidir.(şekil-3 ve grafik1) 30 metastatik hastanın metastaz bölgeleri incelendi.7 hasta veri yetersizliği 

nedeniyle değerlendirilemedi.23 metastatik hastanın 18`i kemik metastazlı, 7`si izole kemik 

metastazlıydı. İki ve daha fazla bölgeye metastazı olan hasta sayısı 14 idi. Metastatik hastalıkta OS 28 

ay bulundu .Metastaz bölgelerine göre kıyaslamada OS beklenenin tersine çıkınca; iki grubun yaş 

ortalamasına bakıldı tek metastazlı hastaların daha yaşlı olmasıyla ilişkilendirildi.(şekil 4-5-6) 

Adjuvan kemoterapi alan 14 hastanın 2 si kemoterapisini tamamlayamamıştı. 14 hastanın 4ünde 

izlemde metastaz geliştiği görüldü. Adjuvan kemoterapi alan grubun intrinsik alt grub analizi 

grafik2`de verilmiştir. Adjuvan yalnızca hormonoterapi alan 17 hasta vardı. Bu hastaların yalnızca 2`si 

kansere bağlı olarak kaybedilmişti. Buradan hem lüminal A hastalığın tüm meme ca populasyona göre 

daha çok olduğu hemde klinisyenin bu yaş grubunda hormonoterapiyi daha çok tercih ettiği yorumunu 

yapabiliriz. 

 

Sonuç : İleri geriatrik populasyona örnek olan hasta grubu retrospektif olarak incelendi. Literatür 

verileri ile değerlendirildiğinde bu grubun postmenopozomal hasta grubuna benzer özelliklere sahip 

olduğu ancak perimenopozomal hasta grubuna göre oldukça kırılgan bir hasta grubu olduğu 

görülmektedir. Beklenen yaşam süresi uzadığı için optimal adjuvan tedavinin önemi de gün geçtikçe 

artmaktadır. Yapılacak prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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AKCİĞER KANSERİNDE İZOLE DALAK METASTAZI: OLGU SUNUMU 
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Amaç : Solid tümörlerde dalak metastazları nadiren görülür. Genellikle meme, kolorektal, 

over ve malign melanomda rastlanmaktadır. İzole dalak metastazı ise daha nadir görülür. 

Otopsi serilerinde dalak metastazı %2.3 - %7.1 oranında tespit edilmiş ve primer akciğer 

kanserinde dalak metastazı şu ana kadar sadece 11 hastada bildirilmiştir. Biz burada nadir 

görülmesi nedeni ile 63 yaşında Akciğer adenokanser tanısı konulan ve opere edilen, izole 

sürrenal metastazı şüphesi ile sol sürrenalektomi yapılırken iatrojenik olarak dalak rüptürü 

gelişen ve splenektomi materyalinde tümör metastazı tespit edilen hastayı sunmayı amaçladık. 

Bulgu : 63 yaşında erkek hasta 2014 yılında sağ akciğerden alınan bronkoskopik biyopsi 

sonucu ile akciğer adenokarsinoma tanısı konulan hastaya evreleme amaçlı FDG PET-BT 

çekildi. Sağ akciğer üst lopta paramediastinal yerleşimli 5.5x3.8 cm SUVmax: 33.1 olan 

kitlesel lezyon ve sağ hiler 1 cm boyuta ulaşan SUVmax: 5 olan metastazla uyumlu 

hipermetabolik lenf nodları, sol sürrenal gland korpus lokalizasyonunda 1 cm SUVmax: 6 

olan metastazla uyumlu olabilecek kuşkulu görünüm tespit edildi. Hastaya mediastinoskopi 

yapıldı, mediastinal lenf nodlarında malignite izlenmemesi üzerine sağ akciğer üst lobektomi, 

mediastinal lenf nodu diseksiyonu ve eş zamanlı sol sürrenalektomi yapıldı. Bu arada 

iatrojenik gelişen dalak rüptürü nedeni ile splenektomi yapılan hastada sürrenal metastaz 

izlenmez iken dalak metastazı tespit edildi. 

Sonuç : Kanser tipleri içerisinde en sık adenokarsinom dalak metastazı yapar. Sol akciğer 

yerleşimli tümörler daha yüksek kan akımına sahip olmaları nedeni ile sağ akciğere nazaran 

dalak metastazı daha sık yapmaktadır. Splenik metastaz sıklıkla ileri yaşlarda görülür ve 

genellikle asemptomatiktir. Semptomatik hastalar genellikle genç bayan hastalar olup, ağrı ve 

splenomegali ile klinik bulgu verirler. Hastaların sadece % 8`i semptom vermektedir. İzole 

dalak metastazı olan hastalarda splenomegali yapılması ile ilgili herhangi bir rehber 

olmamasına rağmen splenektomi yapılan hastalarda uzun süreli remisyon bildirilmiştir. 

Splenektomi genellikle metastatik hastalıkta yaşam kalitesini düzeltmek, masif kanamayı ve 

splenik ven trombozunu önlemek amacıyla palyatif olarak yapılır. Splenik metastazlar 

makronodüler, mikronodüler veya difüz olabilirler. Difüz paternde dalak parankimi tamamen 

tümör tarafından kaplanmıştır. FDG PET-BT splenik metastazların değerlendirilmesinde ilave 

bilgi sağlayabilir. Splenik kitlelerde ayırıcı tanıda hemanjiom, hamartom, enflamatuvar 

psödotümör, lenfoma, sarkoidoz, tüberküloz ve histoplazmozis gibi granülomatöz hastalıklar 

düşünülmelidir. 
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ADJUVAN HORMONAL TEDAVİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARIN 

TEDAVİ UYUNCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: İLK TÜRKİYE VERİSİ 

Ayşegül Gümüş Başkaya
1
, Deniz Arslan

1
,Ayşegül Odabaşoğlu Kargı

1
,Tuğba Özel Şengül

1
, 

Gamze Eren Ceyhan
1
,Mehmet Refik Sezgin

1
,Önder Kırca

1
, 

İrfan Öğretmen
1
,Oben Duman

1
,Mustafa Özdoğan

1
 

1
Mediterranean Integrative and Innovative Oncology Group, Memorial-Medstar Kanser Merkezi 

 

Amaç : Literatürde, meme kanserli hastalarda adjuvan hormonal tedaviye (HT) uyunç, 

tamoksifen alanlarda %41-88, aromataz inhibitörü alanlarda %50-91`dir. Ancak ülkemizde 

uyuncu ölçen bir çalışma bulunmamaktadır. Özellikle batılı ülkelerde hormonal tedavi 

kullanımına yönelik gerek cinsel problemler, gerekse hormonal değişimin getirebileceği 

bedensel ve ruhsal değişim nedeniyle hastalarda azımsanmayacak ölçüde tedaviyi reddetme 

veya uyumsuzluk söz konusudur. Kendi hastalarımıza yönelik gözlemlerimizde neredeyse 

hormonal tedaviyi reddeden hasta olmamakla birlikte tedaviyi bırakanı da gözlememekteyiz. 

Bu çalışma ile ülkemizde ilk defa olarak, remisyondaki meme kanserli hastaların hormonal 

tedaviye uyuncunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem : Kasım 2014 ile Ocak 2015 tarihleri arasında kliniğimizde remisyonda takip edilen 

hormon reseptörü pozitif, adjuvan HT alan 60 meme kanserli hastanın HT uyuncunu ve bunu 

etkileyen faktörleri irdeleyen anket dağıtılmıştır. Anketi dolduran 50 hasta üzerinden 

değerlendirme yapılmıştır. 

Bulgu : Katılımcıların demografik ve hastalık özellikleri tablo 1`de sunulmuştur. Hastaların 

%56`sının evre 2, %26`sının evre 3, %16`sının evre 1 meme kanseri ve %66`ünün 

premenopozal olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %82`sinin düzenli olarak adjuvan HT`yi 

kullandığı, %18`inin ise düzensiz bir şekilde kullandığı tespit edilmiştir. Hiçbir katılımcının 

adjuvan HT`ye başlamayı reddetmediği ve başladıktan sonrada bırakmadığı görülmüştür. Bu 

uyunç farklılığını etkileyen faktörlerin, hastalığın evresi (p 

Sonuç : Bugüne kadar, meme kanseri adjuvan HT uyuncunu değerlendiren çalışmalarda, 

hastaların ilacı bırakmasının temel sebebinin yan etki yaşamaları olduğu gösterilmiştir. Bizim 

çalışmamızda ise hastalar benzer yan etki yaşamalarına rağmen, Amerika ve Avrupa`daki 

çalışmaların aksine hiçbir hastanın tedaviyi reddetmediği veya başladıktan sonra ilacı yarıda 

bırakmadığı gözlenmiştir. Tedavi uyunçları memnuniyet verici gibi görünse de bunun ne 

kadar doğal bir sonuç olduğu tartışmaya açıktır. Hastaların, böylesine yüksek düzeyde 

tedaviye uyuncunu belirleyen hekimlerin halen paternalistik iletişim tarzını sürdürmeleri, 

yeterince yan etki ve etkinlik konusunda bilgi verilmemesi ve hastalarında bu konuda hekime 

karşı teslimiyetçi ve sorgudan uzak tarzı olabileceği düşüncesindeyiz. Hastaların %100`e 

yakın tedavi uyuncuna neden olabileceğini varsaydığımız hasta-hekim iletişim tarzını ve 

hastaların bilgilendirme durumunu inceleyen prospektif gözlemsel çalışmalar ile 

aydınlatılmalıdır. 
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Amaç : Yumuşak Doku Sarkomları (STS) vücudun her noktasından gelişebilen mezenkimal hücrelerden 

kaynaklanan son derece heterojen bir hastalık grubudur. Lokal komplikasyonları belirgin morbidite ve nadiren 

mortaliteye neden olsa da Yumuşak Doku Sarkomları (STS) nın korkulan özelliği hematojen yayılıma olan 

eğilimidir. Tümör tipine göre yayılım paternleri değişmektedir. Çoğu STS için primer yayılım yeri akciğer 

olmakla birlikte bunun istisnaları mevcuttur. Özellikle miksoid tip liposarkomlar ekstrapulmoner yumuşak doku 

tutulumunu (özellikle vertebral kaslar paraspinöz doku gibi) daha çok yaparlar. Visseral ve retroperitoneal 

sarkomlar genellikle lokal yayılım yaparlar yada karaciğeri tutarlar. Epiteloid sarkomlar , anjiosarkomlar ve 

rabdomiyosarkom dışındakiler genellikle rejyonel lenf nodu tutulumu yapmazlar. Elliden fazla patolojik alt tipi 

olan ve bu alt tiplerin hemen hepsinin farklı bir klinik gidişi olduğu varsayılan bu heterojen hastalık grubunun 

tedavisi de oldukça karmaşık. Özellikle metastaz yapmış ileri evredeki hastalarda median sağ kalım 11-15 ay 

olarak öngörülmekle birlikte hastaların %20-30 kadarı 3 yıldan daha uzun yaşamakta. Yapılan çalışmaların 

gösterdiğine göre ilerlemiş hastalıkta sistemik tedaviye yanıt hastalığın sağkalımı üzerine direkt etkili. Bir çok 

vakada sistmik kemoterapi sağkalımı değiştiremese de özellikle progresyonu yavaşlatması semptom palyasyonu 

sağlaması açısından son derece değerli. Bu kadar heterojen bir grupta hangi hasta grubuna hangi tedavinin 

verileceği önemlidir. Trabektedin ilk önce Avrupa` da sonrasında Amerika`da rezeke edilemeyen metastatik 

liposarkomun ve leiomiyosarkom tedavisinde antrasiklin kullanımının ardından endikasyon almıştır. 

Yöntem : Retrospektif olarak Ege Üniversitesi Tülay Aktaş onkoloji kliniğinde 2012-2015 yılları arasında 

trabektedin almış olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Patolojik olarak leiomiyosarkom ve liposarkom tanısı ile 

trabektedin almış olan 8 hasta verileri toplandı. Ödeme koşullarına göre daha önceden kemoterapi almış olan 

metastatik olan vakalar çalışmaya dahil edildi. Sürvi incelemesi SPSS programı kullanılarak yapıldı (Kaplan-

Meier). 

Bulgu : Çalışmaya alınan 8 hastanın 4 tanesi erkek 4 tanesi kadın. Hastaların 3 tanesinin patolojisi 

leiomiyosarkom 5 tanesinin tanısı liposarkomdu. Hastaların ortalama yaşı 57.5 yıldı. Olguların 4 tanesi takip 

esnasında eksitus olmuş. Trabektedin tedavisi öncesi hastalar ortalama olarak metastatik olduktan sonra 2 hat 

kemoterapi almışlar. Sekiz hastanın tamamı birinci hat tedavide antrasiklin bazlı tedavi almış. Hastaların 7 

tanesinde trabektedin sonrası progresyon gelişmiş. 1 olguda ise halen progresyonsuz olarak kullanılmakta. 

Progresyon olmayan tek hasta yaklaşık 3 yıldır trabektedin ile takip edilmekte. Çalışmada median progresyonsuz 

sağ kalım 3.5 ay median toplam sağ kalım 16 ay olarak hesaplandı. 

Sonuç : Metastatik yumuşak doku sarkomları genellikle prognozu kötü yaşam beklentisi kısa olan heterojen bir 

grup hastalıktır. Daha önce konvansiyonel kemoterapi ile tedavi edilmiş 518 hastanın dahil olduğu çalışmada 

trabektedin porgresyonsuz sağ kalımı dakarbazine göre anlamlı olarak arttırmıştır (4.2 ay-1.5 ay). Toplam sağ 

kalım üzerinde ise anlamlı fark oluşturamamışıtır ( 12.4 ay-12.9 ay). Bizim çalışmamızda da benzer sonuçlar 

elde edilmiş progresyonsuz sağ kalım 3.5 toplam sağ kalım 16 ay olarak hesaplanmıştır. Hasta sayısı son derece 

düşük olmasına rağmen çalışmamızın verileri dikkat çekicidir. STS `nın optimal tedavisi için daha fazla 

randomize kontrollü çalışmaya ihtiyaç vardır. Liposarkom ve leiomiyosarkom tanılı olgularda Avrupa ve 

Amerika`da daha önce tedavi almış hastalarda endike olan trabektedin metastatik olguların palyatif tedavisinde 

etkin bir ajandır. 
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Amaç :  Renal Cell Carsinoma (RCC) primer böbrek malign neoplazmların yaklaşık %80 ini oluşturur 

ve renal korteksten köken alır. Lokalize RCC de primer olarak cerrahi kür sağlayabilse de bir çok 

hastada RCC tekrar eder. . Moleküler patogenezi en çok aydınlatılmış olan tip yine berrak hücreli 

tiptir. Vasküler Endotelyal Growth Faktör (VEGF) RCC dahil olmak üzere bir çok kanser tipinde 

büyüme , progresyon ve tümöral anjiogenezde en önemli rol oynayan molekül olduğu 

düşünülmektedir. Bu yüzden VEGF üzerinden yapılan tedaviler RCC tedavisinde önemli bir yer 

tutmaktadır. VEGF bazlı tedavi genel olarak ikiye ayrılabilir. İlk grup VEGF tirozin kinaz inhibitörleri 

(sunitinib, pazopanib, kabozantinib, axitinib ve sorafenib). İkinci grup ise interferon alfa ile birlikte 

dolaşan VEGF hedefleyen monoklonal antikor (bevacizumab). Sunitinib VEGF reseptörünü aynı 

zamanda PDGF reseptörünü ve c- kit onkogenini de inhibe eder. Çalışmalarda hiç daha önce tedavi 

almamış hastalarda sunitib interferonla yapılan karşılaştırmada hastalıksız sağkalım ortalama 11 ayken 

, genel sağkalım 26.4 ay olarak belirlenmiştir. Bu vakamızda inteferon tedavisi sonrası kullanılan 

sunitib metastatik hastalıkta tam yanıt sağlamıştır ve halen tedavisiz izlenmektedir. 

Bulgu : 67 yaşında erkek hasta ökürük balgam ve nefes darlığı şikayeti ile Eylül 2011 yılında doktora 

başvurmuş. Yapılan tetkiklerinde akciğerde şüpheli lezyonları olan olgu antibiyotik tedavisi sonrası 

Bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmiş. Mediastinal 13 mm boyutunda lenf nodu ve sol böbrekte 7 

cm kitle saptanmış. Sonrasında hastaya çekilen PET/BT de metabolik aktivitesi artmış 12 mm boyutlu 

mediastinal lenf nodu ve sol renal lojda hipermetabolik primer kitleyle olumlu 7 cm kitle. Bu sonuçlar 

üzerine hasta üroloji tarafından opere edilmiş. Sol radikal nefrektomi yapılan olgunun patolojisi berrak 

hücreli karsinom , renal ven invazyonu mevcut , renal ven cerrahi sınırda hastalık devam etmekte 

şeklinde yorumlanmış. Hasta metastatik RCC olarak kabul edilerek şubat 2012 de interferon 

tedavisine başlamış. Üç aylık interferon tedavisi sonrası çekilen PET/BT de daha önce görülen 

mediastinal lenf nodunda boyutsal regresyon ile birlikte metabolik progresyon , yeni gelişen 

paratrakealve subkarinal lenf nodları , sol akciğer alt lob posterior segmentte 1.2 cm boyutunda 

hipermetabolik ve diğer akciğer parankiminde yeni gelişen non metabolik nodüller saptanmış. 

Progresyon olarak değerlendirilen olgunun tedavisi sunitinib olarak değiştirilmiş. Sunitinib 50 mg 4 

hafta tedavi iki hafta tedavisiz şeklinde başlanmış. Hematolojik grade 2 nötropeni ve grade 2 

trombositopeni gelişmesi üzerine hastanın tedavisi 37.5 mg olarak azaltılmış. 6 aylık tedavi sonrası 

çekilen PET/BT de regresyon saptanmış. Ocak 2013 te hastada pulmoner tromboemboli gelişmiş. 

Emboli gelişmesi üzerine sunitib tedavisi kesilmiş. Tedavisiz izleme alınmış. Hastaya çekilen PET/BT 

de mediastinal lenf nodu sağ akciğerde atelektazi bulguları dışında tutulum saptanmamış. Hastada 

tedavisiz izleme geçilmiş. 2 yıllık izlem sonrasında yapılan tetkiklerde nüks metastaz bulgusu olmayan 

hasta halen tedavisiz olarak izlenmekte. 

Sonuç : Metastatik RCC prognozu kötü olan ve tedavisinde immünoterapi , VEGF bazlı tedaviler ve 

MTOR inhibitörlerinin kullanılabildiği bir hastalıktır. Genel manada verilen tedavi sonucunda 

metastatik lezyonlarda tam yanıt sağlanması nadir olarak görülür. Bu yüzden sunitinib ile tam yanıt 

alınan bu hasta dikkat çekicidir. 
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Amaç : Renal Cell Carsinoma (RCC) primer böbrek malign neoplazmalırın yaklaşık %80 ini oluşturur 

ve renal korteksten köken alır. Semptomatolojisi çok geniş olan RCC çoğu hastada ilerlemiş hastalık 

ortaya çıkana kadar asemptomatik seyrettiği için tanı anında olguların %25 i lokal ileri ve metastatik 

olmaktadır. Nefrektomi ve parsiyel nefrektomi çoğu hastadaki tanı metodu olmasına karşın 

metastazlardan yapılan biyopsiler de bazı hastalarda tanı koydurabilmektedir.Bu yüzden ameliyat 

öncesi olgularda mutlaka metastaz taraması yapılmalıdır.RCC en çok akciğere metastaz yapmakla 

beraber kemik karaciğer renal fossa beyin ve yumuşak doku gibi bir çok dokuya metastaz 

yapabilir.Ayrıca küratif olarak rezeke edilen birçok olgu relapsla tekrar prezente olabilir Primer 

cerrahi sonrası rekürrens genellikle ilk 2-3 yılda gerçekleşir.Ancak daha uzun sürelerde de 

rekürrensler gelişebilmektedir.Burada 5 yıllık takip sonrası gelişen RCC akciğer metastazı 

sunulmaktadır. 

Bulgu : 43 yaşında erkek olgu sağ omuz ağrısı ile ekim 2010 da doktora başvurmuş. Baş vuru sonrası 

çekilen omuz MRİ da deltoid kas içinde kitle saptanması nedeniyle hastaya biyopsi yapılmış. 

Karsinom metastazı şeklinde raporlanması üzerine primer tümör araştırılan olguda sol böbrekte 

ekzofitik uzanım gösteren kitle tespit edilmiş. Çekilen PET/CT de deltoid kas içindeki kitle dışında 

metastaz saptanmayan olguya sol nefrektomi ve metastezektomi yapılmış. Patolojisinde: RCC berrak 

hücreli , tümör çapı 11 cm , renal arter renal ven ve cerrahi sınırda tümör saptanmamış. Ayrıca deltoid 

kas içindeki kitle RCC metastazı olarak raporlanmış. Hasta üroonkoloji konseyinde tartışılarak 

sunitinib 50 mg 4 hafta kullanım sonrasında 2 hafta ara şeklinde başlanmış. Hasta bu dozu tolere 

edemediğinden doz 37.5 mg olarak değiştirilmiş. Olgu izleme alınmış. İzlemde sağ sürrenal bezde 

adenom olarak değerlendirilen 20 mm çapında kitle dışında nükse ve metastaz izlenmemiş. Sunitinib 

kullanımı sırasında grade 2 hipotiroidi gelişen hastaya tiroit hormon replasmanı yapılmış. Kasım 2015 

`te 5 yıl takibini tamamlayan olgunun çekilen tomografisinde sağ sürrenaldeki 20 mm adenom iyi 

uyumlu görünüm ve sol akciğer alt zonda 11 mm yeni gelişen nodül saptanması üzerine hastaya 

PET/CT çekilmiş. PET/CT sonucunda sol akciğer alt zonda hipermetabolik metastaz ile uyumlu nodül 

ve adenom lehine değerlendirilen sağ sürrenaldeki kitlede metabolik ve boyutsal progresyon 

saptanmış. Akciğerdeki nodül nedeniyle hastaya wedge rezeksiyon yapılmış ve patoloji sonucunda 

RCC metastazı saptanmış. Hasta sağ sürrenalektomi açısından yönlendirilmiş. Şuan sürrenalektomi 

sonucu bekleniyor. 

Sonuç : RCC sıklıkla karşımıza lokal hastalık olarak çıksada %25 olguda metastaz veya lokal ileri 

hastalık görülebilmektedir. Küratif cerrahi yapılmış yada olgumuzdaki gibi metastazektomi yapılmış 

rezidü hastalığı olmayan olgularda bile uzun dönem takipler sonucunda rekürrens gelişebilmektedir. 

Rekürrenslerin erken yakalanması ve oligometastatik dönemde hastaya müdahele edilmesi hastanın 

sürvisine katkıda bulunmaktadır. Bu yüzden ne kadar büyük bölümü ilk 3 yıl içinde ortaya çıksada 5 -

10 hatta 15 yıllık takipler sonucunda hastalarda rekürrensler gelişebilmektedir. Aktif izlemin yararını 

ortaya koyan randomize klinik araştırmalar olmasa da olgu bazında değerlendirmeler yapılmalı 

gerektiğinde uzun süreli aktif izlem yapılmalıdır. 
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FLAVOPİRİDOLÜN HÜCRE DÖNGÜSÜ, HÜCRE İSKELETİ, POLARİTE VE 

APOPİTOZ ÖZELİNDE CD133high/CD44high AKCİĞER KANSERİ KÖK 

HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
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Amaç : Flavopiridol siklin-bağımlı kinazların (CDKs) inhibisyonu ile büyüme-inhibitörü 

aktivitesi gösteren ve çeşitli insan hücre hatlarında hücre döngüsünü G1-fazında durdurarak 

apoptozu indükleyen, günümüz klinik çalışmalarda Faz II araştırmaları devam eden yarı-

sentetik flavondur. Kanser kök hücreleri (KKH) kemoterapiye dirençten ve rekürrensten 

sorumlu olduğu öne sürülen tümörlerin hücre subpopülasyonlarından oluşmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı, flavopiridolün kanser kök hücresinin hücre iskeleti, hücre adezyonu ve 

kanser kök hücrelerinde epitelden mezenkimal geçiş üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. 

Yöntem : Hücre proliferasyonu üzerindeki inhibitor etkiyi görebilmek için hücrelere belirli 

dozlarda flavopiridol verildi. Hücre canlılığı ve artışı WST-1 yöntemi kullanılarak araştırıldı. 

Apoptozis, hücre iskeleti ve epithelial-mezenkimal geçiş kaspaz aktivitesi ve immünfloresan 

analizleri ile değerlendirildi. Ayrıca flavopiridolün hücre döngüsü üzerine etkisi de araştırıldı. 

KKH`lerinin subpopülasyon oranını saptamak için flowsitometrik analizler kullanıldı. Hücre 

döngüsü ve hücre iskeleti üzerindeki etkilerinin incelenebilmesi için gen ekspresyon 

paternleri RT-PCR ile analiz edildi. 

Bulgu : IC50 dozunda verilen flavopiridolün sitotoksisite ve apoptozu indüklediği, kaspaz 

aktivitesinde belirgin artışla yol açtığı tespit edilmiştir. Hücre döngüsü analizleri 

flavopiridolün G1 fazında arreste neden olduğunu göstermiştir. Flavopiridol KKH`lerinde 

hücre iskeleti, hücre döngüsü bileşenleri ve hücre motilitesini kontrol eden genlerin mRNA 

ekspresyonunun belirgin derecede azalmasını sağlamıştır. 

Sonuç : Çalışmadan elde edilen veriler flavopiridolün akciğer kanser kök hüclerine karşı 

aktivite gösterdiğini ve akciğer kanseri tedavisinde etkili kemoterapötik molekül olarak 

kullanılabileceğini göstermektedir. 
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FARE AKCİĞER YASSI HÜCRELİ KANSERİNDE, HÜCRE STABİLİZASYONU VE 

EPİTELİYAL- MEZENKİMAL GEÇİŞ ÜZERİNE FLAVOPİRİDOL ETKİLERİNİN 
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Amaç : Akciğer malignitesi dünya çapında kanser ilişkili morbidite ve mortalitenin önde 

gelen nedenlerindendir. Küçük hücreli akciğer kanseri (NSCLC), adenokarsinom, skuamöz 

hücreli akciğer kanseri ( SqCLCs) ve büyük hücreli akciğer kanseri olarak dört ana alt tipe 

ayrılmaktadır. Flavopiridol, insan tümör hücre hatlarında bazı siklin bağımlı kinazları inhibe 

ederek apoptozu ve G1 fazı tutulumunu gerçekleştiren potansiyel büyüme inhibitörü olarak 

varlığını sürdüren bir flavondur. Bu çalışma, fare akciğer squamoz hücre karsinomu hücre 

hattında flavopiridolun hücre stabilizasyonu, hücre yapışması ve mezenkimal geçiş (EMT) 

etkisi üzerine odaklanmaktadır. 

Yöntem : Flavopiridol uygulanmış ve uygulanmamış hücrelerde canlılık ve proliferasyon 

WST-1 kullanılarak belirlenmiştir. SqCLCs ve M. dunni fare deri fibroblast hücrelerinde 

(MSF) Hsp90 

Bulgu : Flow sitometrik analiz flavopridol uygulanmış hücrelerde uygulanmamışlara oranla 

CD133+ ve CD44+ hücrelerin yüzdelerinde önemli değişiklikler göstermemiştir. Flavopiridol 

uygulamasını takiben SqCLC` de Hsp90b ifadesinde anlamlı azalma olduğu kabul edilmiştir. 

Ayrıca flavopridol E kaderin ifadesini anlamlı şekilde arttırırken occludin ifadesinde önemli 

değişiklik olmamıştır. SqCLCs hücreleri 72 saatte flavopiridolun klinik uygulama dozuna 

yüksek sitotoksik duyarlılık göstermektedir. 

Sonuç : Bu gözlemler, SqCLC tedavisinde flavopiridol kullanımı için translasyonel sonuçlar 

doğurabilir. 
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MALİGN MELANOM OLGULARINDA MOLEKÜLER SİTOGENETİK 

ÇALIŞMALAR 
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Amaç : Malign melanomun her yıl mortalite ve morbidite oranı artmaktadır. Bazı alt tipleri 

ile melanositik nevüs olgularını histopatolojik olarak ayrımını yapmak zordur. Genetik ve 

genomik analizler nevüslerin, melanom olgularından tanı aşamasında ayrımını yapmak ve 

hedef tedaviler amacıyla daha etkili hasta seçimi yapmak için yeni fırsatlar sunabileceğini 

göstermek. 

Yöntem : Bizim çalışmamızda 18 malign melanom ve 24 melanositik nevüs olgusunda 

CCND1, MYB, RREB1, CEP6 bölgelerini FISH yöntemi ile incelenmiştir. 

Bulgu : 15 malign melanom ve 4 melanositik nevüs olgusunda kopya sayısı değişiklikleri 

saptanmıştır. Literatürün aksine CCND1 gen amplifikasyonu için p 

Sonuç : Sonuç olarak CCND1, MYB, RREB1 ve EGFR aberasyonlarının malign melanom ve 

melanositik nevüs olgularının ayrımında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve daha fazla 

sayıda olgu grupları ile yapılacak çalışmaların daha kesin bilgiler ortaya koyacağını 

düşünmekteyiz. 
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KEMOTERAPİYE BAĞLI GEÇİCİ SAÇ KAYBINI ÖNLEMEDE SKALP 

SOĞUTMA: TEK MERKEZ DENEYİMİ 
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Amaç : Kemoterapiye bağlı saç dökülmesi, en sık görülen ve en çok strese neden olan tedavi yan etkilerinden 

biridir. Günlük pratikte yaygın olarak kullanılmamasına rağmen saçlı deriyi soğutmanın (scalp cooling), 

kemoterapiye bağlı geçici saç dökülmesini önlediği yaklaşık 40 yıldır bilinmektedir. Bu yöntemle cilt kan akımı 

ve saç folliküllerinin ısısı düşürülmekte, böylece kemoterapi ilaçlarının saç follikülleri üzerindeki olumsuz etkisi 

azalmaktadır. Bu yöntem en sık adjuvan veya neoadjuvan kemoterapi ile tedavi edilen invaziv meme karsinomlu 

hastalarda kullanılmaktadır. Bu çalışma ile ülkemizde çok az sayıda merkezde uygulanan, saçlı deriyi soğutarak 

kemoterapiye bağlı geçici saç dökülmesinin önlenmesi konusundaki deneyimimizi paylaşmayı amaçladık. 

Yöntem : Çalışmaya 50`si kadın, 2`si erkek toplam 52 hasta alındı. Skalp soğutma sistemi olarak etkinliği ve 

güvenliği kanıtlanmış DigniCap (Dignitana AB, İsveç) kullanıldı. DigniCap sistemi, yumuşak ve saçlı deriyi sıkı 

şekilde saran, içinde ısı probu barındıran bir silikon başlık ve soğutucu ile entegre kontrol ünitesinden 

oluşmaktadır. Bu çalışmada skalp soğutma işlemi, eğitimli onkoloji hemşireleri tarafından 

gerçekleştirildi.Sdökülme derecesi Dünya Sağlık Örgütü`nün tanımlamasına göre yapıldı: grade 0: anlamlı saç 

dökülmesi olmaması; grade 1: orta (%50`den az) saç dökülmesi; grade 2: aşikar (%50`den fazla) saç dökülmesi 

olarak tanımlandı. 

Bulgu : Hastaların ortanca yaşı 47.5 (range: 29-78) idi. En sık görülen kanser türü meme kanseri (%69.2; n=36) 

idi. Hastaların %75`i (n=39) lokal ileri evre ve 12`si (%23.1) metastatik hastalıktı. Ortanca kür sayısı ise 2.5 (1-

12) olarak bulundu. Ortanca cap kalış süresi 120 dakika (60-120) bulundu. Saç dökülme dereceleri 

incelendiğinde hastaların %71.2`sinde (n=37) grade 0 ve 1 saç dökülmesi gözlendi (Şekil 1). Tüm hastalar için 

WHO değerlendirmesine göre saç dökülme düzeyi sırasıyla %42.3 grade I ve %28.8 ile grade 0 ve II idi. 

Hastaların %42.3`üne (n=22) cap başlığının kafaya tam oturması için destek jel paketleri uygulandı. Hastaların 

sadece %17.3`ü (n=9) peruk, bandana ya da eşarp kullanmıştı. WHO saç dökülme grade ile yaş, cap destek, 

peruk kullanma, tedavi öncesi saç dökülmesi ve kalınlığı, tedavi şekli ve kanser evresi arasında bir ilişki 

bulunamadı (p>0.05). WHO grade`lerine göre gruplar arasında memnuniyet oranı farklı bulundu (p 

Sonuç : Saçlı deriyi soğutma, deneyimli ve eğitimli onkoloji hemşireleri tarafından kolaylıkla uygulanabilecek, 

çoğunlukla iyi tolere edilen, yan etkileri oldukça az ve saç kaybını önlediği kanıtlanan bir yöntemdir. Bu 

yöntemin mutlak kontrendikasyonları soğuk intoleransı ve hematolojik malignitelerdir. Şimdiye değin yapılan 

çalışmalarda başarı oranları farklılık göstermekle birlikte, saçlı deriyi soğutarak saç dökülmesinin önlenmesi 

birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörler sitotoksik ajanın tipi, dozları, uygulanan kemoterapi sayısı, soğutma 

sisteminin dikkatlice uygulanması olarak sayılabilir. Bizim çalışmamız önceki çalışmalarla uyumlu şekilde 

göstermiştir ki, saçlı deriyi soğutma çabasının en az fayda gösterdiği durum, taksan ile antrasiklinin kombine 

kullanıldığı durumdur. Eğer hastanın saçının dökülmemesi yönünde beklentisi fazla ise taksan ile antrasiklinin 

kombine kullanılmaması alternatif bir yaklaşım olabilir. Yine bizim çalışmamızda hastaların sadece %28.8`inde 

grade 2 saç dökülmesi gözlenmiştir ki, bu sonuç da önceki çalışmalarla benzer ve skalp soğutma işleminin 

etkinliğini doğrular niteliktedir. 
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SPONTAN RÜPTÜR SONRASI YAPILAN SPLENEKTOMİ İLE TANI KONULAN 
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Amaç : Dalağın primer anjiosarkomu oldukça nadir görülen bir malign lezyondur ve yıllık insidansı 

0.14-0.25 olarak bildirilmiştir (per million people). Prognozu son derece kötüdür.Primer splenik 

anjiosarkomlu vakaların % 30`una spontan rüptür sonrası yapılan splenektomi ile tanı konulmaktadır. 

Splenik anjiosarkom ilk defa T. Langhans tarafından 1879 yılında tanımlanmıştır. Hastaların % 

75`inde abdominal ağrı, 1/3`ünde ise tutulan organın rüptürü görülür. Tedavisinde splenektomi, 

sonrasında kemoterapi ve bazen radyoterapi uygulanmakla birlikte tedaviye oldukça dirençli bir tümör 

olarak bilinir. Biz burada, dalağın spontan olarak rüptürü sonrası acil laparatomi yapılan ve 

splenektomi sonrası spesmeninin histopatolojik incelemesinde primer dalak anjiosarkomu tanısı 

konulan hastadan ve tedavi sürecinden bahsetmeyi amaçladık. 

Bulgu : 65 yaşında, bayan hasta. Anemi nedeniyle dış merkezde yapılan kolonoskopide polipleri tespit 

edilen hastaya toplamda 2 gün içerisinde 3 Ü eritrosit süspansiyonu verilmiş. Bu arada karın ağrısı ve 

karında şişlik yakınmaları ile acil servise başvuran hastaya yapılan abdominal ultrasonografide dalak 

parankiminde superiomediyal kısımda içerisinde nekrotik alanlar barındıran 12x9 cm boyutunda 

semisolid kitle ve perihepatik alanda 6 cm, pelvik alanda 8 cm serbest sıvı tespit edildi. Ayrıca splenik 

lojda hematom veya kitle ayırımı net olarak yapılamayan görüntü tespit edildi. Bunun üzerine yapılan 

kontrastlı Abdominal BT tetkikinde dalak orta alt kesimden kapsül dışına doğru uzanan 10 cm boyutlu 

yer yer kontrast madde tutulumu gösteren nekrotik ve kistik içerikli kitle lezyonu, perisplenik, 

perihepatik alanda alt kadranlarda masif sıvı görünümü tespit edildi (Resim-1). Bunun üzerine batın içi 

sıvıdan peruktan peritoneal örnekleme yapıldı, pür hemorajik mayinin geldiği görüldü. Hasta splenik 

rüptür ön tanısı ile acil ameliyata alındı. Laparotomide batında bol miktarda serbest kan olduğu 

görüldü. Hemorajik mayi aspire edildikten sonra dalak posterior süperiorunda hematom olduğu 

görüldü. Yine dalak posteriorundan hilusa doğru uzanan yaklaşık 10 cm`lik kitlenin olduğu görüldü ve 

bu kitlenin üzerindeki splenik kapsülün spontan olarak rüptüre olduğu ve buradan kanamanın 

kaynaklandığı gözlendi. Splenik vasküler yapılar ligasure ve hemolok klipsler kullanılarak bağlandı ve 

total splenektomi tamamlandı. Subdiafragmatik alandaki hematomlar temizlendi ve batın bol ılık sf ile 

irrige edildi. Operasyon komplikasyonsuz olarak tamamlandı. hasta postop 4. gününde şifa ile taburcu 

edildi. Evreleme amaçlı yapılan PET/BT`de metastaz tespit edilmeyen hastaya adjuvan tedavi 

verilmedi. Operasyondan 5 ay sonra yapılan kontrastlı abdominal BT incelemesinde (Resim-5) yaygın 

kemik ve karaciğer metastazları tespit edilmesi üzerine paclitaxel 80 mg/m2/gün 1.8. ve 15. Gün 28 

günde bir başlandı, hastanın halen kemoterapisine devam edilmektedir 

Sonuç : Sonuç olarak dalakta kitle ve spontan rüptür tespit edilen hastalarda primer dalak 

anjiosarkomu olabileceği hatırlanmalıdır. Çok agresiv ve mortal seyirli olduğu bilinen primer splenik 

anjiosarkom vakalarında splenik rüptür olmadan splenektomi yapılması hastanın surviyini anlamlı 

ölçüde uzattığı akılda bulundurulmalıdır. 
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KÜRATİF CERRAHİ SONRASI NÜKS EDEN VE SİSTEMİK TEDAVİLERE 

YANITSIZ METASTATİK FİBROLAMELLAR KARACİĞER KANSERİNDE 

GEMOX İLE BAŞARILI YANIT 
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Amaç : Fibrolamellar karaciğer kanseri hepatit veya siroz ile ilişkili olmayan ve daha çok 

gençlerde görülen nadir bir kanserdir (1). Temel tedavisi cerrahi olmakla beraber sık olarak 

tekrarlar. İnoperabl hastalarda kemoterapi veya radyoterapi seçenekleri hakkında yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. 

Yöntem : Olgu sunumu 

Bulgu : 23 yaşında erkek hasta, 2010 yılında karaciğerde kitle saptanması nedeni ile opere 

edilmiş ve fibrolamellar karaciğer kanseri tanısı konmuş. İzlemde Ağustos 2014` de 3.5 cm ve 

altında multipl karaciğer metastazları, peripankreatik 6 cm kitle ve pelvik 13 cm metastatik 

kitle saptanmış. İnoperabl olarak değerlendirilen hastaya ilk sıra tedavi olarak sorafenib 

başlanmış ve 3. ayda progrese olunca hastaya 21 günde bir doksorubisin 60 mg ve 

fluorourasil 600 mg 2. sıra tedavi olarak uygulanmış. 10 Mart 2015 tarihli tüm batın MR` da 

kitlelerde progresyon ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirgin bozulma saptandı. 3. sıra 

tedavileri açısından değerlendirilen hastanın genç, performansı iyi olması nedeni ile literatür 

verileri eşliğinde 2 haftada bir gemsitabin 900 mg/m2 D1 ve oksaliplatin 85 mg/m2 D1 içeren 

sistemik kemoterapi (GEMOX) planlandı (2). Karaciğer fonksiyon testlerindeki bozukluk 

nedeni ile milk thistle ekstraktı ve N-asetil sistein yardımcı destek olarak tedaviye eklendi (3). 

Sistemik tedaviyi iyi tolere eden hastada Mayıs ve Temmuz 2015` de yapılan ara 

değerlendirmede hafif regresyonu saptandı. G2 trombositopeniler nedeni ile 13. kürden sonra 

siklus aralığı 21 günde bire çıkıldı. Yaşam kalitesi iyi olan ve kısa süreli g1 polinöropati 

dışında ek yakınması olmayan hastanın 26.11.2015 tarihinde yapılan tüm batın MR` da, 

tedavi başlangıcına göre belirgin regresyon olduğu, regresyonun halen devam ettiği saptandı. 

Sistemik kemoterapinin devamı planlandı. 

Sonuç : Non-sirotik karaciğer kanserinin tedavisinde sistemik kemoterapiler yarar 

sağlayabilir. GEMOX şeması, tolerasyonunun iyi olması ve düşük toksisite profili ile uygun 

bir seçenek olarak görünmektedir. 

Kaynak: 1. Lim II, Advances in fibrolamellar hepatocellular carcinoma: a review. Eur J 

Pediatr Surg. 2014 Dec;24(6):461-6. 2. Gras P, Prolonged Complete Response after GEMOX 

Chemotherapy in a Patient with Advanced Fibrolamellar Hepatocellular Carcinoma. Case Rep 

Oncol. 2012 Jan;5(1):169-72. 3. Ahmad I, Biochemical and molecular mechanisms of N-

acetyl cysteine and silymarin-mediated protection against maneb- and paraquat-induced 

hepatotoxicity in rats. Chem Biol Interact. 2013 Jan 25;201(1-3):9-18. 
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NÜKS/METASTATİK MAKSİLLER ADENOİD KİSTİK KARSİNOMDA METRONOMİK 

KEMOTERAPİ İLE UZUN SÜRELİ HASTALIK KONTROLÜ 

Canfeza Sezgin
1
 

1
Şişli, İstanbul 

 

Amaç : Adenoid kistik karsinom maksiller sinüsün salgı bezlerinin en sık görülen tümörüdür. 

Lokal agresif ve yavaş seyirli bir kanserdir (1). Genellikle lokal ileri evrede tanı konabilmesi 

nedeni ile operasyon sonrası nüks riskini azaltmak için radyoterapi önerilmektedir (2). 

Metastaz yapan hastalarda kemoterapi yanıtı kötü olup yavaş progresif fatal seyreder. Standart 

bir tedavisi olmayıp son yıllarda c-KIT, EGFR gibi yolaklar yoğun olarak araştırılmaktadır. 

Yöntem : Olgu sunumu 

Bulgu : 49 yaşındaki kadın hasta, 2005 yılında maksiler sağ maksiller sinüs adenoid kistik 

karsinom ile opere edilmiş. İzleme alınan hastada 2009 yılında nüks olunca tekrar opere 

edilerek adjuvan haftalık cisplatin ile kemoradyoterapi uygulanmış. Takiplerinde 5 Mayıs 

2014 PET/BT` de lokal nüks ve her iki akciğerde 2-9 mm arasında multipl metastatik nodüller 

saptandı. Hastaya siklofosfamid 50 mg/ gün ve metotreksat haftada 2 gün 5 mg oral başlandı. 

karaciğer toksisitesi nedeni ile metoreksat kesilerek kapesitabin 2500 mg/gün hafta içi 

eklendi. Hastanın 5 Kasım 2015` de çekilen takip PETBT` lerinde lokal nüks kitlesi belirgin 

regrese olurken akciğer metastazları stabil bulundu. Yaşam kalitesinde belirgin bozulma 

olmayan, geçici g1-2 lökopenileri olan hastanın sistemik tedavisine 1.5 yıldır iyi hastalık 

kontrolüyle devam edilmektedir. 

Sonuç : Vakamızda olduğu gibi kemoterapi yanıtı iyi olmayan, yavaş progrese olan 

hastalarda düşük doz oral metronomik kemoterapinin başarılı hastalık kontrolü 

sağlayabileceği görülmektedir. Tedavi seçenekleri arasında değerlendirilmesi yaşam kalitesi 

bozulmadan hastalık kontrolünü sağlamada yararlı olabilir. 

Kaynaklar: 1. Andrade MF ve ark, Adenoid cystic carcinoma of the maxillary sinus: a 

clinical-pathological report of 10 years of experience from a single institution. Int J Oral 

Maxillofac Surg 2014;43(11):1313-8. 2. Shum JW ve ark , Adenoid cystic carcinoma of the 

minor salivary glands: a retrospective series of 29 cases and review of the literature. Oral Surg 

Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2015 Oct 22. 
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ERKEN DÖNEM NÜKS/METASTATİK KOLON KANSERİNDE KÜRATİF TEDAVİ 

Canfeza Sezgin
1
 

1
Şişli, İstanbul 

 

Amaç : Kolorektal kanserlerde nüks riski rektum kanserlerinde, yüksek patolojik T evresinde, 

yüksek patolojik nod tutulumu evresinde ve lenfovasküler invazyon varlığında artmaktadır 

(1). 

Yöntem : Vaka sunumu 

Bulgu : Ağustos 2009 tarihinde kolon ca ile opere edilen hastanın patolojisinde ODD 

adenokanser, T3 tümör, yağ dokuda bağımsız tümör nodülleri, bölgesel, aortakaval ve 

peripankreatik lenf nodüllerinde 8/17` nde tutulum saptandı. Adjuvan 3 haftada bir 

kapesitabin ve oksaliplatin içeren XELOX şeması başlandı. Bazal tetkiklerinde akciğerde 

milimetrik nodülleri olması nedeni ile istenen Aralık 2009 tarihli takip PET/BT tetkikinde 

milimetrik nodüllerden bir bölümünün progrese olduğu ve operasyon sahasında pelvik 

bölgede nüks kitle geliştiği saptandı. Akciğer metastazlarının da olması nedeni ile hastaya iki 

haftada bir irinotekan, fluorourasil ve kalsiyum folinat içeren FOLFIRI kemoterapisi ile 

beraber bevacuzimab başlandı. İzleminde yapılan kontrol PET/BT filmlerinde akciğerde 

metastatik olarak değerlendirilen progrese nodüllerde yanıt ve pelvik kitlede kısmi yanıt 

saptandı. Sistemik kemoterapisi devam edilen, ek metastatik bulgu veya progresyon 

saptanmayan hastaya 14 ocak 2013 tarihinde pelvik nüks kitlesine yönelik operasyon yapıldı. 

3.5 cm çaptaki nüks kitlenin kapsüllü olduğu gözlendi ve patolojik incelemede % 90 

bölümünün nekroze olduğu saptandı. Postop sistemik tedavisi FOLFIRI-bevacuzimab olarak 

devam edilen hastanın Mart 2014 kontrol tetkiklerinde malignite bulgusu saptanmaması 

nedeni ile tedavisi sonlandırıldı. Hasta Ocak 2016 itibarıyla hastalıksız izlenmektedir. 

Sonuç : Vakamızda T ve N evresinin yüksekliği nüks riski ile metastaz riskinde artışa neden 

olmuştur. Adjuvan tedavi altında progrese olan kolon kanserinin prognozu daha kötü 

olmaktadır. Buna rağmen kombinasyon tedavileri ile 4. evre hastalık kontrol altına alınmakta 

ve rezidü kitlenin eksizyonu ile küratif tedavi hedeflenebilmektedir. Metastatik hastalıkta 

tolerasyonu ve yan etki profili değerlendirilerek uzatılmış sistemik tedaviden yarar görme 

şansları bulunabilir. 

Kaynaklar: 1. Yun HR, Local recurrence after curative resection in patients with colon and 

rectal cancers. Int J Colorectal Dis. 2008 Nov;23(11):1081-7. 
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KARACİĞERDE YAYGIN KARSİNOM METASTAZINDA KÜRATİF TEDAVİ 

Canfeza Sezgin
1
 

1
Şişli, İstanbul 

 

Amaç : Endodermal sinüs tümörü bebek ve çocuklarda en sık görülen tümör olup erişkinlerde 

daha nadir görülür (1). AFP yüksekliği hastaların % 90` ndan fazlasında görülür (2). Cerrahi 

tedavi olamayan ve akciğer dışında organ metastazı bulunan hastalarda prognoz kötüdür (3). 

Yöntem : Vaka sunumu 

Bulgu : 23 yaşında erkek hasta Nisan 2011` de şiddetli karın ağrısı, sarılık yakınmaları ile 

başvurduğu EÜTF Gastroenteroloji Kliniği` nde karaciğerde yaygın metastatik kitleler, 

periton metastazları ile retroperitoneal lenf nodu metastazı, AFP yüksekliği ve ikter saptandı. 

Alınan biyopside endodermal sinüs tümörü metastazı gelen hastanın primer odağı 

bulunamadı. Testis USG` de sol testiste mikrododüler görünümde kitle saptandı. AFP 

yüksekliği ve yaşının genç olması nedeni ile germ hücreli tümör düşünülerek doz ayarlaması 

ile BEP şeması başlandı. 4 kür sonra belirgin regresyon saptanan hastanın sol testis opere 

edildi. Testiste invaziv tümör saptanmadı. Sonrasında otolog kemik iliği transplantasyonu 

planlandı. İndüksiyon rejimi sonrası periferal CD34+ otolog kök hücreleri toplanan hastaya 

yüksek doz kemoterapi sonrası (ifosfamid / carboplatin) 2 defa OKİT yapıldı. Mart 2012` de 

tedavileri tamamlandı ve kontrol PET/BT de karaciğerde nonmetabolik 1 cm nin altında 

kitleler, paraaortik 14 mm LAP saptandı. AFP normal olan ve PET/BT ile metabolik tam 

yanıt alınan hasta izleme alındı. Son yapılan marker ve radyolojik değerlendirmelerinde 

Kasım 2015` de hastalıksız olduğu saptandı. 

Sonuç : İlk tanıda KCFT ileri derecede bozuk ve karaciğerde yaygın metastazları bulunan 

vakamızda, beraberinde periton ve lenf bezi metastazları eşlik etmesine rağmen 

multidisipliner tedavi yaklaşımı ile tam yanı elde edilmiş ve tanı sonrası 5. yıla hastalıksız 

olarak gelmiştir. OKİT` in erken dönemde planlanması ve bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımı 

başarılı sonuca katkıda bulunmuştur. Kaynaklar: 1. Kaplan GW, ve ark. Prepubertal yolk sac 

testicular tumors: report of the testicular tumor registry. J Urol. 1988;140:1109-1112. 2. Ross 

JH, ve ark. Clinical behavior and a contemporary management algorithm for prepubertal testis 

tumors: a summary of the Prepubertal Testis Tumor Registry. J Urol. 2002 Oct; 168(4 Pt 

2):1675-8; discussion 1678-9. 3. Hanson PR, ve ark. Prognostic factors in metastatic 

nonseminomatous germ cell tumours. Can J Surg 1993;36:537-40. 
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MALİGN MEZENKİMAL TÜMÖRLÜ HASTADA PAZOPANİB TEDAVİSİ 

ALTINDA GELİŞEN BİLATERAL PNÖMOTORAKS 

Derya Sarıkaya
1
,Engin Kut

1
,Bahiddin Yılmaz

1
,Güzin Gönüllü Demirağ

1
,İdris Yücel

1
 

1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Onkoloji Bilim Dalı 

 

Amaç : Yumuşak doku sarkomları nadir mezenkimal tümörlerdir. Tek küratif tedavi cerrahi 

rezeksiyondur. Lokal ileri ve metastatik hastalıkta tedavi genellikle palyatiftir ve sitotoksik 

ajanlar kullanılır. Son yıllarda metastatik hastalıkta tirozin kinaz inibitörleri (TKİ) 

kullanılmaktadır. TKİ ile sitotoksik ajanlarda görmeye alışık olmadığımız yan etkilerle 

karşılaşabilmekteyiz. Bu yan etkiler hayatı tehdit edici olabilmektedir. Bu nedenle pazopanib 

kullanırken pnömotoraks gelişen bir hasta olgu olarak sunuldu. 

Yöntem : Daha önce bilinen bir hastalığı olmayan 49 yaşında erkek hasta sol göğüste kitle 

nedeniyle opere edilmiş. Patolojisi andiferansiye yüksek dereceli pleomorfik sarkom, cerrahi 

sınır negatif olarak raporlanmış. Ardından, başlanan radyoterapi esnasında lokal nüks 

gelişmesi nedeniyle yapılan görüntülemede bir kısmı subplevral, multiple akciğer metastazları 

saptanması üzerine yönlendirilen hastaya ifosfamid/doksorobisin kemoterapi rejimi başlandı. 

Üç kür sonrası lezyonlarda progresyon saptanan hastaya pazopanib başlandı. Tedavinin 12. 

gününde nefes darlığı ile başvuran hastada bilateral pnömotoraks saptandı. Göğüs tüpü takıldı 

ve pazopanib kesildi. Pnömotoraks düzeldikten sonra tekrar kontrollü olarak başlandı ve 

yakın takibe alındı. Tedavisi ikinci ayında devam ediyor. 

Bulgu : Toplumda spontan pnömotoraks sıklığı yüzbinde 11.1`dir. Akciğer metastazlarında 

ise nadir olarak görülebilmektedir. Etyolojiden bağımsız olarak hayatı tehdit eden bir 

durumdur. Son yıllarda TKİ`ler kanser tedavisinde kullanıma girmiştir ve buna bağlı değişik 

yan etkiler görülebilmektedir. Pazopanib kullanan yumuşak doku sarkomlarında %3.3 

pnömotoraks geliştiği bildirilmiştir ve % 10-11 oranında pnomotoraks geliştiğini gösteren 

retrospektif çalışmalarda mevcuttur. Bu oran toplumdaki spontan pnomotoraks oranının 

üstündedir. Patogenezi net bilinmemekle beraber, tedaviye bağlı metastazlarda gelişen 

nekrozun plevrada defekt oluşturması veya bu hastalarda akciğer metastazına bağlı bronşiol 

bası nedeniyle akciğer segmentinde gelişen havalanma artışı ve parankim rüptürü 

suçlanmaktadır. 

Sonuç : Pazopanib ile pnömotoraks arasındaki ilişki net değil, daha fazla sayıda hasta içeren 

ileri çalışmalar gerekmektedir. Pazopanib kullanan hastalarda nefes darlığı ve göğüs ağısı gibi 

pnömotoraksı düşündüren semptomları olan hastalarda pazopanibe bağlı pnömotoraks göz 

önünde bulundurulmalıdır. 
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MEME KARSİNOMLU HASTADA ORBİTA VE MİDE METASTAZI 

Mükremin Uysal
1
,Nilüfer Güler

2
 

1
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 

2
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 

 

Amaç : Metastatik meme karsinomunda tedavilerdeki gelişmeler ile yaşam süresi giderek 

artmaktadır. Yaşam süresinin uzaması ile birlikte atipik metastazlar da görülebilmektedir. 

Burada orbita ve mide metastazı saptanan meme karsinomu olgusu sunulmuştur. 

Yöntem : Hasta 63 yaşında bayan. İlk olarak 1996 yılında meme karsinomu tanısı konulmuş. 

Sol modifiye radikal mastektomi sonrası adjuvan olarak sadece tamoksifen almış. Kemik 

metastazı ile 2011 yılında nüks etmiştir. Sorasında kemiklere radyoterapi, aromataz 

inhibitörü, paklitaksel ve kapesitabin kullandı. Kapesitabin altında kliniği stabil seyretmekte 

iken önce çift görme şikayeti, daha sonra giderek artan dispeptik şikayetleri başladı. Çekilen 

kranial MRG normal bulundu. Orbital MRG`de ise retroorbital lezyon görüldü. Alınan 

retroorbital lezyon biyopsi sonucunda meme karsinom metastazı saptandı. Aynı dönem 

yapılan üst endoskopisinde midede malign infiltrasyon görüldü. Patoloji sonucu invaziv 

lobüler karsinom metastazı olarak rapor edildi. Orbital bölgeye radyoterapi aldı ve hastaya 

sonrasında gemsitabin tedavisi başlandı. Halen gemsitabin tedavisi almakta olan hastanın 

kliniği stabil seyretmektedir. 

Sonuç : Meme kanserinin hem mide hem de orbital metastazları çok alışılmadık olduğu için 

bu organlarla ilgili şikayetler göz ardı edilebilmektedir. Literatürde her iki organa da metastaz 

yaptığı ile ilgili olgu bildirimleri gelmektedir. Özellikle yaşam süresi uzayan metastatik 

invaziv lobüler meme karsinomlarının mide ve orbital bölgeye olduğu gibi atipik 

metastazlarla prezente olabileceği akılda tutulmalıdır. 
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KRUKENBERG TÜMÖRLÜ KOLANJİOSELLÜLER KANSER VAKASI 

Seray SARAY
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Amaç : Metastatik over kanseri jinekolojik kanserler dışlandığında tüm over kanserlerinin 

%3-5 sini oluşturur. Klinik görünümü bilateral,10 cm in altında ve soliddir. Fakat primer 

tümörden ayrımı her zaman kolay olmayabilir.Kolanjiosellüler karsinom karaciğerin 2.ensık 

tümörüdür ve agresif seyirlidir. Kolanjiosellüler kanserin over metastazı oldukça nadirdir. 

Aşağıda krukenberg tümörlü olgu sunulmuştur. 

Yöntem : OLGU SUNUMU 

Bulgu : 45 yaşında bilinen hastalığı olmayan kadın hasta 10 ay önce sol kolda ağrı ve 

güçsüzlük şikayeti ile başvurduğu merkezde çekilen MRG`da multi seviye torakal, lomber, 

sakral vertebralarda ve pelvik kemiklerde metastatik lezyonlar ve T8 vertebra korpusunda 

patolojik tipte çökme fraktürü saptanmış. Rutin biyokimyasal tetkiklerinde karaciğer 

fonksiyon testlerinde yükseklik görülmüş. Çekilen tüm vücut BT`sinde peritonitis 

karsinomatoza, bilateral adneksiyel krukenberg tümörü ile uyumlu lezyonlar, yaygın kemik 

metastazı, karaciğer sol lobda 2,3. subsegmenti büyük oranda infiltre eden periferinde kalan 

safra yollarında dilatasyona neden olmuş düzensiz konturlu 4,5x4 cm boyutlarında kapsül 

retraksiyonu ve atrofik değişiklikleri olan kitlesel lezyon saptanmış. Karaciğer sol lobunda 

tanımlanan kitle primer tümör olarak değerlendirilmiş. PET CT`de her iki adnekste artmış 

FDG tutuluşu , karaciğer sol lobunda düşük ve heterojen dansitede diğer karaciğer alanları ile 

benzer FDG tutuluşu gösteren sınırları belirsiz lezyon, intrahepatik safra yollarında ılımlı 

dilatasyon, peritoneal yağlı dokuda multipl milimetrik düşük metabolik aktiviteli implantlar, 

tüm kemik yapılarda litik destrüktif hipermetabolik metastatik lezyonlar saptanmış. Tümör 

marker değerleri CEA:23 ng/ml, CA 19-9:7130U/ml, CA15-3:56 U/ml, CA-125:100 U/ml, 

AFP:1,71ng/ml,beta-HCG: 

Sonuç : Hastanın yaygın metastatik olması nedeniyle krukenberg tümörünün etiolojisinde 

zorlanılmadı. Fakat literatürde izole over metastazıyla prenzente olan hastalarda tanı 

koyulmasında zorlanılabilir. Çok az sayıda olmakla birlikte en son 2008`de yayınlanmış 3 

hastalık bir seri dışında literatürde krukenberg tümörlü kolanjiosellüler ca vaka bildirimi 

yoktur. Bu nedenle sunulmaya değer bulundu. Kolanjiosellüler kanserin nadir metastaz yeri 

olarak overin de akılda tutulması gerekmektedir. 
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MELANOMDA İPİLİMUMAB YANITI; 33 HASTALIK TEK MERKEZ DENEYİMİ 
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Amaç : Melanom yakın geçmişe kadar efektif tedavisi olmayan, ancak son dönemde ortaya 

çıkan yeni seçenekler ile kaderi değişen bir hastalıktır. İmmünoterapiler onkoloji pratiğine 

yakın zamanda giriş yapmış, sitotoksik ajanların yanında etkinlikleri ve yan etkileri ile kısa 

zamanda popüler olmuştur.Bu çalışmada kliniğimizde ileri evre melanom tanılı ve 

ipilimumab almış hastalarda yanıt değerlendirildi. 

Yöntem : Çalışmaya ipilimumabın 4 kürlük indüksiyonundan 6-8 hafta sonrasında 

görüntüleme yapılmış hastalar dahil edildi.Veriler retrospektif olarak tarandı.33 hasta alındı. 

Bulgu : 22`si erkek 11`i kadındı.Tanıda yaş ortalama 54,4`tü ve 25 ile 80 arasındaydı.9`unda 

primer baş-boyunda, 4`ünde üst ekstremitede, 12`sinde alt ekstremitede; 5`inde gövdede, birer 

hastada kolonda, burun mukozasında ve üveadaydı.2`sinde intrakranial ve 14`ünde visseral 

metastaz vardı. 7`si tanı anında lokal ileri veya metastatikti.20`sine adjuvan IFN uygulandığı 

görüldü. Tümör tipi belirtilmiş 25 hastanın 8`i akral lentijinöz, 4`ü nodüler, 6`sı yüzeyel 

yayılan tipteydi; mm2`deki mitoz sayısı belirtilmiş 20 hastanın mitozu ortalaması 10`du; 

ülserasyon durumu tanımlanmış 22 hastanın 14`ünde ülser mevcuttu.Tanı anında ileri evre 

olmayan 26 hastanın rezeksiyon sonrası metastatik hastalık olana kadar geçen süre ortalama 

21 aydı ve 4 ile 86 ay arasında değişmekteydi.12`sinde Braf V600E mutasyonu 

saptandı.Hastalara verilen tedavi hattı sayısı ortalama 2,7 idi.7`sinin ipilimumabı ilk hatta; 

16`sının 2. hatta; 9`unun 3. hatta ve 1`inin 4. hatta aldığı görüldü. Braf mutasyonu olan 12 

hastanın 9`unun önce Braf inhibitörü ve 3`ünün önce ipilimumab aldığı görüldü. İpilimumab 

ile progrese olanlardan 10`una nivolumab ve 3`üne pembrolizumab verildiği 

belirlendi.Hastaların 12`sinin ex olduğu belirlendi.Bu hastalarda genel sağkalım ortalama 42,8 

ay; metastatik hastalık tanısı sonrası sağkalım ortalama 19,2 ay idi. İpilimumabın indüksiyonu 

sonrası görüntüleme yapılan hastaların 6`sının ipilimumaba yanıtlı olduğu belirlendi.Yanıtlı 

olan 2 hastanın 8. ayda progrese olduğu görüldü.Yanıtlı olan hastaların progresyonsuz 

sağkalım ortalaması 15,8 ay idi.İpilimumab sonrası henüz progrese olmayan 4 hastanın 

progresyonsuz sağkalım süreleri 6, 13, 26 ve 34 ay idi.Yanıtlı 6 hastanın 1`inde Braf 

mutasyonu olduğu ve ipilimumab öncesi vemurafenib aldığı görüldü (8. ay progrese olan 

hasta).Yanıtlı hiçbir hastada beyin metastazı yoktu; yarısında visseral metastaz vardı.Yanıtlı 

tüm hastaların ilk hatta temozolamid aldığı, birer hastanın 2. hatta vemurafenib ve paklitaksel-

karboplatin sonrası ipilimumab aldığı görüldü.Yanıtlı hastaların tümünün başlangıçta opere 

olduğu ve 5`inin adjuvan IFN aldığı, tanı anından metastatik döneme kadar geçen sürenin 

ortalama 18,3 ay olduğu görüldü.Yanıtlı hastaların tüümünün halen sağ olduğu ve genel 

sağkalımın ortalama 48.3 ay; metastataz sonrası sağkalımın ortalama 30 ay olduğu belirlendi. 

 

Sonuç : Tedavisi zor olan melanomda ipilimumabla elde edilen başarı kayda değer 

niteliktedir. 
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CCT137690`IN NM2C5 MELANOMA HÜCRE HATTIND APOPTOZ VE HÜCRE 

ARRESTİ ÜZERİNE ETKİSİ 
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Amaç : Melanoma deri kanseri tiplerinden biridir ve epidermisin bazal tabakadasındaki 

pigment üreten melanositlerden orjinlenir. Melanositlerde, solaryum ya da güneş ışığında 

gelen ultraviyole sonucunda DNA tamir mekanizması devreye girmediğinde malignant tümör 

oluşumu ve deri hücrelerinin proliferasyonuna yol açan mutasyonlar meydana gelir. Aurora 

kinazlar hücre proliferasyonu için gerekli olan ve sitokinez yoluyla G2/M evresini aşmasını 

düzenleyen serin/treonin kinazlardır. Kromatidlerin bölünmesinin kontrolünde ve hücre 

bölünmesinde önemli rol oynarlar. Aurora kinazlar birçok kanserde aşırı ifade edilirler. 

CCT137690 Aurora -A, -B, -C`nin selektif inhibitörüdür. Solid tümörlerde antiproliferatif 

aktivitesiyle radyoterapiyle sinerjistik etkiye göstermektedir. Bu çalışmada melanom hücre 

hattında (NM2C5) aurora kinaz inhibitörü CCT137690 uygulanmasıyla apoptotik ve hücre 

döngüsünde meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem : CCT137690, NM2C5 hücrelerindeki sitotoksisitesi doza ve zaman bağlı olarak 

WST-8 testi ile 48.saatte belirlenmiştir. IC50 dozunun apoptoz üzerine etkisi Anneksin V 

analizi ile ve hücre döngüsü üzerine etkisi cell cycle analizi ile flow sitometrede 

değerlendirildi. Madde uygulanmayan grup kontrol grubu olarak değerlendirildi. 

Bulgu : CCT137690` nın IC50 dozu NM2C5 hücre hattında 91,03 nM olarak hesaplandı. 

IC50 dozunun 48. saatte apoptotik etkisi görülmemekle birlikte hücre döngüsünün G2/M de 

durdurduğu bulunmuştur. 

Sonuç : Sonuç olarak, CCT137690 etken maddesinin hücre döngüsünü G2/M de 

durdurmasından dolayı antikanser ajanı olarak kullanımının in vivo hayvan modellerinde de 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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TEMOZOLOMİD VE VİSMODEGİB KOMBİNASYONU BEYİN KANSERİ KÖK 
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Amaç : Beyin tümörleri Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre I- IV arasında değişen dört 

dereceye ayrılır. Merkezi sinir sisteminde en yaygın tümörlerden biri olarak glioblastom 

(GBM), gliomanın en maling formudur. Glioblastom için geçerli tedavi cerrahi müdahale, 

kemoterapi ve radyoterapiyi içermektedir. Temozolomid GBM tedavisinde kullanılan DNA 

alkilleyici ajandır. Kan-beyin bariyerini geçme yeteneğine rağmen, tümör heterojenitesi ve 

kanser kök hücresi ilaç direncine neden olmaktadır. Kanser kök hücreleri tümörlerde 

proliferasyona ve relapsa neden olma yeteneğindedir. Hedgehog (Hh) yolağı hücre 

büyümesini ve farklılaşmasını düzenler, böylece bu yolaktaki bozukluk tümörijeneze neden 

olur. Embriyogenez süresince çok önemli olan Hh yolağının anormal aktivasyonu kanser kök 

hücrelerinin üretimi ile ilişkilidir. Vismodegib FDA tarafından onaylanan Hh sinyal yolağı 

inhibitörüdür. Bu çalışmada, beyin kanseri kök hücrelerinde ve kontrol grubunda 

temozolomid ve vismodegib kombinasyonunun sitotoksik etkisini belirlemeyi amaçladık. 

Yöntem : Temozolomid ve vismodegib`in beyin kanseri kök hücrelerindeki kombinasyonel 

sitotoksik etkisi zamana ve doza bağlı olarak WST-1 testi ile belirlendi. Kombinasyon indeksi 

izobologram (CI) veri analizinde kullanıldı. 

Bulgu : İzobologram analizini değerlendirmek için temozolomid and vismodegib 

konsantrasyonları sırasıyla 200µM-1000µM and 20µM-100µM aralığında belirlendi. 10:1 

oranındaki Temozolomid: Vismodegib kombinasyonunun CI değerleri sinerjistik etki 

gösterdi. Temozolomid ve vismodegib CI değerleri 0.29229, 0.34330 ve 0.41038 (ED50 

değeri: 122µM temozolomid, 12µM vismodegib; ED75 değeri: 287µM temozolomid, 28µM 

vismodegib; ED90 değeri: 675µM temozolomid, 67.5µM vismodegib) dir. 

Sonuç : Şu anki bulgularımız beyin tümörlerinin tedavisinde Hh inhibitörü vismodegib`in 

DNA alkilleyici ajanı temozolomid ile sinerjistik bir etkileşim oluşturabileceğini 

göstermektedir. Bu nedenle ajanların kombinasyonu, kanser kök hücrelerini hedef alan tümör 

kütlesini hedefleyen standart tedavilerde nüks, direnç ve metastazı önlemek için bir perspektif 

sağlayabilir. 
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BEYİN KANSERİNDE KÖK HÜCRELERİ HEDEFLEYEN YENİ TERAPÖTİK 

AJAN: VİSMODEGİB 
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Amaç : Glioblastom multiforme (GBM), kanser kök hücrelerinden kaynaklanan heterojen 

yapısı ile en sık görülen ve en agresif malignant beyin tümörüdür. Çeşitli kanser kök 

hücrelerinin proliferasyonunda etkili genleri düzenleyen Hedgehog (Hh) sinyal yolağı bu 

özelliği ile GBM tedavisinde de önemli bir terapötik hedef haline gelmiştir. GBM tedavisi 

için güncel yaklaşımlar, cerrahi müdahale, radyoterapi ve temozolomid ile kemoterapi 

uygulamalarından oluşur. GBM tedavisinde yaygın kullanıma sahip Temolomid kan-beyin 

bariyerini geçebilmesine rağmen, tümör heterojenitesi ve kanser kök hücrelerinde ilaç direnci 

oluşumuna sebep olmaktadır. Vismodegib ise FDA tarafından bazal hücreli karsinom için 

geliştirilen, Hh sinyal yolağının primer inhibitörüdür. Bu çalışmada, insan beyin kanseri kök 

hücrelerinde vismodegibin sitotoksik etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem : Vismodegib uygulanan insan beyin kanseri kök hücresi ile tedavi görmemiş kontrol 

grubu karşılaştırılmış ve elde edilen verilerin analizinde WST-1 testi kullanılmıştır. 

Bulgu : Vismodegibin, insan beyin kanseri kök hücrelerindeki IC50 dozu ise 50 µM olarak 

belirlenmiştir. 

Sonuç : Son zamanlarda kanser kök hücreleri konusundaki gelişmeler kanser ilaç keşfi 

sürecinde büyük umut vadederken, bunların kanser araştırmalarında kullanımı ile mevcut 

tedaviler, tümörleri daha etkin bir şekilde ortadan kaldırabilecek, hücre döngüsünü spesifik 

olarak durdurabilecek ve apoptoz için kanser kök hücrelerini hedefleyecek şekilde 

geliştirilebilecektir. Çalışmalarımızın sonucunda elde ettiğimiz veriler vismodegibin, insan 

beyin kanseri kök hücrelerinde Hh yolağını hedefleyerek, GBM tedavisinde 

kullanılabileceğini göstermiştir. Bu yüzden, bu ajan GBM`in kombinasyonel tedavisinde 

değerlendirilebilir. 
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CCT137690` NIN PROSTAT KANSER PC-3 HÜCRE HATTI ÜZERİNDE 

APOPTOTİK VE SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Amaç : Prostat kanseri, orta ve ileri yaş erkeklerde prostat bezi hücrelerinin kontrolsüz ve 

anormal büyümesi sonucunda ortaya çıkan kanser türüdür. Erkeklerde kanser türleri arasında 

yaygınlığına göre ilk sıradadır. Prostat erkek cinsiyet hormonu olan testesterona yanıt olarak 

büyür. Androjen biyosentezi ve metabolizmasındaki genetik varyasyonların da prostat kanseri 

riski üzerine etkisi vardır. Mitozdaki hatalar genomik instabiliteye neden olur ve dolayısıyla 

tümörigenez`in kaynağıdır. Tümör hücrelerinde birçok mitoz regülatörleri aşırı ekspresse 

olur. Bu nedenle, bu enzimler terapötik hedeftir. Aurora-A, -B ve -C kinazlar hedef 

enzimlerdir. Bazı küçük-moleküllü inhibitörler bu enzimlerin fonksiyonlarını bloke ederek 

anti-tümör etki gösterir. CCT137690 Aurora A, Aurora B ve Aurora C`nin yüksek ölçüde 

selektif inhibitörüdür. İnsan tümör hücre hatlarında anti-proliferatif etki gösterir. Bu 

çalışmada prostat kanseri PC-3 hücre hattına CCT137690 uygulanmasıyla gözlenen apoptotik 

değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem : CCT137690`ın sitotoksik etkisini belirlemek amacıyla, hücreler CCT137690`ın 

uygun doz aralıkları (0.195-100 uM) ile muamele edildi ve 48. saatte WST-8 testi ile 

sitotoksik etkinliği belirlendi. IC50 dozunun PC-3 hücre hattı üzerindeki apoptotik etkinliği 

Annexin V testi ile, hücre döngüsü üzerine etkisi ise "BD Cycletest Plus kit" akış 

sitometrisinde değerlendirildi. 

Bulgu : Prostat kanseri PC-3 hücre hattında CCT137690` nın IC50 değeri 48. saatte 14,08 uM 

olarak belirlendi. IC50 dozunun apoptoz üzerine belirgin bir etkisi gözlenmezken hücre 

döngüsünü G2/M fazında durdurduğu gözlendi. 

Sonuç : Diğer kanser türlerinde de hücre döngüsü arestine neden olan CCT137690`ın prostat 

kanserinde anti-kanser ajanı olarak kullanılabilirliğinin in vivo hayvan modellerinde de 

değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 
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Amaç : Beyin tümörleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen histopatolojik 

sınıflandırmaya göre I-IV arası değişen derecelerde isimlendirilir. Glioblastom multiforme 

(GBM) en agresif gliom formudur ve derece IV olarak sınıflandırılır. Gliomların heterojen 

yapısı bu tip tümörlerin tedavisini zorlaştırmaktadır. GBM`de kanser kök hücrelerinin 

radyoterapi ve kemoterapiye direnci oldukça yüksektir, bu nedenle hastalığın tedavisinde bu 

hücrelerin hedeflenmesi önem kazanmıştır. Temozolomid (TMZ) kan beyin bariyerini 

aşabilen alkilleyici bir kemoterapötik ajan olarak GBM tedavisi için FDA tarafından onay 

almıştır. Hedgehog (Hh) sinyal yolağı normal hücre çoğalması ve farklılaşmasını düzenler. 

Sonic hedgehog sinyali (Shh) gliom kök hücrelerinin kendini yenilemesi ve tümör gelişimi 

için gereklidir. Vismodegib (VIS), FDA tarafından onaylanmış Hh yolağı inhibitörüdür. 

Çalışmamızda, TMZ ve VIS kombinasyonunun insan nöronal kök hücre hattı ve insan beyin 

kanseri kök hücre hattı üzerindeki apoptotik etkilerini kontrol grubuna oranla belirlemeyi 

amaçladık. 

Yöntem : TMZ, VIS ve TMZ+VIS kombinasyonunun hücre hatları üzerindeki apoptotik 

etkilerinin belirlenmesi, sitotoksisite ve izobologram analizlerinde bulunan IC50 dozunun 

hücrelere uygulanmasının ardından 24., 48. ve 72. saatlerde gerçekleştirildi. 

Bulgu : Anneksin V analizi kullanılarak, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 72 saat boyunca 

insan beyin kanseri kök hücrelerine uygulanan TMZ apoptozu indüklememekle birlikte; VIS 

ve TMZ+VIS kombinasyonunun kontrole göre sırasıyla 1.94 ve 7.52 kat apoptozu indüklediği 

bulundu. JC-1 analizi kullanılarak, 72 saat boyunca TMZ, VIS ve TMZ+VIS kombinasyonu 

uygulanmasının, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, Anneksin V yöntemi ile elde edilen 

sonuçlarla aynı doğrultuda, sırasıyla 2.14, 2.25, 5.25 kat apoptoz indüklenmesine neden 

olduğu belirlendi. 

Sonuç : Bu bağlamda, TMZ ve VIS ajanlarının kombinasyonel kullanımı, GBM`de 

proliferasyonu önlemede terapötik bir strateji olarak değerlendirilebilir. 
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Amaç : Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda en yaygın gözlenen malignant tümördür. Aurora kinaz 

A, B ve C kromozom segregasyonu ve M fazı kontrol noktası dahil olmak üzere hücre bölünmesinin 

farklı aşamalarında rol oynayan proteinlerdir. Hedefledikleri proteinlerin serin ve treonin 

aminoasitlerine fosfat grubu ekleyen serin/treonin kinazlardır. Bu şekilde hedef proteinlerinin 

aktivitelerini düzenlerler. Aurora kinaz A, interfaz boyunca sentromerde bulunur ve M fazı 

başlangıcında miktarını arttırarak iğ iplikçiklerinin kutuplarına ve mikrotübül iplikçiklerine lokalize 

olur. Böylece sentromer olgunlaşır. Aurora kinaz B aktivitesi ise mitozun sonlarına doğru artar. 

Başlarda sentromerde bulunan aurora kinaz B ilerleyen aşamalarda iğ iplikçiklerinin ortalarına 

yerleşerek, M fazı kontrol noktasını sağlamak amacıyla aktif kalır. Aurora kinaz C ise geç mitoz 

evresinde aktive olur ve iğ iplikçiği kutuplarında bulunur. CCT137690 molekülü aurora kinaz 

inhibitörü olarak tasarlanan bir moleküldür ve 3 tip aurora kinaz inhibisyonunu da sağlayabilmektedir. 

İnsan meme kanseri hücrelerine aurora kinaz inhibitörü olan CCT137690 uygulanmasıyla oluşan 

apoptotoz ve hücre döngüsü ile ilişkili değişikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem : CCT137690` ın insan östrojen reseptörü pozitif (ER+) meme kanseri hücre hattı MCF-7 ve 

sağlıklı insan fibroblast hücre hattı WI-38 üzerindeki sitotoksik etkilerini belirlemek amacıyla, 

hücreler CCT137690` ın uygun doz aralıkları (24 nM- 50 μM) ile muamele edildi ve xCELLigence ile 

gerçek zamanlı olarak ölçüldü ve IC50 dozları hesaplandı. CCT137690’ ın IC50 dozu ile muamele 

edilmiş hücre hatları ile CCT137690 uygulanmamış kontrol hücrelerindeki apoptotik değişimler 

AnnexinV-EGFP Apoptosis Detection Kiti ile, hücre döngüsündeki değişimler BD Cycletest Plus kit 

ile flow sitometride değerlendirildi.   

Bulgu : CCT137690` ın MCF-7 ve WI-38 hücrelerindeki IC50 dozu sırasıyla 4,5 µM ve 9,19 µM 

olarak belirlendi. Bu dozların, kontrolle karşılaştırıldığında MCF-7 hücrelerinde 3,6 kat, WI-38 

hücrelerinde 2,1 kat apoptoz artışına neden olduğu belirlendi. Cell Cycle yöntemi ile MCF-7 meme 

kanseri hücre hattı için; CCT137690 ile muamele edilmemiş kontrol grubu hücrelerinin %81.1 

oranında G0/G1 evresinde, %5,04 oranında S evresinde, %12,08 oranında G2/M evresinde 

bulunurken, CCT137690` ın IC50 dozları ile muamele edilen hücrelerinin %23.11 oranında G0/G1 

evresinde, %10,96 oranında S evresinde, %62,65 oranında G2/M evresinde bulunduğu belirlendi. WI-

38 sağlıklı hücre hattı için; CCT137690 ile muamele edilmemiş kontrol grubu hücrelerinin %78,75 

oranında G0/G1 evresinde, %7,76 oranında S evresinde, %12,25 oranında G2/M evresinde 

bulunurken, CCT137690` ın IC50 dozları ile muamele edilen hücrelerinin %82.24 oranında G0/G1 

evresinde, %9,19 oranında S evresinde, %7,32 oranında G2/M evresinde bulunduğu belirlendi. 

 

Sonuç : CCT137690 uygulaması ile meme kanseri hücrelerinde, sağlıklı hücrelere kıyasla daha 

yüksek oranda apoptoz indüksiyonu, ayrıca yine sağlıklı hücrelere kıyasla meme kanser hücrelerinde 

belirgin G2/M fazında hücre döngüsü bloklanması önemli bulgulardır. Aşırı bölünme gözlenen kanser 

hücrelerinin, hücre döngüsünün durdurulması tümör büyümesini de engelleyecektir. Sonuç olarak, 

CCT137690` ın hem meme kanseri hücrelerinin çoğalmalarını engelleyerek hem de hücreleri ölüme 

yönlendirerek tümör gelişimini engelleyebileceğini düşünmekteyiz. 
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Amaç : Lung cancer remains one of the most common cancers in the world and the leading 

cause of cancer-related death. Epidermal growth factor receptor (EGFR) gene mutation is the 

most established predictive factor for the efficacy of EGFR-tyrosine kinase inhibitors (TKIs) 

in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). These mutations involve exons 18, 19, 

20 and 21. Several types of EGFR mutation have been identified and the most common 

mutations are exon 19 deletion mutations and the L858R point mutation in exon 21. We 

aimed to determine the frequency and types of EGFR mutations in a sample group of Turkish 

NSCLC cases. 

Yöntem : Our reports for two years have described that EGFR mutations are occurred in 215 

patients with non-small cell lung cancers (NSCLCs). The paraffin-embedded tumor tissues 

were used for genomic DNA extraction for analysed EGFR exons 18, 19, 20 and 21 

mutations. We used pyrosequencing technique for screening these exons. 

Bulgu : EGFR mutations were detected in 55 samples (25.6%),of which eight samples 

(3.72%) carried double mutations. Among the four exons observed and exon 21 was most 

frequently mutated (24 out of 55 mutated patients,43.6%),with the p.L858R appearing in 15 

(27.3%) and p.L861Q in 9 (16.4%) samples. Exon 19 was mutated in 18 samples (32.7%). 

The most frequently detected mutations were 746_A750del 2235del15 in 6 (10.9 %), 

L747_P753>Sdel in 5 (9.1 %), E746_A750 del 2236del15 in 3 (5.5 %) samples. Exon 20 was 

mutated in 8 (3.7%) which presented by p.S768I mutation. Exon 18 was mutated in 7 samples 

(3.6%), of which p.G719A in 3 (5.5 %), p.G719S and p.G719C was shown in 2 (3.6 %) 

samples. 

Sonuç : The incorporation of molecular analysis of the EGFR gene into routine clinical 

practice will allow clinicians to provide personalised therapy, resulting in a significant 

increase in survival rates and improvement in life quality of advanced AC and NSCLC 

patients. The aim of this manuscript is to provide an overview of EGFR mutations in NSCLC 

as well as to brıefly dıscuss sample requirements and testing guidelines for EGFR mutation. 
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MESPILUS GERMANICA L. EKSTRAKLARININ ANTI-KANSER ETKILERI 
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Amaç : Meyve ve sebzelerde bulunan fenolik bileşikler ve flavonoidler gibi antioksidan maddelerin 

kalp hastalıkları, bazı kanserler ve yaşla ilişkili dejeneratif hastalıkların insidansını düşürdüğü 

saptanmıştır. Muşmula (Mespilus L.) meyveleri polifenolik ve antioksidan bileşenler açısından zengin 

bir kaynaktır. Mespilus cinsinin Güney-Batı Asya ve Güney-Doğu Avrupa üzerinde doğal olarak 

yayılmış olan 189 türü vardır; ancak bu türler içinde bilinen ve meyvesi tüketilen neredeyse tek tür 

Mespilus germanica`dır. Bu çalışmanın amacı, ham ve olgun Mespilus germanica L. ekstresinin 

antikanser özelliğini ve hedefe yönelik antikanser ilaçların hücre yüzeyine bağlanma özelliklerini 

değiştirip değiştirmeyeceğini baş boyun kanseri hücre hatlarıyla oluşturulan bir in vitro modelde 

araştırmaktır. Bu ekstrelerin baş boyun kanseri hastaları üzerinde uygulanabilir, bir ilaç adayı olacağı 

düşünülmektedir. 

Yöntem : Çalışmada kullanılan muşmulalar, maserayon yöntemi ile ekstrakte edildi, ham ve olgun 

muşmula ekstraktlarının UPCI-SCC-131 hücrelerinin proliferasyonunda ve yara kapanmasında etkileri 

gösterildi. Hücre çoğalması gerçek zamanlı olarak ölçüldü, mikroelektrotlar üzerinde hücre yayılması 

ile değişen akımın ölçülmesi ve zamana bağlı olarak grafiklenmesi tam otomatik olarak 

gerçekleştirildi. Yara iyileşmesi deneyinde hücrelerin tutunması ve konfluent olması için 24 saat 

beklendikten sonra yara modeli oluşturuldu. Kuyucuklardaki kültür ortamı ham muşmula ekstraktı, 

olgun muşmula ekstraktı, cisplatin ve taze kültür ortamı ile değiştirildi. JuLI Br (NanoEnTek, JuLI 

Br04, Korea) kullanılarak her kuyucuğun görüntüsü alındı.Yara kapanması 24 ve 48. saatlerde görüntü 

alınarak takip edildi. Yara mesafeleri Java 1.6_24 (37MB) ile desteklenen ImageJ yazılımı 

kullanılarak hesaplandı. 

Bulgu : Her kuyucukta gözlemlenen değişiklik % artış ya da azalış olarak ifade edildi. Hücrelere ilaç 

verildikten 48 saat sonra Olgun Mespilus germanica L.`nın sırasıyla 6,25% ve 25% oranındaki 

dozlarının hücre canlılığı üzerine etkisi 50,57% ve 13,44% olarak hesaplanmıştır. Aynı şekilde Ham 

Mespilus germanica L.`nın sırasıyla 6,25% ve 25% oranındaki dozlarının hücre canlılığı üzerine etkisi 

ise 87,12% ve 39,24% olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle Olgun Mespilus germanica L.`nın etkili 

bulunan iki dozu yara iyileşmesi (miratuar/antimigratuar) modelinde kullanıldı. Bu iki dozun (6,25% 

ve 25%) UPCI-SCC-131 hücre hattında yara iyileşmesi üzerindeki etkisi 70,75% ve 55,85% olarak 

gösterildi. 

 

Sonuç : Mespilus germanica L.`nın olgun formunun hücreler üzerindeki sitotoksik etkisinin ham 

formuna göre daha etkili olduğu hücre büyümesi ve proliferasyonu deneyinde gösterildi. 

Çalışmamızda, ham ve olgun muşmula estraktlarının UPCI-SCC-131 hücrelerinin proliferasyonunu ve 

yara kapanmasını anlamlı olarak baskıladığı gösterilmiştir. Ayrıca, olgun muşmula ekstraktı, ham 

muşmula ekstraktına göre anlamlı bir şekilde daha etkilidir. 
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Amaç : Duktal karsinoma in situ erkeklerde nadir görülmektedir ve meme kanseri tanısı almış 

erkek olguların yaklaşık %10`undan daha az oranda görülmektedir. En sık retroareoler kitle 

şeklinde görülür. Retroareoler kitle olmaksızın başvuran olgular son derece nadirdir. 

Yöntem : 46 yaşında erkek hasta yaklaşık 2 yıldır sağ meme başından akıntı ve meme de 

büyüme şikayetiyle tetkik edildi. Hikayesinde; şikayetlerinin 2 yıl dan beri olduğunu dış 

merkezde yapılan fizik muayene ve radyolojik tetkikler sonucunda benign olarak 

değerlendirildiği ve takibe alındığı öğrenildi. İlaç kullanımı, kronik karaciğer hastalığı, alkol 

kullanım öyküsü yoktu. fizik muayenesinde sağ memede de yaklaşık 1 cm çapında ele gelen 

kitle tespit edildi. Mammoğrafide: Sağ meme üst dış kadranda, meme başına 2.5 cm 

uzaklıkta, 5 mm çapında bir kitle saptandı. Bilateral meme ultrasonografisinde mammografide 

belirtilen lezyon dışında ek patoloji gözlenmedi. Yapılan biopsi sonucu duktal karsinoma 

insitu gelmesi üzerine, mastektomi sentinel lenf nodu biopsisi(SNLB) yapıldı. Histopatolojik 

tanı duktal karsinoma in situ ve SNLB benign şeklinde değerlendirildi. Tümör hücrelerinde 

östrojen reseptörü %80 ve progesteron reseptörü %95 kuvvetli pozitif saptandı. Post hastaya 

tamoksifen 20 mg/gün başlandı. Rutin takibe alındı. 

Sonuç : Meme kanserli erkek olgular genellikle retroareoler kitle ve meme başında akıntı 

şikayetiyle başvururlar. Bu açıdan meme semptomlarıyla başvuran erkek hastalarda, fizik 

muayene ve görüntüleme ve histopatolojik inceleme yapılarak meme kanseri veya memenin 

pre- malign lezyonları ekarte edilmelidir. 
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NON-HODGKİN LENFOMALI HASTALARIN HİSTOPATOLOJİK ALT 
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Amaç : Non-Hodgkin Lenfoma (NHL), lenf nodları ya da ekstranodal lenfatik dokudan 

köken alan lenfoid sistem tümörleridir. Heterojen bir hastalık grubu olduğu için evreleme 

dışında prognoza etki eden faktörlerin belirlenmesi ve kötü prognozlu hasta gruplarının 

tanımlanması oldukça önemlidir. Çalışmamızın amacı; hastaların klinik özellikleri, uygulanan 

tedaviler ve sonuçları, sağkalımları, sağkalıma etkili olabilecek prognostik faktörlerin 

önemini araştırmaktır. 

Yöntem : 2002-2015 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi`ne başvuran, NHL 

tanısı alan 230 hastanın klinik özellikleri, uygulanan tedaviler ve sonuçları, sağkalımları, 

sağkalıma etkili olabilecek prognostik faktörler retrospektif olarak değerlendirildi. 

Bulgu : Hastalarımızın ortalama yaşı 57, %54.8`i erkek, %45.2`si kadındı. En sık görülen 

histopatolojik alt tip diffüz büyük B hücreli lenfomaydı. En sık tutulan ekstranodal organ 

mide, ikinci en sık akciğerdi. IPI skoru, B semptomu, LDH düzeyi, albumin düzeyi, ß2 

mikroglobulin düzeyi ve lenfosit sayısının prognostik öneme sahip olduğu görüldü. B 

semptomu olan hastalar, olmayanlara göre 1,93 kat, albumin düzeyi =3,5 g/dL olanlara göre 

4,66 kat, ß2 mikroglobulin >=3000 ng/mL olan hastaların, ß2 mikroglobulin 380 U/L olan 

hastalar LDH düzeyi =5,7 mg/dL olan ve olmayan hastalar arasında istatistiksel anlamlı bir 

farklılık yoktu (p=0,9466). Kemik iliği tutulumu olan ve olmayan hastalar arasında 

istatistiksel anlamlı bir farklılık yoktu (p=0,3558). R-CHOP alan hastaların 86`sında (%69.4), 

CHOP alanların 7`sinde (%41.2) tam yanıt vardı. 

Sonuç : NHL tanısı, sınıflandırılması ve tedavisinde her geçen gün gelişmeler olmaktadır. 

Bundan dolayı, merkezlerin kendi tedavi sonuçlarını ve sağ kalımı etkileyen prognostik 

faktörleri değerlendirmeleri önem kazanmaktadır. 
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MESANE KANSERLİ OLGULARIN MESANE YIKAMA SIVILARINDA AURKA VE 
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Amaç : erin/treonin kinaz ailesinin üyesi olan Aurora kinazların hücre bölünmesi sırasında, iğ 

ipliklerinin oluşumu ve stabilitesi, sentrozom ayrılma ve olgunlaşması, kromozom 

kondensasyonu, ayrılması ve sitokinezde çeşitli rolleri vardır. Önceki çalışmalarda AURKA 

ve AURKB `nin mesane tümörü progresyonunda rolü olduğu gösterilmiştir. Çalışmamızda 

AURKA ve AURKB genlerinin mesane tümörlü olguların mesane yıkama sıvılarındaki kopya 

sayısı değişikliklerinin klinik ve histopatolojik özelliklerle ilişkisinin ortaya konması, mesane 

kanseri progresyonu hakkında önceden bilgi edinebilecek marker değerlendirmesinin mesane 

yıkama sıvısındaki tümör hücrelerinde incelenebilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem : Çalışmamızda mesane kanseri tanısı almış 30 olguya ait mesane yıkama sıvılarında 

AURKA, AURKB genlerindeki kopya sayısı degişiklikleri FISH yöntemi ile incelenmiştir. 

Çalışmada AURKA (20q13)/20q11 ve AURKB(17/p13)/SE17 probları kullanılmıştır. Kontrol 

grubu olarak 10 mesane yıkama sıvısı değerlendirilmiştir. Kromozom 17 ve 20 sentromer 

kopya sayıları ile AURKA/AURKB gen kopya sayıları oranlanmıştır. FISH analiz verileri ile 

klinik ve histopatolojik özellikler karşılaştırılmıştır. 

Bulgu : Mesane yıkama sıvısı örneklerinin %30`u yüksek AURKA amplifikasyonu (>4 

kopya) gösterirken, %27`sinde düşük amplifikasyon (3-4 kopya) tespit edilmiştir. Tümör 

evreleri ve dereceleri ile AURKA amplifikasyonları arasında anlamlı düzeyde ilişki 

saptanmıştır. AURKB gen delesyonu örneklerin %13` ünde saptanmış ancak tümör evre ve 

derecesiyle ilişki gözlenmemiştir. Bununla birlikte ileri evre tümörlerde AURKB 

amplifikasyonu olmadan 17. kromozomun sentromer sayısında artış gözlenmiştir. 

Sonuç : AURKA gen amplifikasyonlarının mesane kanseri progresyonunda önemli bir rol 

oynayabileceği ve bu amplifikasyonların belirlenmesinin mesane kanserli olguların tanı ve 

takibinde aynı zamanda prognozu belirlemede yararlı olabileceğini düşünmekteyiz. 
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Amaç : Gastrointestinal stromal tümörler gastrointestinal traktı etkileyen stromal veya 

mezenkimal neoplazmlardır. En sık mide ve ince barsakta yerleşim göstermekle birlikte 

sindirim sisteminin herhangi bir bölgesinde de görülebilirler. 

Bulgu : 32 yaşında karın ağrısı, bulantı, kusma nedeniyle tetkik edilen hasta batında kitle 

nedeniyle opere edilmiş. 2006 yılında tümör nüksü denilerek yeniden operasyon yapılmış. 

Hastanın patolojik sonucu gastroinetstinal stromal tümör ile uyumlu gelmiş. Ancak 

karaciğerdede multibl metastazların saptanması üzerine imatinib 400mg/gün başlanmış. 2009 

yılında karaciğerdeki kitlelerinde progresyon saptanması üzerine imatinib dozu 800mg/gün 

olarak düzenlenmiş.2010 yılında karaciğerdeki kitlelerinde tekrar progresyon saptanması 

üzerine sunitinib başlanmış.Hasta 01.05.2015 tarihine kadar sunitinib ile takip edildi. Ancak 

batındaki kitlede progresyon ve akciğerde yeni metastatik odaklar saptandı. Hastanın 

takiplerinde sık sık anemi gelişiyor ve eritrosit transfüzyonu yapılıyordu. Onkoloji 

konseyinde batındaki kitlenin daha çok intratumoral hemoraji nedeniyl e progresyon 

gösterdiğine karar verdik . Ayrıca üçüncü seçimda regorafenib için endikasyon dışı onayı 

aldık. Üçüncü seçim öncesi hastanın da yaşam kalitesi düşünüldüğünde operasyon kararı 

verdik. Cerrahlarımız tarafından yapılan operasyonda mesaneye de invaze olmuş 20cm 

çapında kitle başarılı şekilde eksize edildi. Operasyon sonrası hastanın karındaki şişlik 

şikayetinin geçmesi üzerine hastada moral düzeyinde artış ve yeniden tedaviye başlama isteği 

görülmesi biz hekimlerini çok mutlu etti. Hastamız şu anda 44 yaşında ve üç cocuk annesi 

olup tam 10 yıldır metastatik GIST tanısıyla takip ve tedavi edilmektedir. 

Sonuç : GIST orta ve ileri yaşlarda sık görülmekle birlikte 40 yaş altında nadirdir. 

Günümüzde moleküler karakterizasyonun iyi tanımlandığı bu hastalıkta hedefe yönelik 

tedaviler ile uzun ve kaliteli yaşam sürelerinin elde edilmesi önemlidir. 
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Amaç : Bu çalışmanın amacı kliniğimizde takip edilen akciğer kanserli hastalarda serum 

protease activated receptor1 (PAR1) seviyesini tespit etmek ve bu seviyenin tümör 

progresyonu ile ilişkisini ve prognostik etkisini belirleyip klinik önemini ortaya koymaktır. 

Yöntem : Çalışmaya patoloji ile kanıtlanmış 80 akciğer hastası dahil edildi. Yaş ve cinsiyet 

uyumlu 30 adet sağlıklı kontrol grubu da çalışmaya eklendi. Serum PAR1 seviyeleri alınan 

serum örneklerinden kantitatif solid-faz sandviç ELISA metoduyla ölçüldü. 

Bulgu : Hastaların yaşları 36 ile 80 arasındaydı ve median yaş 58,5 idi. Hastaların çoğunda 

kanser evre IV`tü (n=45, %56) ve çoğunluk küçük hücre dışı akciğer kanseri histolojisini 

taşıyordu (n=68, %85). Akciğer kanseri hastalarındaki ortalama serum PAR1 seviyeleri 

sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında anlamlı olarak yüksek bulundu. (26.45 vs 0.07 ng/mL) 

(p) 

 

Sonuç : PAR1, koagülasyon ve hücrenin hayatta kalması gibi birçok biyolojik olayda rol 

oynayan bir protein G-coupled reseptördür. Baş-boyun, kolon, meme gibi birçok kanserde 

aşırı ekspresse olur ve meme ve over kanserinin xenograft modellerinde metastazı 

kolaylaştırdığı kanıtlanmıştır. Biz de çalışmamızda; serum PAR1 seviyelerini akciğer kanseri 

hastalarında yükselmiş bulmamıza rağmen, bu yüksek seviyenin hastalarının sağ kalımında 

herhangi bir prediktif ve prognostik rol oynamadığını gösterdik.  

Anahtar kelimeler: Protease activated receptor1, PAR1, akciğer kanseri 
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KEMOREFRAKTER METASTATİK LOW GRAD KONDROSARKOMDA 
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Amaç : Grad 1-2 kondrosarkom tedavisinde standart tedavi cerrahi olup kemoterapi ve radyoterapiye 

iyi yanıt elde edilememektedir. Metastatik grad 1-2 kondrosarkomda cerrahi tedavi dışında etkili 

tedavi bulunmamaktadır. Bifosfonatların kondrosarkomda vaka sunumlarında yararlı olabileceği 

bildirilmiştir (1). Preklinik çalışmalar, tamoksifenin kemik sarkomu hücrelerinin çoğalmasını inhibe 

ettiği gösterilmiştir (2). Yüksek doz C vitamini ile sarkomlu hastalarda regresyon bildirilmiştir (3). İn 

vivo in vitro laboratuvar çalışmalarında çeşitli nütrisyonel desteklerin sarkom hücrelerini öldürdüğü 

veya baskıladığı saptanmıştır (4, 5). 

Yöntem : Metastatik kondrosarkomu olan ve tamamlayıcı tedavilerle hastalığı uzun süredir kontrol 

altında tuttuğumuz bir vaka sunuldu. 

Bulgu : 43 yaşında kadın hastada 2007` de sağ alt ekstremitede femur proksimalindeki kitleden alınan 

biyopside grad 1-2 kondrosarkom saptanarak ekstremite koruyucu operasyon yapılmış. İzlemde 

Ağustos 2008` de lokal nüks olunca önerilen morbid operasyonu kabul etmeyen hastaya radyoterapi 

önerilmiş. 45 seans küratif dozlarda radyoterapi uygulanan hastada progresyon olunca sağ 

hemipelviyektomi yapılmış. Grad 1-2 kondrosarkom gelmiş ve izleme devam edilmiş. 19 Ocak 2010 

yılında sol akciğerde metastazı nedeni ile opere olmuş ve aynı patolojik tanı konmuş. Adjuvan 6 kür 

sisplatin/doksorubisin verilen hastada 25 Kasım 2011 tarihinde sol akciğerde santralde 6 cm metastaz 

olunca sol pnömonektomi uygulanmış. Mayıs 2012` de sağ akciğerde yeni gelişen 2-5 mm` lik multipl 

metastazları saptanınca önerilen kemoterapiyi kabul etmeyen hastaya bifosfonat, tamoksifen, alkali 

yaklaşım, haftada 2 gün yüksek doz C vitamini ve nütrisyonel destek başlandı. Düzenli olarak 

izlemleri yapılan hastanın akciğerde metastaz olarak değerlendirilen nodülleri takipte regrese oldu. 

Tamamlayıcı destek tedavisinin 4. yılında hastalıksız olarak izlenmeye devam edilmektedir. 

Kaynaklar: 1. Montella L, Addeo R, Faiola V, ve ark. Zoledronic acid in metastatic chondrosarcoma 

and advanced sacrum chordoma: two case reports. J Exp Clin Cancer Res. 2009 ;28:7. doi: 

10.1186/1756-9966-28-7. 2. Watts CK, King RJ. Overexpression of estrogen receptor in HTB 96 

human osteosarcoma cells results in estrogen-induced growth inhibition and receptor cross talk. J 

Bone Miner Res. 1994 Aug;9(8):1251-8. 3. Okunieff P. Interactions between ascorbic acid and the 

radiation of bone marrow, skin, and tumor. Am J Clin Nutr. 1991 Dec;54(6 Suppl):1281S-1283S. 4. 

Sun Z, Huang K, Fu X, ve ark. A chemically sulfated polysaccharide derived from Ganoderma 

lucidum induces mitochondrial-mediated apoptosis in human osteosarcoma MG63 cells. Tumour Biol. 

2014 Oct;35(10):9919-26. 5. Lee DS, Lee MK, Kim JH. Curcumin induces cell cycle arrest and 

apoptosis in human osteosarcoma (HOS) cells. Anticancer Res. 2009 Dec;29(12):5039-44. 
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METASTATİK PANKREAS KANSERİNDE UZUN SÜRELİ HASTAIK KONTROLÜ 
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1
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Amaç : Pankreas kanserinde erken evrede tanı konsa bile operasyon sonrası hastaların % 80` i 

ilk iki yıl içinde hayatlarını kaybetmektedir (1). Metastatik pankreas kanserinde ortalama 

sağkalım aylarla ifade edilmektedir. 

Yöntem : Sistemik tedaviyle yaklaşık 3 yıllık sağkalıma kaliteli yaşam ile ulaştığımız bir 

vaka sunuldu. 

Bulgu : 66 yaşında kadın hastanın karın ağrısı, iştahsızlık ve kısa sürede hızlı kilo kaybı 

nedeni ile yapılan tetkiklerinde Ca19-9: 10 bin, CEA: 136, pankreas kuyruk bölümünde 

malign kitle ve yaygın karaciğer metastazları saptanmış. Alınan biyopside pankreas 

adenokanseri tanısı kondu. Mayıs 2015` de tanı konduktan sonra oksaliplatin 85 mg/m2 d1, 

gemsitabin 1000 mg/m2 d1 ve d8 içeren GEMOX şeması ile tamamlayıcı nütrisyonel destek 

tedavisi başlandı. ikinci kürde grad 2 lökopeni ile doz ertlemesi olan hastaya GCSF 

proflaksisi eklendi. Dördüncü kürde grad 2 trombositopeni nedeni ile doz ertelemesi ile 

dozlarda %20 azaltıma gidildi. Kemik iliği supresyonu dışında kemoterapiyi iyi tolere eden 

hastada marker ve klinik yanıt elde edildi. Beşinci kürden sonra yapılan toraks ve batın BT` 

de kısmi yanıt, 8. kürden sonra çekilen PET/BT tetkikinde tam metabolik yanıt elde edildi. 

CEA ve Ca19-9 tahlilileri normal sınırlara indi. Grad 3 trombositopeni ile oksaliplatin 

kesilerek gemsitabin monoterapi ile tedaviye devam edildi. Haziran 2014` de marker 

progresyonu olunca modifiye GEMOX kombinasyonu tekrar başlandı. Kasım 2015 tarihli 

PET/BT filminde pankreas kuyrukta nonmetabolik stabil kitle saptanırken diğer bulguların 

tam yanıtlı olduğu gözlendi. Modifiye GEMOX ile tolerasyonu düzelen ve hastalığı kontrol 

altında olan hasta grad 2 halsizlik yakınması dışında ek yakınması olmadan tedavisine devam 

edilmektedir. 

 

Sonuç : Metastatik pankreas kanseri agresif ve kemorefrakter seyirli olmakla beraber bazı 

vakalarda uzun süreli yaşam elde edilmektedir. Bazal Ca19-9 düzeyleri ve nötrofil/lenfosit 

oranı yüksek olan hastalarda prognoz kötüdür (2). Ulusal klinik çalışmalarda uzun süreli 

yaşayan hastaların prognostik faktörleri değerlendirilmelidir. 

 Kaynaklar: 1. Oyasiji T, Ma WW. Novel adjuvant therapies for pancreatic adenocarcinoma. J 

Gastrointest Oncol. 2015 Aug;6(4):430-5. 2. Goldstein D, El-Maraghi RH, Hammel P, ve ark. 

nab-Paclitaxel plus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer: long-term survival from a 

phase III trial. J Natl Cancer Inst. 2015 Jan 31;107(2). 
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KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA EGFR GEN 
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Amaç : Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanserlerden birdir ve aynı zamanda 

kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedeni olmaya devam etmektedir. Epidermal büyüme 

faktörü reseptör geni (EGFR) mutasyonu, küçük hücreli olmayan akciğer kanserli(KHDAK) 

hastalarda EGFR tirozin kinaz inhibitörlerinin (TKİ) etkinliği için belirleyici bir faktördür. Bu 

mutasyonlar EGFR geninin 18, 19, 20 ve 21. ekzonlarını içerir. EGFR mutasyonlarının çeşitli 

tipleri tanımlanmış ve bunlardan en sık görüleni, ekzon 19`daki delesyonlar ve ekzon 21`deki 

L858R nokta mutasyonlarıdır. Yapılan çalışma ile Türk popülasyonunda KHDAK`lı bir grup 

hastada, EGFR mutasyon tiplerini ve frekansını belirlenmesi amaçlandı. Çalışmamıza, küçük 

hücreli olmayan akciğer kanserli 215 hastayı dahil edilmiştir. Formalin ile fikse edilmiş doku 

örneklerinden EGFR geninin 18, 19, 20 ve 21. ekzonlarının mutasyon analizi için genomik 

DNA izolasyonu yapılmıştır. 55 örnekte EGFR mutasyonu saptanmıştır (25.6%). Bunların 8`i 

(3.72%) double mutasyon taşıyıcısıdır. Sonuçlara bakıldığında, incelenen 4 ekzon içinde en 

çok ekzon 21`de mutasyona rastlanmıştır (55 hastanın 24`ünde, 43.6%). Ekzon 21`de 

gözlenen en sık mutasyonlar ise, p.L858R (24 hastanın 15`inde, 27.3%) ve p.L861Q (24 

hastanın 9`unda, 16.4%) nokta mutasyonlarıdır. Ekzon 19`da, 18 hastada (32.7%) mutasyon 

bulunmuştur. Ekzon 19`da en sık delesyon tipi mutasyon saptanmıştır. Bu delesyonlardan en 

yaygın olarak tespit edilenleri sırasıyla, 746_A750del 2235del15 (6 hastada,10.9 %), 

L747_P753>Sdel (5 hastada, 9.1 %), E746_A750 ve del 2236del15(3 hastada, 5.5 %)`dır. 

Ekzon 20`de 8 hastada (3.7%) p.S768I nokta mutasyonu tespit edilmiştir. Ekzon 18`de 7 

hastada (3.6%) sırasıyla, p.G719A (3 hastada, 5.5 %), p.G719S (2 hastada, 3.6 %) ve yine 

p.G719C (2 hastada, 3.6 %) bulunmuştur. 

Sonuç : EGFR geninin moleküler analizi, rutin klinik uygulamalarda klinikte kişiye özel 

tedavi için imkânı sağlayacak ve aynı zamanda ilerlemiş akciğer kanserli ve küçük hücreli 

olmayan akciğer kanserli hastaların yaşam kalitesini iyileştirerek, sağ kalım sürelerini 

arttıracaktır. Bu çalışmanın amacı, KHDAK`lı hastalarda EGFR mutasyonlarına genel bir 

bakış açısı sağlamak ve aynı zamanda EGFR mutasyon testleri için izlenilmesi gereken 

algoritmayı kısaca tartışmak. 
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TRAKEOSTOMİNİN YETERSİZ KALDIĞI MALİGN HAVA YOLU DARLIĞINDA 

STOMAYA STENT UYGULAMASI; 3 OLGU SUNUMU 
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Amaç : Baş boyun tümörleri ve servikal özofagus tümörlerinde hava yolu darlığının ve fistülün en 

önemli palyasyonu trakeostomi ile sağlanır. Ancak bazı olgularda trakea distaline kadar olan tutulum 

trakeostominin hava yolu açıklığını sağlamada yetersizliğe neden olmaktadır. Bu olgularda stent bir 

alternatif olabilir mi? Cerrahi tedavi iyi huylu ve kötü huylu trakeobronşial lezyonların tedavisinde asıl 

yöntemdir. Uygun olmayan hastalarda laser radyofrekans lektrokoter diğer tedavi 

alternatifleridir.Trakeal stent endikasyonları şunlardır.1- cerrahi olarak inoperable kabul edilen malign 

trakeobronşial lezyonlar,2- dıştan basının sebep olduğu darlık ve tıkanıklıklar, 3-laser uygulması 

sonrası %50 ve üzeri darlık,4- cerrahi, laser ya da brackiterapy sonrası darlık,5-trakeoözefagial fistül, 

6-primer yada cerrahi sonrası trakeomalazi.(1) Stent komplikasyonları, migrasyon,öksürükle stentin 

çıkarılması,öksürük, kanama yutma güçlüğü göğüs ağrısı, sekresyon birikimi, granulasyon dokusu 

gelişimi ve ağız kokusudur(2,3). 

Bulgu : Olgu 1: Kırk yaşında bayan hasta. Servikal özofagus karsinomu nedeniyle radyokemoterapi 

ile takipte. Nefes darlığı şikâyetiyle değerlendirildi. Bronkoskopide trakeostomi distalinde tümörle 

hava yolu darlığı gözlendi. Olguya sedasyonla karina üzerinden trakeostomi stomasına kadar 20 mm 

çaplı 80 mm kaplı metalik stent yerleştirildi. Olguda 45 gün hava yolu palyasyonu sağlandı. Olgu 2: 

Altmış iki yaşında erkek hasta. Baş boyun tümörü nedeniyle radyo kemoterapi almış. Trakeostomili ve 

trakeoözofagial fistülü mevcut. Trakeostomi kanülü distalinde darlık mevcut ve yaklaşık 3 cm 

mesafede trakea arka duvarı yok. Olguya sedasyonla karina üzerinden trakeostomi stomasına kadar 20 

mm çaplı 80 mm kaplı metalik stent yerleştirildi. Olguda 175 gün hava yolu radyasyonu sağlandı. 

Olgu 3: Yetmiş iki yaşında erkek hasta. Baş boyun tümörü nedeniyle radyo kemoterapi almış. 

Trakeostomi distalinde tümör invazyonuyla stomadan başlayan trakea orta bölümüne kadar darlık 

gözlendi. Olguya sedasyonla karina üzerinde trakeostomi stomasına kadar 20 mm çaplı 80 mm kaplı 

metalik stent yerleştirildi. Olguda 15 gün hava yolu palyasyonu sağlandı. 

Sonuç : Baş boyun tümörleri ve servikal özofagus tümörlerine bağlı trakeal darlık ve fistüllerde distali 

sağlam trakea bölümüne proksimali stomaya gelecek şekilde metalik kaplı stent yerleştirilmesi 

havayolu açıklığını sağlamada etkin bir yöntemdir. 
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LARENKSTE İKİ AYRI BİYOLOJİK AKTİVİTE ÖZELLİĞİ GÖSTEREN NADİR 

BİR TÜMÖR: LARENKS NÖROENDOKRİN TÜMÖR 
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Amaç : Baş boyun kanserleri içerisinde larenksin primer nöroendokrin tümörü (NET) oldukça nadir 

(%1) görülen bir grubu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra rezeke edilemez evrede tedavi stratejisine 

yönelik bilgi birikimi de oldukça sınırlıdır. Larenks yerleşimli rezeke edilemez low grade NET tanısı 

alan ve heterojen tümör yapısına sahip olduğunu fark ettiğimiz bir olgu sunulmuştur. Olguda 

uygulanan ardışık multimodal tedavi stratejisi ve elde edilen başarı literatürde bir ilktir. 

Bulgu : Ses kısıklığı ile başvuran 47 yaşındaki kadın olguda yapılan endoskopik baş boyun 

muayenesinde tümörün supraglottik yerleşimli olduğu gözlendi ve yapılan punch biyopsisinde low 

grade nöroendokrin tümör, Ki67 %1 saptandı. Evreleme amaçlı yapılan Ga68 DOTATOC PET/BT`de 

sağda supraglottik seviyede priform sinüsü oblitere eden ve larenksi sağda obstrüksiyona uğratan, 

troid kartilajına invaze kitle saptandı(Resim 1). Kitlenin %50`si Ga 68 ile yüksek metabolik aktivite 

gösterirken, diğer yarısının düşük metabolik aktivite gösterdiği saptandı. Bu sonuçla Fdg 18 PET/BT 

yapıldı ve diğer yarısında yüksek metabolik aktivite saptandı(Resim 1). Hastada intratümöral 

heterojenite biyolojik olarak kanıtlandı, ancak tümörde iki ayrı odağa yapılan biyopside patolojik 

olarak bu farklılık kanıtlanamadı. Hastada iki ayrı biyolojide tümör saptanması ve yapılan baş boyun 

görüntüleme ve muayenesinde rezeke edilemez bulunması sonucu intraarteryel (İA) Sisplatin 60 

mg/m2, Dosetaksel 60 mg/m2 1. 28. 56. günlerde ve İA lutesyum 14. ve 42. günlerde uygulandı. 

Girişimsel radyoloji ünitesinde standart anjiyografi yöntemi ile kitleyi besleyen eksternal karotis arter 

dalları saptandıktan sonra bu dallara mikrokateter ile süperselektif olarak girilerek kemoterapi ve 

lutesyum uygulaması yapıldı. Hastada lutesyuma bağlı olası renal toksisitenin önlenmesi amacıyla, İA 

tedavi süresinde reno-protektif ajanlar ile eş zamanlı infüzyon yapıldı. Tedavi süresince grade 3-4 yan 

etki gözlenmedi. 3 kür İA kemoterapi ve 2 kür İA lütesyum sonrasında total larenjektomi yapılan 

olguda tümör boyutunun 1 cm`ye gerilediği ve rezidü tümörün tamamen low grade NET komponenti 

olduğu gözlendi. Patoloji spesimeninde cerrahi sınır ve lenf nodu negatif saptanan olguda 

lenfovasküler invazyon saptanmadı. 

Sonuç : Larenksin NET`leri genelde konvansiyonel radyoterapi ve kemoterapiye dirençlidir. Larenks 

NET`lerde tedavi yaklaşımları hastalığın evresine, çeşitli histolojik tiplerin biyolojik davranışına göre 

değişir. Tanıda ek olarak moleküler görüntüleme ve sitogenetik analiz yapılan olgularda hastalara 

uygulanan moleküler tedaviler etkinliği artırmaktadır. Larenks yerleşimli NET`e sahip olgumuzda 

aynı tümörde farklı iki biyolojik özellikte tümörün görüntüleme ile saptanması bir ilktir. Ayrıca 

patolojik olarak kanıtlanamasa da rezeke edilemez bulunan oldukça zor bir tümörün intraarteryel 

ardışık kemoterapi ve intraarteryel lütesyum ile tedavi edilmesi ve elde edilen tedavi başarısı aynı 

zamanda bir ilktir. 
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Amaç : Lokal ileri evre düşük gradlı pankreatik endokrin tümörlerin görülme sıklığı oldukça 

nadirdir. Rezeke edilemez hastaların tedavisi için yol gösterici bilgi birikimi oldukça 

sınırlıdır. Tümör küçültücü tedaviler sonrası uygulanacak cerrahi yöntem bu hastalarda gerek 

cerrahi morbiditeyi azaltmakta gerekse yaşam kurtarabilmektedir. Bizde cerrahi ile rezeke 

edilemez bulunan lokal ileri evre düşük gradlı nöroendokrin kanserli bir hastanın literatürde 

bir ilk olan başarılı tedavi sürecini sunmayı amaçladık. 

Bulgu : 56 yaşında erkek hasta, karın ağrısı ile yapılan tetkiklerinde pankreasta kitle 

saptanarak farklı bir merkezde opere edilmiş. Operasyonda çevre vasküler yapılara invazyonu 

nedeni ile rezeksiyon mümkün olmamış. Biyopside Ki 67 %1 düzeyinde pozitif, düşük gradli 

nöroendokrin tümör olarak raporlandı. Hasta girişimsel radyoloji tarafınca değerlendirilerek 

lokal tümöre yönelik Nano-Knife işlemi ile ablasyon yapıldı. Nano-Knife sonrası kısmı 

ablasyon elde edilen hastaya yapılan Ga 68 DOTATOC PET/BT`de pankreasta tümörün 

devam ettiği ve peripankreatik bir adet lenf nodu varlığı saptandı. Hastaya 200 mCi 3 ayda bir 

4 kür pankreasta kitleye yönelik femoral arter kateterizasyonu yolu ile çeliak arter aracılığı ile 

intraarteryel (İA) Lutesyum uygulandı. Dört kür uygulanan intraarteryel tedavi sonrası tama 

yakın yanıt elde edilen hastaya whipple prosedürü ile pankreas rezeksiyonu yapıldı. Cerrahi 

patolojisinde mikroskobik rezidüel hastalık saptandı. Cerrahi sonrası 13. ayda olan hasta 

halen remisyonda kontrollerine devam etmektedir. 

Sonuç : Lokal ileri düşük gradlı nöroendokrin pankreas kanserlerde lokal ablatif tedavilerden 

olan Nano-Knife bu hastamızda olduğu gibi yarar sağlayabilir, adjuvant olarak verdiğimiz 

intraarteryel lutesyum ise görüntülerden de anlaşılacağı üzere oldukça katkı sağlamış ve 

hastanın tümörünün operabl hale gelmesine neden olmuştur. Her iki yönteme bağlı hastada 

her hangi olumsuz bir etki saptanmamıştır. Literatürde bu yöntemler ile ardışık tedavi edilen 

ve remisyon sağlanan ilk olgudur. 
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Amaç: Lokal-ileri evre pankreas kanserinde klasik tedavi kemoterapi ya da 

kemoterapi+radyoterapidir. Perkütan ablasyon bazı merkezlerde başarıyla uygulanmaktaysa da 

lokalizasyon olarak pankreasın ablasyon açısından sıkıntılı bir yer olması nedeniyle yöntem yeterince 

yaygınlaşmamıştır. Pankreasta uygulanan klasik ablasyon yöntemleri radyofrekans ve 

kriyoablasyondur. Son zamanlarda, bunlara geridönüşümsüz elektroporasyon "Irreversible 

Electroporation" ya da (IRE) adı verilen ve ısıtma ya da soğutma yerine hücre duvar geçirgenliğini 

artırarak doku ölümüne yol açan, bu nedenle de pankreas çevresindeki mide ve barsak gibi yapılara 

zarar vermeyen bir diğer ablasyon yöntemi de eklenmiştir. Çalışmamızın amacı, lokal-ileri evre 

pankreas kanserinde son yıllarda uyguladığımız perkütan ablasyon yöntemlerinin retrospektif 

sonuçlarını sunmaktır. 

Yöntem : Ağustos 2012-Haziran 2014 tarihleri arasında hastanemiz onkoloji bölümüne inoperable 

pankreas kanseri tanısıyla başvuran 22 hastaya perkütan ablasyon uygulandı. Ablasyon yöntemleri 14 

hastada IRE, 7 hastada radyofrekans ve 1 hastada kriyoablasyon idi. Yaşları 38-72 arasında değişen 

hastaların tümünde PET-BT veya BT incelemelerinde mezenterik-çölyak damarlara invazyon gösteren 

2-6cm çaplı lezyonlar mevcuttu. Perkütan ablasyon işlemleri tüm hastalarda US ve/veya BT 

kılavuzluğunda gerçekleştirildi. IRE için genel anestezi, radyofrekans için derin sedasyon ve 

kriyoablasyon için de sadece lokal enestezi kullanıldı. IRE` de 4-6 elektrod lezyon çevresine 

yerleştirilerek tümöre 3000 Volt ve 50 Ampere varan elektrik akımı uygulandı. Radyofrekans ve 

kriyoablasyonda ise uygun sayıda iğneler tümörün merkezine yerleştirilerek ablasyon yapıldı. 

 

Bulgu : İşlem sonrası, radyofrekans ve kriyoablasyon yapılan hastalar 6 saatlik gözlemden sonra aynı 

gün evlerine gönderildi. Bu hastalarda minimal ağrı dışında komplikasyon görülmedi. Bir IRE 

hastasında, işlemden 2 gün sonra portal ven trombozu, asit, DIC ve kardiak arrest meydana geldi ve 

hasta işlemden 7 gün sonra kaybedildi. Diğer 13 IRE hastasında minimal ağrı dışında problem 

görülmedi. Bu hastalar 1-3 gün yoğun bakımda ve serviste izlendikten sonra taburcu edildi. 

Ablasyonlardan 1-3 ay sonra çekilen PET-CT filmlerinde 22 hastanın birisinde tam yanıt, diğer 

hastalarda ise parsiyel yanıt görüldü. Parsiyel yanıtlı hastaların 3` ünde sonradan yapılan external 

radyoterapi ile tam yanıt elde edildi. Ablasyon öncesi ciddi karın ağrısı olan 12 hastanın tümünde 

ablasyondan sonra ağrıda belirgin azalma görüldü. 

Sonuç : Çalışmamızın sonuçlarına göre, pankreasta perkütan ablasyon yöntemleri emniyetli ve ağrı 

palyasyonunda oldukça etkilidir. Bu yöntemler özellikle diğer tedavilerle birlikte kullanıldığında lokal 

kontrol açısından da yararlı bulunmuştur. Perkütan ablasyonun sağkalımı artırdığına dair bazı 

çalışmalar olmakla birlikte bu konu çok merkezli prospektif randomize karşılaştırılmalı çalışmalarla 

araştırılmalıdır. 
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AKCiGER KANSERİ TANI VE CERRAHİ TEDAVİ PLANLAMASINDA CONE-

BEAM `TOMOGRAFi EŞLİGİNDE TRANSTORASİK TRU-CUT BİYOPSİ 
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Amaç : Pulmoner nodüllerin histopatolojik tanısında "Cone-Beam" Bilgisayarlı tomografi 

(CBCT) eşliğinde transtorasik tru-cut biyopsi (TTCB) bronkoskopi ile tanı konamayan ya da 

tanı konma olasılığı olmayan olgularda bilinen ve etkin bir tanı yöntemdir. Cerrahi 

prosedürlere göre daha az invazivdir. Tani konmuş erken evre akciğer kanseri tanısında halen 

en etkin yöntem cerrahi rezeksiyon ve mediastinal disseksiyondur. Bu anlamda preoperatif 

yapılan TTCB`nin pulmoner nodul tanısında ve cerrahi planlamadaki etkinliğini ortaya 

koymak amaçlandı. 

Yöntem : 2011-2015 yllları arasında PET-CT`de (Resim 1) malign görünüm özelliklerinde 

hipermetabolik akciğer kanseri ön tanısıyla CBCT (Resim 2) TTCB yapılan ve sonrasında 

akciğer rezeksiyonu uygulanan 52 hasta (38 erkek, 14 kadın, yaş ortalaması 61 yıl, dağılım 

29-77 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hasta karakteristikleri Tablo 1`de özetlendi. 

TTCB`nin tanı etkinliği histopatolojik tanı, differansiasyon, alt tipler, lenfatik ve venöz 

invazyon açısından değerlendirildi. Ayrıca uygulanacak cerrahi yöntem, rezeksiyon şeklini 

belirlemeye etkisi araştırıldı. Primer malignitesi olan pulmoner nodüllü olgularda ikinci 

primer tanısındaki etkinliği ortaya kondu. 

Bulgu : TTCB ile 48 (%92,31) olguda tanı konuldu, 4 olguda örnek yetersizdi ve "frozen-

section" sonucuyla tanı kondu. Üçü pnomotoraks, 2`si hemoptizi olmak üzere 5 (%9.61) 

olguda komplikasyon gözlendi. Olguların 28`i adenokarsinom, 20`si yassı hücreli karsinom, 

2`si büyük hücreli karsinom, 1`i nöroendokrin karsinom, diğeri ise undiferansiye karsinomdu. 

Olgularda TTCB ile histopatolojik dogru tanıya ek olarak; differansiasyon 36 (%69,23), 

adenokarsinom alt tipi 12 (%42,85), lenfatik invazyon 30 (%57.69), venöz invazyon 39 (%75) 

olguda doğru olarak tespit edildi. Olguların 1O`unda (%19,23) PET-CT`de pulmoner nodülun 

primer hastalığın metastazı değil, ikinci primer kanser olabileceği düşünülüp TTCB ortaya 

koyarak uygun tedavi planlaması yapılmasına olanak sağladı. Ayrıca 7 (%13,46) olguda 

VATS lobektomi "frozen-section" yapılmaksızın yapılabildi. Solunum fonksiyonları sınırlı 6 

(%11,53) olguda preoperatif tanı varlığı tedavide sublober rezeksiyonun yapılmasını sağladı. 

Sonuç : CBCT eşliğinde TTCB genellikle tümor yayılımı endişesiyle karşı çıktığımız bir 

yöntemdi. Günümüzde pulmoner nodüllerin doğru tanısında, tedavi planlamasında etkin, 

güvenilir, az invaziv bir yöntem olup cerrahi yaklaşıma önemli katkı sağlamaktadır. Daha 

geniş çalışma verileri ışığında gelecekte yaygın kullanım potansiyeli taşımaktadır. 
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AKCİĞER KANSERİ CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN AKUT AKCİĞER 

HASARINDA ECMO KULLANIMI: OLGU SUNUMU 
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Amaç : Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde erken evrede akciğer rezeksiyonu ve 

mediastinal disseksiyon halen asıl tedavidir. Postoperatif ortalama mortalite pnömonektomi 

için %6,2-24, lobektomi için %2.2-4,6 dir (1,7). Akut sıkıntılı solunum sendromu (ARDS) 

pulmoner rezeksiyon sonrası %2-4 oranında gelişir(1,2,7). Ancak mortalitenin %72,5 inden 

ARDS sorumludur (1,3). "Extracorporeal membran oxygenation" (ECMO), özellikle mekanik 

ventilasyon uygulaması ile olumlu yanıt alınamayan ARDS olgularında yeterli doku 

oksijenasyonu sağlamak amacıyla kullanılan bir tedavi yaklaşımıdır (3,4,6,7). 
 

Bulgu : Altmış iki yaşında erkek hastaya sağ üst lobda kitle, adenokarsinom akciğer, sol 

böbreküstü tek metastazı nedeniyle önce mediastinoskopi "frozen-section"da mediastinal lenf 

nodları negatif raporlanması sonrası sol sürrenalektomi, splenektomi ve sağ üst sleeve 

lobektomi mediastinal disseksiyon yapıldı. Yoğun bakıma alındı. İkinci gün ekstübe edildi. 

Takipte 4. gün sağ orta alt lobda atelektazi gelişti. Bronkoskopi terapötik aspirasyon yapıldı. 

Entübe edildi. Hastada toraks grafisinde ve toraks bilgisayarlı tomografisinde iki taraflı 

yaygın infiltrasyon gözlendi (Resim 1,2). Enfeksiyon parametreleri yükseldi. Kültür 

sonuçlarıyla uygun antibiyotik tedavisi sürdürüldü. Ventilatör takibinde maksimum solunum 

desteği ( PEEP 10 mbar, Ppeak 25 mbar , %100 oksijen, solunum frekansı 22/dk) yüksek 

inotrop desteğine rağmen respiratuar asidoz (ph 7.15, pCO2 62,1, pO2 63,0, saturasyon %91) 

gelişti. Hastada bu tablo ile dolaşım ve solunum desteğinin sağlanamayacağı düşünülüp 

ECMO uygulanmaya karar verildi. Olgumuzda kalp fonksiyonlarının normal olması 

nedeniyle venövenöz ECMO tercih edildi. Bu yöntemle femoral venden alınan kan bir 

oksijenatörle oksijenize edildikten sonra diğer femoral vene verildi(kan akımı 2 lt/dk, FiO2 

%60). Toplam 4 günlük ECMO uygulamasından sonra olgunun pO2 ve pCO2 değerlerinde 

düzelme olması nedeniyle işleme son verildi. ECMO ile ilgili herhangi bir komplikasyonla 

karşılaşılmadı. Takipte asidozu geriledi, karbondioksiti düştü, oksijen yükseldi. Trakeostomi 

açıldı. Takipte pulmoner infiltrasyonu geriledi(Resim 3) Hastanın patoloji raporunda 

metastazın dalakta olduğu saptandı. 25 gün yoğun bakımda takibedilip postoperatif 32. günde 

taburcu edildi. 

Sonuç : Sonuç olarak, toraks cerrahisi sonrası birçok nedene bağlı olarak ARDS nadir 

karşılaşılan bir sendromdur. Bu olgularda özellikle mekanik ventilasyon uygulaması sonrası 

olumlu yanıt alınamadığında ECMO hayat kurtarıcı bir yöntem olarak denenebilir. 
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MEDSTAR ANTALYA HASTANESI YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE 2014 YILINDA GÖZLENEN 

ALET KULLANIMI ILE İLİŞKİLİ HASTANE ENFEKSİYONLARI 
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Amaç : Hastane enfeksiyonları, hasta hastaneye kabulde mevcut veya inkübasyon döneminde olmayan, yattıktan 

48-72 saat sonra gelişen enfeksiyonlar olarak tanımlanır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada her yıl 190 

milyondan fazla kişinin hastaneye yattığını ve bunun %5`inin yani yaklaşık 10 milyon kişinin hastane 

enfeksiyonu ile karşı karşıya olduğunu bildirmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda; üriner kateter, 

endotrakeal tüp ve SVK gibi invaziv aletlerin sık kullanılması, hastaların beslenme şekli, sağlık personelinin 

hastalarla olan sık temesı, antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalara rastlama ihtimalinin yüksekliği ve 

savunma mekanizması daha bozuk hastaların mevcudiyeti gibi nedenlernedenlerle diğer hastane popülasyonuna 

oranla hastane enfeksiyonları daha yüksektir. Bu yüzden bütün yoğun bakım üniteleri; enfeksiyonların 

kontrolüne, önlenmesine ve sürveyansına hitap edecek geniş kapsamlı Enfeksiyon Kontrol Programına sahip 

olmalıdır. Bu çalışmada, 1 yıl içerisinde yoğun bakım ünitesinde alet kullanımı ile ilişkili hastane enfeksiyon 

sıklığının etken ve dağılımlarının saptanmasını amaçladık. 

Bulgu : Sürveyans sistemi olarak; klinik ve laboratuvar verilerine dayalı, aktif, prospektif sürveyans yöntemi 

kullanılmıştır. Enfeksiyon hızlarımızı UHESA verileri ile kıyaslama yaparak yorumladık. Yoğun bakım hastane 

enfeksiyon hızı (yoğun bakımda gelişen enfeksiyon sayısı/yatan hasta sayısı x 100) %3,5 olarak hesaplandı. 

Hastanemizin genel yogun bakım ünitesi, 19 yataklı olup karma yoğun bakım olarak hizmet vermektedir. 

Çalışmamızda, hastanemiz yoğun bakım ünitesinde 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasındaki bir yıllık veriler 

değerlendirilmiştir. Bu süre boyunca hastanemiz yogun bakımında 812 hasta; 6.330 hasta günü yatarak tedavi 

görmüş olup toplam 29 olgu hastane enfeksiyonu olarak degerlendirilmiştir. Sürveyansı yapılan hastane 

enfeksiyonları 1000 alet gününe göre; ventilator ilişkili pnömoni (VİP) için 4.1, santral venöz katater ilişkili 

bakteremi (SVK-B) için 0.6, üriner katater ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (ÜKi-ÜSE) için 1.1 bulunmuştur 

(Tablo 1). Çalışmaya aldığımız 1 yıllık zaman periyodu içinde saptanan yoğun bakım ünitesindeki hastane 

enfeksiyonlarının etken dağılımında; Acinetobacter baumannii %34.4 oranında (10 atakta), Pseudomonas 

aeruginosa %10.34 oranında (3 atakta), Stenotrophomonas maltophilia %10.34 oranında (3 atakta), Enterococcus 

faecium %6.9 oranında (2 atakta), Escherichia coli %6.9 oranında (2 atakta), izole edilmiştir. 

Mikroorganizmaların enfeksiyon boögesine göre dağılımı ise; üriner katater ilişkili enfeksiyona sebep olan 

mikroorganizmalar arasında P.aeruginosa birinci sırada (2 atakta) saptanırken onu E.faecium (1 atakta ), E. 

faecalis (1 atakta ) Enterecoccus spp. (1 atakta) E. coli (1 atakta) ve K. pneumoniae (1 atakta) takip etmiştir. 

Santral venöz katater ilişkili bakteriyemide (SVK-B), KNS (1 atakta), E.coli (1 atakta), Candida spp. (1 atakta) 

izole edilmiştir. Ventilator ilişkili pnomonide (VİP) ise sıklıkla A. baumannii (10 atakta) izole edilirken bunu 

Acinetobacter spp. (3 atakta) Stenotrophomonas maltophilia (3 atakta), Enterecoccusfaecium (1 atakta), 

Staphylococcus aureus (1 atakta) ve P.aeruginosa (1 atakta) takip etmiştir. Yoğun bakım ünitemizde ÜK-ÜSE 

hızımızın ve üriner katater kullanımımızın UHESA-2012 verileri ile kıyaslandığında %50 persantilde, Ventilator 

ilişkili Pnömoni verilerimiz %75 persantilde, VIP hızımız ise %50 persantilde oldugu gözlendi. SVK-B hızımız 

%25-50 persantilde iken alet kullanımına karşın invaziv alet kullanım persentil oranlanmız %75 olarak 

gözlenmiştir. 

Sonuç : Sonuç olarak; hastanemiz YBÜ`de alet kullanım oranlarımız hafif derecede yüksek olsa bile enfeksiyon 

oranlarımız ortanca değerlerdedir. Kanser tanılı geriatrik hastalarda daha sıklıkla invaziv alet kullanımı 

gerekebilmektedir. Yine de alet kullanımının tekrar gözden geçirilmesi, hizmet içi egitimlerin arttırılması, 

personelin hastane kaynaklı enfeksiyonlar konusunda bilinçlendirilmesinin ve BUNDLE uygulamalarının 

düzenli hale getirilmesi hastane enfeksiyonu hızlarımızı düşürme konusunda katısı olacaktır. 
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ERİŞKİN HASTALARDA SUBKÜTAN VENÖZ PORT İMPLANTASYONU SONUCU 

OLUŞAN ENFEKSİYOZ KOMPLİKASYONLAR: TEK MERKEZ DENEYİMİ 
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Amaç : Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada her yıI 190 milyondan fazla kişinin hastaneye yattığı ve bunun 

%5`inin yani yaklak 10 milyon kiinin hastane enfeksiyonu ile karşı karşıya olduğunu bildirmektedir. Yoğun 

bakım ünitelerinde yatan hastalarda; üriner kateter, endotrakeal tüp ve SVK gibi invaziv aletlerin sık 

uygulanması, hastaların beslenme şekli, sağlık personelinin hastalarla olan sık teması, antibiyotiklere dirençli 

mikroorganizmalara rastlama ihtimalinin yüksekliği ve savunma mekanizması daha bozuk hastalann 

mevcudiyeti gibi nedenlerle diger hastane popülasyonuna oranla hastane enfeksiyonlan daha yüksektir. Bu 

yüzden bütün yoğun bakım üniteleri; enfeksiyonlarının kontrolünde, önlenmesine ve sürveyansına hitap edecek 

geni kapsamlı Enfeksiyon Kontrol Programına sahip olmalıdır. Bu çalışmada, bir yıI içerisinde yoğun bakım 

ünitesinde alet kullanımı ile ilişkili hastane enfeksiyon sıklığının, etken dağılımlarının saptanmasını amaçladık. 

 

Bulgu : Bir yıl boyunca 123`ü (%39.8) solid organ, 186`sı (%60.2) hematatolojik malignite olmak üzere 309 

hasta 40766 kateter gün boyunca izlendi. Yüz bir hastaya girişimsel radyolojik tekniklerle anjiyografi odasında, 

208 hastaya ameliyathanede cerrahi teknikler ile port takıldı. Hastaların 150`si (%48.5) erkek, 159`u (%51.5) 

kadındı. Ortalama yaş 55 {± 15; minimum 15 maksimum 91) idi. Port günü ortalama 131 ± 99 (minimum 1 

maksimum 356 ) gündü. Sekiz hastada %2.5 (1000 katater gününde 0.19) porta bağlı enfeksiyon gelişti. Bunların 

7`si katetere bağlı kan dolaşım enfeksiyonu, biri ise cep enfeksiyonu olarak saptandı. Hematolojik maligniteli 

hastalarda 1000 kateter gününde 0.25 enfeksiyon saptanrken bu oran solid organ tümörlü hastalarda 0.1 1 idi. 

Girişimsel radyolojik tetkiklerle port takılan hastaların hiçbirisinde enfeksiyoz komplikasyon gelişmedi. En sık 

rastlanan etken 4 hasta ile koagülaz negatif stafilokoklardı, bunu iki hasta ile kandidalar takip etti. 

Enfeksiyonların görülme zamanı ortalama 128 gündü. Hiçbir olguda ilk hafta içinde enfeksiyon gelişmez iken, 

iki olguda ilk bir ay (20 ve 21. gün) diğerlerinde geç dönemde enfeksiyöz komplikasyon saptandı. 

Sonuç : Port ile ilişkili enfeksiyon oranları literatürde değişik serilerde %2.6 ile %9 arasında değişmektedir. 

Enfeksiyon hızı kateter gününe göre hesaplandığında bu oran 0.06-0.34/1000 kateter günü olarak degişmektedir. 

Bizim merkezimizde enfeksiyon oranımız %2.5 ve 019/1000 kateter günü olarak saptadık. Hematolojik 

maligniteli hastalarda solid organ tümörlü hastalara göre portlar daha sık kullanılmakta, kan ve kan ürünleri 

transfüzyonları daha fazla yapılmaktadır. Literatürde de hematolojik maligniteli hastalarda daha yüksek oranlar 

belirtilmektedir. Bizim çalışmamızda da hematolojik maligniteli hastalarda enfeksiyon 0.25/1000 kateter günü 

saptanırken bu oran solid organ tümörlü hastalarda 0.11`di, ancak istatistiksel anlamlılık saptanmadı. Port 

yerleştirilmesinde cerrahi ve radyolojik teknikler benzerdir. Teknikler arasındaki en büyük fark radyolojide 

floroskopi ve ultrasonografinin kullanılmasıdır. Bizim serimizde girişimsel radyolojide implante edilen 

hastalarda herhangi bir enfeksiyon gelişmez iken, göğüs cerrahisi tarafından implante edilen hastaların sekizinde 

enfeksiyon gelişti. Ancak bu hastalann hiçbirinde ilk bir haftada enfeksiyon görülmedi, bu da, daha çok kateter 

implantasyonu sırasında değil daha sonra enfeksiyon geliştiğini göstermektedir. Uzun süreli SVK`larda KNS`ler 

%40-60, S. aureus %20-30, gram negatif bakteriler %15-25, kandida türleri %5-20 oranında etken olur. Bizim 

merkezimizde de en sık KNS ve kandida etken olarak saptanmıştır. Merkezimizde venöz port katetere bağlı 

enfeksiyöz komplikasyonlar düşük oranda görülmektedir. Her ne kadar kısa dönem enfeksiyon oranlan düşük ise 

de venöz kateterlerin radyolojik tekniklerle takılması görüntüleme kılavuzluğunun kullanılmasının verdiği 

avantajla enfeksiyoz komplikasyonların daha az sıklıkta görülmesine sebep olabilmektedir. 
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KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI LOKAL İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERLİ 

HASTALARDA NEOADJUVAN İNTRAARTERYEL KEMOTERAPİ SONUÇLARI: 

TEK MERKEZ DENEYİMİ 
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Amaç : Lokal ileri evre (T1-3N2M0, T4N0-1)KHDAK hastalarda uygulanan neoadjuvan intraarteryel 

kemoterapinin etkinlik ve toksisite sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı. 

Yöntem : Lokali ileri evre (LİE) KHDAK tanısı almış hastalarınbron¬şial arteri kateterize edilerek 

con beam tomografi eşliğinde platin-tak¬san veya platinetoposid kombinasyonu 21 günde bir 

intraarteryel 2-4 kür uygulandı. İlk 2 kürde iyi yanıtlı (%30 ve üzeri, mediastinel klirens) hastalar 

cerrahiye alınırken, diğerlerine radyokemoterapi ile devam edildi. 

Bulgu : LİE KHDAK tanısı almış 19’si erkek (%95) 1’i kadın (%5) toplam 20 hastaya ait veriler 

analiz edildi. Ortanca yaş 58 (min-max: 46-78) idi. Olguların %45’si (n=9) yassı hücreli ve 11’i (%55) 

yassı hücreli olmayan akciğer kanserli hastalardı. Hastaların 10’unda (%50) komorbid bir hastalık 

vardı. Tüm hastalar tanı anında evre 3 A (üç hasta (%15) T1-3N2, 17 hasta ise (%85) T4N0-1) idi. 

Nodal evreleme 12 (%60) ile PET-BT, %40 ise (n=8) mediastinoskopi ile yapıldı. Tüm hastalarda 

yanıt elde edildi. Hastaların 10’unda %50 ve üzeri yanıt alınırken, 8 hastada %30-50 arası yanıt ve 2 

hastada ise <%30 yanıt elde edildi.Hastaların hiçbirinde neoadjuvant tedavi al¬tında progresyon 

izlenmedi. Yassı hücreli olmayan 11 hastadan 4’ü (%36.3), yassı hücreli kanserlerli 9 hastadan 6’sının 

(%66.6) İAKT sonu radyolojik yanıtı %50 ve üzerinde bulundu. 7 hastaya (%35) 2 kür, 11 hastaya 

(%55) 3 kür ve 2 hastaya (%10) ise 4 kür IAKT uygulandı. En sık kullanılan kemoterapi rejimi 18 

hasta ile (%90) Sisplatin-Dosetaksel kombinasyonu idi. IART verilen hastalardan 12’ü (%60) cerrahi 

için uygun bulunur¬ken bu hastalardan 1’i cerrahi tedavi istemedi ve diğer cerrahiye uygun 

bulunmayan 5 hasta (%30) ile birlikte definitif radyoterapi eş zamanlı kemoterapi (haftalık karboplatin 

AUC 2) uygulandı. İki hastaya (%10) definitif RT uygulandı. Opere edilen 11 hastadan 3’ünde 

(%27.2) ve küratif RT-KT veya RT uygulanan 9 hastanın 4’ünde (%44.4) nüks-progresyon izlendi. 

İşleme bağlı yan etki olarak, 5 (%25) hastada grad 1-2 anemi, 2 (%10) hastada grad 3 nötropeni, 1 

(%5) hastada grad 2 trombosito¬peni, 3 (%15) hastada ise grad 1 renal yetmezlik tespit edildi. Tüm 

hastalarda grad 2 allopesi gözlendi. Ortanca izlem süresinin 11,8 ay olduğu çalışmada bu süredeki 

progresyonsuz hasta oranı %65 idi. İAKT sonrası 2 hastada (%10) tam yanıt, 16 hastada (%80) ise 

kısmi yanıt elde edildi. Objektif yanıt oranı %90, hastalık kontrol oranı ise %100 idi. İşlem sonrası 

uygula¬nan KRT sonrası 3. ayda yapılan yanıt değerlendirmesinde ise ORR %85 idi. 

 

Sonuç : Lokal ileri akciğer kanseri tedavisinde İAKT sonrası uygulanan cerrahi veya kemoradyoterapi 

ile birlikte yüksek objektif yanıt oranları elde edilmektedir. Bu grup hastalarda İAKT sonuçları ümit 

vericidir ve etkinliğini değerlendirecek daha geniş hasta katılımlı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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MULTİPLE MİYELOM VE MYELODİSPLASTİK SENDROM OLGULARINDA 

CONE BEAM BT KILAVUZLUĞUNDA VERTEBROPLASTİ 

Saim Yılmaz
1
,İhsan Karadoğan

1
,Metin Çevener

1
,Ahmet Kamil Temizkan

1
,Feride 

Kendiroğlu
1
,İbrahim Oğuz Çeri

1
,Akın Yıldız

1
,Önder Kırca

1
 

1
Mediterranean Integrative and Innovative Oncology Group (MIIOGroup), Memorial-Medstar Kanser Merkezi 

 

Amaç : Multiple miyelom (MM) ve myelodisplastik sendrom (MDS) hastalarında 

osteoklastik aktivite artışına bağlı olarak kemik yapılarda yaygın kemik kaybı, buna bağlı 

kompresyon fraktürleri görülebilmektedir. Perkütan vertebroplasti, kompresyon kırıklarında 

veya çökme riski taşıyan vertebralarda, minimal invazif, ağrı palyasyonu sağlayan, çökme 

yönünden hem palyasyon sağlayan hem de önleyici rolü olan, mobilite artırıcı, narkotik 

ihtiyacını azaltan bir tedavi yöntemidir. Cone-Beam BT ise gerçek zamanlı multiplanar 

görüntüleme yapması, rekonstrüksiyon süresi gerektirmemesi, vertebroplasti iğnesinin 

pozisyonunu her üç planda göstermesi, giri¬şimsel radyoloğa daha geniş ve daha konforlu bir 

alan sağlaması, nispeten düşük doz vermesi (BT`ye göre) nedeniyle tercih edilen yeni bir 

görüntüleme yöntemidir. Çalışmamızda MM ve MDS olgularında vertebroplasti işleminin 

kompresyon fraktürlerini önleme ve ağrıyı gi¬dermedeki etkinliğini belirlemek ve Cone 

Beam BT cihazının işlemi kolaylaştırmadaki rolünü tartışmak amaçlanmıştır. 

Yöntem : Haziran 2012-Ocak 2015 tarihleri arasında MRG, BT veya PET/BT ile 

vertebralarında kompresyon fraktürü veya fraktür riski saptanan 27 hastanın (24 MM, 3 

MDS) 40 vertebra lezyonuna vertebroplasti işlemi uygulandı. 13 hastada aynı seansta birden 

fazla seviyeye vertebroplasti işlemi uygulanmıştır. Tüm hastalarda vertebroplasti işlemi cone 

beam BT eşliğinde uygulandı. İşlem sırasında hastalar kontrast kaçağı, sement kaçağı 

yönünden DSA cihazı ile monitörize edildi. Tüm hastalara işlem lokal anestezi ile yapıldı. 

İşlem 36 hastada tek pedinkülden, 4 hastada heriki pedinkülden aynı anda girilerek yapıldı. 

Hastalar işlem sonrası hastalar 24 saat süreyle mobilizasyon kısıtlamasına tabi tutularak ağrı 

takibi açısından bir gün yatırılarak takip edildi. 

Bulgu : Transpedinküler girişim için teknik başarı %100 idi. Vertebra hacmi ve sement 

dağılımına bağlı olarak vertebra başına 2-8 ml sement enjekte edildi. Sement enjeksiyonu 

sırasında 4 hastada venöz leak, 6 hastada kortikal leak gelişti. Ancak hiçbir hastada klinik 

bulgu oluşmadı. Hiçbir hastada majör komplikasyon izlenmedi. İşlem sonrasında işlem 

yapılan hiçbir vertebrada yeniden fraktür izlenmedi. 27 hastanın; 18`inde bel ve sırt 

ağrılarında azalma görülürken, 8`inde ağrı değişmedi. 1 hastada ağrı artışı izlendi. 

Sonuç : Perkütan vertebroplasti MM ve MDS hastalarında vertebra kompresyonunu 

önleyebilen ve ağrı palyasyonuna yardımcı olan etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemidir. 

Cone-beam BT, sağladığı multifonksiyon nedeniyle vertebroplasti işlemini kolaylaştırmakta, 

işlemin daha emniyetli yapılmasına katkı sağlamaktadır. İşlemi multiplanar olarak monitörize 

etmekte, olası komplikasyonların anında görülmesini sağlamaktadır. 
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Amaç : Ekstremite sarkomu olan ve cone beam BT anjiografi ile intraarteryel kemoterapi 

(İAKT) uyguladığımız hastalarımızın sonuçlarını sunmak. 

Yöntem : Ocak 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında, yaşları 16-28 arasında değişen 5 erkek 

hastaya selektif İAKT uygulandı. Tüm olgularda, önce cone beam BT anjiografi ile tümörü 

besleyen dallar tespit edildi ve daha sonra bu dallara mikrokateterle girilerek ya da distale 

turnike tatbik edilerek ana besleyici arterden kemoterapi infüzyonu (dose dense cisplatin ve 

adriablastin) yapıldı. Tüm hastalar kemoterapi sonrası opere edildi ve eksize edilen operasyon 

materyalinde patolojik yanıt değerlendirildi. 

Bulgu : Tüm hastalarda İAKT teknik olarak başarılıydı. İşlem, 2 hastada tümörü besleyen 

damarların selektif kateterizasyonuyla, 3 hastada ise yüzeyel femoral veya aksiler arterden 

distale turnike tatbik edilerek uygulandı. Hiçbir hastada major komplikasyon görülmedi. 

Operasyon sonrası patolojik spesimenlerin değerlendirilmesinde 3 hastada tam yanıt (canlı 

tümör hücresi görülmedi) iki hastada ise parsiyel yanıt görüldü. 

Sonuç : Cone beam BT kılavuzluğunda besleyici dallar tespit edilerek yapılan İAKT 

serimizdeki hastalarda son derece emniyetli ve etkili bulunmuştur. Ancak bu sonuçların daha 

fazla sayıda hastada ve tercihan standart kemoterapiyle karşılaştırmalı çalışmalarla 

doğrulanması gereklidir. 
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MALİGN MELANOM CİLT METASTAZLARINDA İZOLE EKSTREMİTE 
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Amaç : İzole ekstremite infüzyonu (İEİ), bir ekstremiteye sınırlı olan malign melanom (MM) 

metastazlarının ve sarkomların tedavisinde, dünyada belirli merkezlerde amputasyona 

alternatif olarak yapılan, ancak ülkemizde henüz uygulanmayan bir tedavi yöntemidir. 

Çalışmamızın amacı, alt ekstremitesinde malign melanom cilt metastazları olan bir hastada 

belli aralıklarla üç kez uyguladığımız bu yöntemin teknik ayrıntılarını ve sonuçlarını 

bildirmektir. 

Yöntem : Daha önce sağ bacağında MM nedeniyle lokal eksizyon uygulanan, ancak in-transit 

cilt metastazları gelişen hastada, lezyonlar kemoterapiye yanıt vermeyince amputasyona 

alternatif olarak İEİ uygulaması yapılmasına karar verildi. Bunun için hastaya karşı bacaktan 

girişim yapılarak sağ femoral arter ve vene birer tane 7F vasküler kılıf yerleştirildi. Sağ kasığa 

pnömatik kompresyon uygulanarak bacak sistemik dolaşımdan izole edildi ve bacak 40 

dereceye ısıtılarak ciltte vazodilatasyon sağlandı. Daha sonra venöz kılıftan alınan kan vücut 

dışında 40 dereceye kadar ısıtıldı ve yüksek yoğunlukta kemoterapötik madde (melfalan) ile 

karıştırılarak arteryel yoldan bacağa verildi. Bacak, izole olarak, yüksek yoğunluklu melfalan 

ile 20 dakika kadar hızlı bir şekilde sirküle edildikten sonra laktatlı ringer ile yıkandı ve işlem 

sonlandırıldı. 

 

Bulgu : Hastada ilk İEİ sonrası PET BT de bacaktaki tüm MM metastazları kayboldu (tam 

yanıt). Lezyonların tekrarlaması üzerine 7 ay sonra yapılan ikinci İEİ işleminden sonra da tam 

yanıt elde edildi. Altı ay sonra yeni lezyonlar çıkması üzerine işlem üçüncü kez tekrarlandı 

ancak henüz kontrol görüntülemesi yapılmadı. İşlemlerin tümünde eritem, ödem ve hafif ağrı 

dışında komplikasyon gelişmedi. 

Sonuç : İEİ MM cilt metastazlarında ampütasyonsuz sağ kalımı artırabilen emniyetli ve etkili 

bir yöntemdir. İşlem, girişimsel radyoloji ünitelerinde standart anjiografi malzemeleri ve 

anestezi yardımıyla kolayca gerçekleştirilebilir. 
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DERİN PELVİK YERLEŞİMLİ LEZYONLARDA TRANSGLUTEAL YOLLA 

PERKÜTAN BİYOPSİ 
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Amaç : Derin pelvik yerleşimli organlarda biyopsi için klasik yaklaşım karın duvarından 

anterior ya da anterolateral girişimdir. Ancak bu girişimde barsak, mesane ve iliak damarlar 

gibi kritik yapılar lezyona ulaşmayı zorlaştırabilirler. Bu gibi durumlarda alternatif olarak 

transgluteal yaklaşımla foramen iskiyadikumdan girişim yapılarak lezyona ulaşılabilir. Bu 

çalışmamızın amacı, derin pelvik yerleşimli lezyonlara transgluteal yol başta olmak üzere 

çeşitli yaklaşımlarla yaptığımız biyopsileri resimlerle anlatmak ve her yaklaşımın avantaj ve 

risklerini tartışmaktır. 

Yöntem : Nisan-2012-Haziran 2014 tarihleri arasında derin pelvik yerleşimli 28 lezyona BT 

ve cone beam BT kılavuzluğunda perkütan core biyopsi uygulandı. Bu lezyonların 5`ine 

anterior, 8`ine anterolateral ve 15`ine de transgluteal yolla ulaşıldı. Tüm hastalarda 18 gauge 

iğne ile görüntüleme kılavuzluğunda lezyona ulaşıldı ve bu iğnenin içinden ilerletilen 20 

gauge tam otomatik trucut biyopsi iğnesi ile çoklu biyopsiler alındı. Bazı hastalarda iğne 

ilerletilirken barsak ve damar gibi yapılar saline enjeksiyonu ile uzaklaştırıldı. 

Bulgu : Tüm hastalarda görüntüleme kılavuzluğunda hedeflenen lezyonlara ulaşıldı ve 

biyopsi alındı. Anterior yaklaşım kullanılan 2 olguda ince barsaktan, anterolateral yaklaşım 

kullanılan 1 olguda da eksternal iliak venden geçildi, herhangi bir komplikasyon gelişmedi. 

Transgluteal yaklaşım uygulanan olguların 4 ünde siyatik sinirde irritasyon bulguları, 1 inde 

ise yaklaşık 1 saat süren disfonksiyon gelişti. Bu olgularda da kalıcı problem oluşmadı. 

Biyopsilerin 10 unda benign, 18 ünde ise malign lezyon tanısı geldi. 

Sonuç : Derin pelvik yerleşimli lezyonlara çeşitli yak¬laşımlarla ulaşılarak emniyetli ve 

başarılı bir şekilde perkütan biyopsi alınabilir. Her yaklaşımın spesifik riskleri olmakla 

birlikte özel teknik¬lerle bunlar minimize edilebilir. Görüntüleme kılavuzluğunda cone beam 

BT kullanımı özellikle daha komplike bir girişim olan transglu¬teal teknikte avantajlıdır. 
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Amaç: Çörek otu yağı(Nigella Sativa) yüzyıllardır geleneksel tıp da kullanılır.Bu 

tohumlardan elde edilen yağın,kanser,kardiyovasküler hastalıklar,diyabet ,astım ,böbrek 

hastalığı gibi pek çok hastalık tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir. 

Bu tedavilerin çörek otunun yağının,tohumunun ve diğer bileşenlerinin anti-

inflamatuar,antihipertansif,hipoglisemik,anti-astmatik,anti mikrobiyal ve antioksidan 

özelliklerinden dolayı olduğu belirlenmiştir. Çörek otu yağının antikanser rolü arkasındaki 

mekanizmalar hala tam olarak anlaşılamamıştır,ancak bazı çalışılmalarda antioksidan özelliği 

olduğu ,vücut savunma sistemini geliştirdiği ve apopitozisi indüklediği gösterilmiştir.Bu olgu 

sunumunda,metaztatik kolon kanseri tanısı olan ve çörek otu yağı kullanımı sonrasında tama 

yakın yanıt sağlanan olgumuzu sunuyoruz. 

 

Bulgu : 48 yaşında erkek hasta temmuz 2012 tarihinde yapılan batın BT tetkikinde sigmoid 

kolonda 6 cm lik malign duvar kalınlaşması vekaraciğerde yaygın metaztazlar tespit edilmiş 

ve yapılan karaciğer biyopsisi sonucu ile kolon adeno karsinom tanısı almıştır.Hastaya sol 

hemikolektomi yapılmış,laparoskopik olarakta karaciğerde çok sayıda metaztaz 

görülmüştür.Eylül 2012 tarihinde palyatif FOLFİRİ+BEVACİZUMAB tedavisi başlandı,6 

kür kemoterapi sonrasında minimal yanıt alınması üzerine tedaviye 3 kür daha devam 

edildi.Eylül 2013 de son kemoterapi tedavisi alan hasta bu tarihden itibaren takipden 

çıkmıştır.Hasta takipsiz kaldığı dönemde son kemoterapiyi takiben aralıksız olarak Ocak 

2016`ya kadar sabah ve akşam birer yemek kaşığı çörek otu yağı içmiş. Ocak 2016 tarihinde 

herhangi bir şikayet belirtmeden yeniden kliniğimize başvuran hastanın yapılan batın BT 

tetkiki Ağustos 2013 tarihinde yapılan batın BT ile kıyaslandığında karaciğerde hastalığın 

tama yakın kaybolduğu görülmüştür. 

Sonuç : Son yıllarda yapılan çalışmalarda çörek otu tohumu ve yağının anti neoplastik ve anti 

apopitotik etkisinin olduğu gösterilmiştir. Metastatik kolon kanserli bir hastada kemoterapi 

sonrası idame çörek otu yağı kullanımı hastalık kontrolü açısından ek katkılar sağlayabilir. Bu 

konuda daha doğru sonuçlara ulaşmak için randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Amaç : Atipik yerleşimli metastazlar seyrek görülseler de her zaman akılda bulundurulmalıdır. 

Yöntem : Kliniğimizde takipli meme kanseri hipofiz metastazı olgusu sunulacaktır. 

Bulgu : 41 yaşında bayan Bilinen ek kronik hastalığı olmayan hasta memede kitle ile yapılan 

tetkiklerinde meme karsinomu tanısı almış. Dış merkezde Kasım 2009`da total mastektomi ve aksiller 

diseksiyon uygulanan hastanın patolojisi invaziv duktal karsinom olarak rapor edilmiş. Tümör çapı 4 

cm olan hastanın diseke edilen 6 lenf nodunun 4`ü metastatik olarak değerlendirilmiş. Histolojik 

derecesi 3, östrojen reseptörü 3+, progesteron reseptörü 3+, Cerb-B2 3+ olarak belirlenmiş. T2N1M0 

evre IIB olan hasta dış merkesde adjuvan 4 kür dosetaksel - adriamisin -siklofosfamid kemoterapisi 

almış. Sonrasında adjuvan radyoterapi alan hasta radyoterapi sonrası 4 kür dosetaksel - trastuzumab 

almış ve trastuzumab tedavisi bir yıla tamamlanmış. Adjuvan tamoksifen tedavisi başlanan hasta 

Temmuz 2011`de takip için kliniğimize başvurdu. 3 yıl boyunca LHRH analoğu tedavisi de verilen 

hastanın takiplerinde Mayıs 2015`e kadar sorun olmadı. Mayıs 2015`te baş ağrısı olan hastaya kranial 

MR çekildi. Sellar ve suprasellar bölgede sellayı genişletmiş, anteriorda sfenoid sinüse protrüde 

olmuş, 2.8x2.2 cm boyutlarında T1 ağırlıklı serilerde izointens, post kontrast serilerde ise yamasal 

kontrastlanan hipofizer makroadenoma ait olabilecek kitle lezyonu rapor edildi. Hasta Mayıs 2015`te 

nöroşirürji tarafından transsfenoidal endoskopik yolla opere edildi. Operasyon raporu alışılagelenin 

aksine son derece fibrotik kitlenin eksizyonunda zorluk çekildi, yanlarda kavernöz sinüse yukarıda 

diyafragma sellaya yapışan kitlenin ortası dekomprese edildi şeklindeydi. Patoloji sonucu hormon 

immünreaktivitesi göstermeyen atipik hipofiz adenomu olarak değerlendirildi. Histolojik incelemede 

on büyük büyütme alanında 4 mitoz görülen hastanın Ki67 değeri %12 olarak belirlendi. Postop 

hipofiz MR sella posterior kesiminde rezidüel adenom ile uyumlu bilateral kavarnöz sinüse infiltre 

nodüler kitlesel oluşum olarak raporlandı. Hastanın takibinde ısrar eden baş ağrısı ile birlikte sol gözde 

yarım görmenin amaroza dönüşmesi ile yapılan değerlendirmede Temmuz 2015`te çekilen hipofiz 

MR`da sellar-suprasellar alanda her iki kavernöz sinüse invaze görünümde, Mayıs 2015 tarihli tetkik 

ile karşılaştırmalı değerlendirmede bir miktar boyutsal progresyon gösteren hipofizer adenom tarif 

edildi. Nöroşirürji tarafından transkranial cerrahi endikasyonu konularak Temmuz 2015`te opere 

edildi. Patoloji sonucunda bulguların meme karsinom metastazını destekler nitelikte, sinaptofizin: (+) 

ER: %80 (+++) cerb-B2:%10 (++) olduğu belirtildi. Postop epidural hematomu ve subdural efüzyonu 

olan hastanın takibinde bu bulgular regrese oldu. Ağustos 2015`te hipofiz MR`da sella kavitesi içinde 

dinamik serilerde rezidüel kitle ile uyumlu olabilecek odak tarif edildi. Rezidü kitleye operasyon 

düşünülmedi. RT planlanan hastaya Eylül 2015 -Ekim 2015 tarihlerinde tüm beyin ve hipofize yönelik 

50 cGy radyoterapi uygulandı. Olguya ait materyale her2 fish yöntemi uygulanmış olmasına rağmen 

fiksasyon sorunları nedeni ile sinyal izlenmediği için her2 amplifikasyonu değerlendirilemedi. Ekim 

2015`teki torakoabdominal BT`de karaciğer sol lobda 1,5 cm nodül (kist?, metastaz?), sağ sürrenalde 

17x11 mm ve 12x8 mm solid nodüller, mediastende 23x17 mm metastatik lenf nodları tarif edildi. 

Hastaya dosetaksel - trastuzumab tedavisi başlandı. Hasta Kasım 2015`te nötropenik ateş ile ex oldu. 

 

Sonuç : Malign neolazm öyküsü eşliğinde atiik yerleşimli metastazlar klinik pratikte her zaman göz 

önünde bulundurulmalıdır. 
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ENFEKSİYON AYIRICI TANISINDA LÖKOSİT İŞARETLİ PET-CT 
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Amaç : FDG-PET tümoral lezyonların ve enfeksiyonların tanısında oldukça yaygın kullanılan 

bir tetkiktir. Bu modalite tümör ve enfeksiyon ayırıcı tanısında veya sebebi bilinmeyen ateş 

tanısında yetersiz kalabiliyor. (18)F-FDG işaretli lökosit PET görüntüleme nükleer tıp 

pratiğinde kullanılmaya başlayan oldukça gelişmiş bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı FDG 

işaretli lökosit PET yöntemini kullandığımız kendi klinik tecrübelerimizi paylaşmaktır. 

 

Yöntem : Retrospektif olarak 13 hasta verisi incelenmiştir. Yüksek ateşle baş vuran 5, 

implant enfeksiyonu ön tanısıyla 4, kemik enfeksiyonu ile 2, otitis externa ile 1 ve yumuşak 

doku enfeksyonu ile 1 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalardan PET-CT görüntülemelerinden 

2 veya 3 gün sonra (18)F-FDG işaretli lökosit PET görüntüleri alındı.Tüm PET görüntülemeri 

aynı kişi tarafından değerlendirildi. BT görüntüleri de gerekli olduğu durumda radyoloji 

departmanına konsülte edildi. 

Bulgu : 2 hastada her iki görüntülemede negatif sonuçlandı. 2 osteomyelit hastasında ve 3 

implant enfeksiyonu hastasında her iki yöntem de enfeksiyonu doğruladı. Bir akciğer kanseri 

hastasında PET-CT enfeksiyonu desteklerken FDG işaretli PET negatif olarak saptandı ve 

tümör ateşi tanısı aldı. PET-CT ile implant kaybına yol açacak aktivite tutulumu olan bir diğer 

hastada ise FDG işaretli PET ile tutulum olmadı. Bir hasta her iki yöntemle de aktivite artışı 

olan temporal kemikte destruksiyona yol açan external otit tanısı aldı. FDG işaretli PET üriner 

sistem ve yumuşak doku enfeksiyonu tanısı alan iki hastada artmış aktivite gösterirken, PET-

CT` de tutulum olmadı. İntrapulmoner metastazı olan akciğer kanseri tanılı bir diğer hastada 

da FDG işaretli PET ile pnömoni tanısı doğrulandı. 

Sonuç : (18)F-FDG işaretli lökosit PET enfeksiyon hastalıkları ile tümör ayırıcı tanısında ve 

gereksiz implant kayıplarını engellemek için implant enfeksiyonlarında klinisyene yol 

gösterici bir yöntem olabilir. 
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Amaç : Giriş Tip 1 nörofibromatozis (NF1) ya da von Recklinghausen hastalığı tümör 

supresör bir gen olan NF1 genindeki mutasyonların neden olduğu hetrojen multisitemik 

nörokutanöz hasatlıktır.Otozomal dominant geçiş gösterir , insidansı 1/2700 ve prevelansı 

1/4600 olarak bildirilmiştir.NF1 hastalarında malign ve benign sinir sistemi tümörleri sık 

görülür.Meme kanserinin NF1 ile ilişkisi gösterilmiştir, ancak NF1 hastalarında artmış risk . 

Literatürde az sayıda vaka görülmektedir ve NF1`li erkek hastalarda meme kanseri ile ilgili 

yayınlar sınırlıdır. Bizde meme kanseri gelişen 58 yaşında NF1`li erkek hastayı sunmak 

istedik. 

Yöntem : Olgu 60 yaşında erkek hasta, genel cerrahi kliniğine sağ memede ağrısız kitle ve 

kilo kaybı nedeniyle başvurdu. Fizik muayenesinde sağ meme üst iç kadranda palpabıl fikse 

kitle dışında yüzünde ve gövdesinde yaygın nodüller (nörofibromlar) ve café-au-lait-lekeleri 

tespit edildi.Özgeçmişinde tip 1 nörofibromatozis öyküsü mevcuttu.Meme tru-cut 

biyopsisinin patolojik incelemesinde invaziv duktal karsinom tespit 

edildi.İmmünohistokimyasal incelemede östrojen reseptörü ve progesteron reseptörü kuvvetli 

pozitif, cerbB2 ile skor 1 reaksiyon izlendi. Kliniğimizce evreleme amaçlı yapılan pozitron 

emisyon tomografisi `sinde primer memede kitle ve axiller tutulumu dışında akciğerlerde 

metastatik nodüller,bilateral plevral yüzeylerde metastazlar , mediastinal lenf nodu 

metastazları ve multipl kemik metastazları görüldü. Performans durumu iyi olan hastaya üç 

haftada bir doxorubicin ve docetaxel kemorejimi ve kemiklere palyatif radyoterapi planlandı. 

Bulgu : Tartışma NF1 kompleks nöroektodermal hastakılarla karakterize otozomal dominant 

kalıtılan bir hastalıktır.NF1 genindeki çeşitli mutasyonlar ile embriyonal nöral krest kökenli 

tümörlerin (feokromositoma, lösemi, rabdomiyosarkom,gliom,malign periferik sinir kılıf 

tümörleri) artmış riski ile birliktedir.NF1 geni , ilginç olarak BRCA-1 genini kapsayan 

17.kromozomun uzun kolundaki perisentromerik bölgeye lokalizedir.Belirsiz olmakla birlikte 

bu iki gen arasında etkileşim olduğu öne sürülmüştür.NF1 geninin mutasyonu sonucu oluşan 

ürünü nörofibromin ,tümör supresör fonksiyon gören RAS onkogen yolunun negatif 

regülatörü olarak işlev görür ve bu da artmış kanser riskiyle ilişkilidir. 

Sonuç : NF1`li hastalarda cinsiyet farketmeksizin memede gelişen her yeni kitle 

değerlendirilmeli ve gerektiğinde malignite potansiyeli göz önünde bulundurularak ileri 

radyolojik değerlendirme ve tanısal biyopsi yapılmalıdır. 
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METASTATİK AKCİĞER ADENOKANSERİNDE UZUN SÜRELİ HASTALIK 
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Amaç : Metastatik akciğer adenokanseri sistemik tedaviye rağmen ortalama yaşam süresi bir 

yılın altında olmakta, uzun süreli hastalık kontrolü nadiren elde edilebilmektedir (1). İyi yanıt 

alınan hastalarda kanserde medyan progresyona kadar geçen süre 4 ay gibi oldukça kısa 

sürmektedir (2). 

Yöntem: Olgusunumu 

 

Bulgu : 12,5 paket yılı sigara anamnezi olan 52 yaşında kadın hasta, iştahsızlık, kilo kaybı ve 

sırt ağrıları ile tetkik edilmiş. Akciğerde sağda gros kitle ve multipl mediastinal 

lenfadenopatiler saptanmış. Bronkoskopik biyopside primer akciğer adenokanseri tanısı 

kondu. 3 Mayıs 2013 tarihinde çekilen PET/CT tetkikinde bilateral supraklavikuler fossada 1-

2 cm lenfadenopatiler, mediastinal multipl 2-3 cm lnfadenopatiler, sağ akciğerde 51x49 mm 

kitle, sağ iliak ve sağ 5. ön kosta hizasında kemik metastazları saptandı. 6 Mayıs 2013 

tarihinde dosetaksel, sisplatin ve zoledronik asitten oluşan sistemik tedavi 21 günde bir 

başlandı. 3. kürden sonra g3 nötropeni gelişen hastaya sonrasında proflaktik GCSF eklendi. 

Klinik olarak yanıt verek, ağrı, iştahsızlık yakınmaları azalan hastanın 5. kürden sonra çekilen 

16.8.2013 tarihli PETCT tetkikinde kısmi yanıt saptandı. G2 işitme azalması ve polinöropati 

yakınmaları gelişen hastaya 6. kürden sonra pemetreksed idamesi başlandı. 2. kür 

pemetreksed sonrası grad 2 mukozit ve kusma gelişen hastanın kemoterapisi kesilerek ara 

değerlendirme yapıldı. Kemik metastazları tam yanıtlı, akciğer ve mediastinal kitleleri kısmi 

yanıtlı olan hastanın akciğerdeki primer kitlesine ve mediastene 26-12-2013 ile 29.1.2014 

tarihleri arasında küratif radyoterapi uygulandı. Sonrasında izleme alınan hasta halen tam 

yanıtlı tedavisiz izlenmektedir. 

Sonuç : Akciğer adenokanserinin kemoterapi yanıtı düşük olsa da multidisipliner anlayışla 

tıbbi tedavinin planlanması, 4. evre olan bir hastada beklenenden uzun süreli hastalık kontrolü 

sağlayabilmektedir. 

 
 Kaynak: 1. Tan EH, Global Lung Oncology Branch trial 3 (GLOB3): final results of a randomised 

multinational phase III study alternating oral and i.v. vinorelbine plus cisplatin versus docetaxel plus 

cisplatin as first-line treatment of advanced non-small-cell lung cancer. Ann Oncol. 2009 

Jul;20(7):1249-56. 2. Georgoulias V, Docetaxel versus docetaxel plus cisplatin as front-line treatment 

of patients with advanced non-small-cell lung cancer: a randomized, multicenter phase III trial. J Clin 

Oncol. 2004 Jul 1;22(13):2602-9. 
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Amaç : Taşlı yüzük hücreli mide kanseri, saldırgan seyirli olup periton metastazı yapma 

sıklığı yüksektir. HER-2 pozitif mide kanserinde dosetaksel, sisplatin ve trastuzumab içeren 

sistemik kemoterapiler ile yanıt oranlarında belirgin iyileşme elde edilmektedir (1). 

Yöntem: Olgu.sunumu 

 

Bulgu : 73 yaşında erkek hasta Mart 2015` de karın ağrısı ve şişlik yakınmaları ile tetkik 

edilmiş. Tetkiklerde masif asit saptanarak asit mayi sitolojisi incelenmiş ve malign gelmiş. 

HIPEC için genel cerrahi kliniğinde laparotomi uygulanan hasta inoperabl olarak 

değerlendirilmiş. Kemoterapi sonrası tekrar değerlendirilme önerilerek HIPEC işlemi 

yapılmamış. Yapılan İHK ve FISH analizleri ile cerbB-2 pozitif saptandı. Bazal Ca125; 3618 

Ca15-3; 547 Ca19-9; 181 saptandı. İleri yaş ve HBV taşıyıcılığı olan hastaya 2 haftada bir 

modifiye dosetaksel, sisplatin, fluorourasil ve trastuzumab içeren sistemik kemoterapi 

başlandı. 6. kürden sonra yapılan PETCT değerlendirilmesinde periton metastazları ile primer 

tümörde; biyokimyasal analizlerde tümör beliteçlerinde tam yanıt saptandı. Hasta küratif 

tedavi amacı ile HIPEC - primer tümör cerrahisi için genel cerrahi kliniğine yönlendirildi. 

19.8.2015 tarihinde opere edilen hastanın operasyon esnasında alınan periton ve omentum 

örneklerinde tümör saptanmamış, subtotal gastrektomi piyesinde iyi diferansiye adenokanser, 

PT2, N1 bulunmuş. Uzak metastazı olmayan hastaya HIPEC uygulanarak operasyon 

tamamlanmış. Postoperatif 3 kür daha kemoterapi ve trastuzumab uygulanan hastanın tedavisi 

tamamlanarak hastalıksız olarak izleme alındı. 

Sonuç : İlk tanıda yaygın periton metastazı olan ileri evre mide kanserinde bireyselleştirilmiş 

tedaviler ile iyi yanıt elde edilmesi ve sonrasında küratif yaklaşımların planlanması seçilmiş 

hastalarda ek fayda sağlayabilir. 

Kaynak: 1. Mitsui Y, Trastuzumab in combination with docetaxel/cisplatin/S-1 (DCS) for patients 

with HER2-positive metastatic gastric cancer: feasibility and preliminary efficacy. Cancer Chemother 

Pharmacol. 2015;76(2):375-82. 
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Amaç : Reversibl posterior lökoensefalopati sendromu (RPLS), baş ağrısı, nöbet, görmede 

azalma, konfüzyon, akut hipertansiyon gibi bulgu ve semptomlarla seyreden, manyetik 

rezonans (MR) bulguları veren klinik/radyolojik bir sendromdur. Sendromun görüldüğü çoğu 

vakada günler ile haftalar içinde klinik ve radyolojik bulgular normale dönmektedir. Birçok 

sitotoksik ilaç ve hedefleyici ajan ile birlikte görülebilmektedir. Özellikle anjiogenez 

inhibitörleri ile RPLS daha sık bildirilmektedir. Burada regorafenibe bağlı RPLS geliştiği 

düşünülen metastatik kolon kanserli bir olguyu sunmayı amaçladık. 

Bulgu : OLGU: 67 yaşında erkek hasta Şubat 2013`te kolon adenokarsinomu nedeniyle opere 

oldu. Evre 3 hastalık nedeniyle adjuvan XELOX tedavisi aldı. İlaçsız takipteyken Mayıs 

2014`te akciğerde metastaz saptandı ve XELOX-A kemoterapisine başlandı. Progresyonda 

FOLFİRİ-panitumumab tedavisi verildi. Ekim 2015`te periton metastazlarında progresyon 

saptanması nedeniyle regorafenib başlandı. Üçüncü siklus tedavi sırasında hasta bilinç 

bozukluğu nedeniyle acil servise başvurdu. Hasta normotansifti ve nörolojik muayenesinde 

taraf bulgusu yoktu. Hemogram, glukoz, elektrolitler ve karaciğer testlerinde tabloyu 

açıklayacak anormallik yoktu. Üre:125, kreatinin:2,2 idi. Kranyal MR`da serebral beyaz 

cevherde T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens odaklar saptandı. Hastanın 2 aydır renal 

fonksiyon bozukluğu olup üre, kreatinin değerleri öncekilerle benzer düzeydeydi. Bilinen 

karaciğer metastazı yoktu. Yapılan USG`de karaciğer parankimi normaldi. Olgumuzda 48 

saat içinde bilinç bulanıklığı spontan düzeldi. Olgumuzda RPLS`de genellikle görülen 

hipertansiyon yoktu. Ancak bilinç durumunun spontan düzelmesi, bilinç bozukluğunu 

açıklayacak başka patoloji saptanmaması ve kranyal MR`da T2 ağırlıklı görüntülerde görülen 

hiperintens odakların RPLS`de görülen bulgulardan biri olması nedeniyle olgumuz 

regorafenibe bağlı RPLS olarak değerlendirildi. Hastamızda regorafenib tedavisi kalıcı olarak 

sonlandırıldı. 
 

Sonuç : Anjiogenez inhibitörlerinin kullanımının artışına paralel olarak RPLS bildirimleri de 

artmaktadır. Antianjiojenik tedavi alan hastalarda özellikle hipertansiyon ile birlikte nörolojik 

semptomlar geliştiğinde RPLS akla getirilmelidir. RPLS geliştiğinde tedaviye devam edilmesi 

ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. 
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JAK2V617F MUTASYONU POZİTİF KML OLGU SUNUMU 

Aydan Akdeniz  

 
 Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü 

 

Giriş: KML; hematopoetik kök hücrelerinin t(9:22) ile BCR-ABL füzyon geni oluşumu neticesinde 

abartılı trozin kinaz aktivitesi kazanması sonucu kontrolsüz hücre proliferasyonu ile giden, 

Phledelphia (+) myeloproliferatif neoplazm (Ph (+) MPN) olarak tanımlanan bir akkiz kök hücre 

hastalığıdır. Ph (-) MPN’ler in(polistemia vera(PV), esansiyel trombositoz (ET), idiopatik 

myelofibrozis (IMF)) ise, başta PV olmak üzere JAK2 V617F mutasyonu içerebilmeleri en önemli 

özelliklerindendir. Aşağıda Ph (+) MPN olduğu halde JAK2V617F mutasyonu içermesi nedeniyle ile 

olağan dışı olan vaka paylaşılmıştır.  

Olgu: 63 yaşında bayan hasta halsizlik nefes darlığı ile gittiği dış merkezce lökositoz ve anemi 

nedeniyle polikliniğimize yönlendrildi. Yapılan tetkiklerde WBC: 214000/McL Lenf:26130/McL 

Monosit: 9640 /McL Bazofil: 0/McL hb: 8.2 gr/dl platelet:368000/McL idi. Periferik yaymasında 

nötrofil hakimiyeti, anizositoz, poikilositoz birkaç adet myeloid öncül hücre izlendi. Biyokimya 

testlerinde LDH: 1040U/L total protein: 7.3 gr/dl Kreatin: 0.9/mg/dl idi. Karın USG de dalak 20 cm, 

karaciğer 18cm idi. Hastaya kemik iliği aspirasyon ve byopsisi yapıldı. M/E oranı artmış blast 

oranı:%2-3 idi. Periferik kandan gönderilen JAK2V617F mutasyonu %70-80 kantitasyon değeri ile 

pozitifti. Kemik iliğinden yapılan sitogenetik incelemede 50 metafazdan 41 inde t(9:22)(q34q11) 

pozitif idi. Ayrıca FISH ile değerlendirilen 200 interfaz metafazın %80 inde de yine t(9:22) (+) idi. 

Hastaya İmatinib 400 mg tb 1x1 başlandı. İkinci ay sonundaki kontrollerinde hastada hematolojik tam 

yanıt sağlandı (Hb: 12. gr/dl WBC:5510 Nötr: 3330 plt:217000/McL). LDH:189 U/L , şikayetleri 

düzeldi. Fizik muayenede dalağı küçüldü. Hastaya yakın zamanda 3 . ay sonu durum değerlendirme 

amaçlı kemik iliği aspirasyonu planlanmaktadır. 

Tartışma: MPN’ler periferik kanda matür ve fonksiyonel hücre atışı ile seyreden hematopoetik kök 

hücrenin klonal bir hastalığıdır. Bunlar KML, ET, PV, IMF dir. KML; t(9:22) ile oluşmuş Phledelphia 

kromozomu olarak tanımlanan, trozin kinaz akivitesine sahip protein üretimine sebep olan 

kromozomal anomali barındırması ile diğer Ph (-) MPN’lerden ayrılır. Özellikle 2005’ten sonra , PV 

hastalarının %95 inde, ET ve MF hastalarını %40-50 sinde (+) olan JAK-2 V617F mutasyonunun 

tanımlanması ile Ph (-) MPN lerin moleküler patogenezi daha iyi anlaşılmıştır. Janus kinaz 2 (JAK2) 

fosfoinozitol-3 kinazı, Ras’ı, MAP kinazı ve transkripsiyonu aktive eden STAT proteinlerini aktive 

eder ve böylece hücre proliferasyonu sağlanmış olur. KML‘de üretilen trozin kinaz, JAK /STAT 

sinyal yolağını aktifleyerek kontrolsüz hücre proliferasyonuna neden olur. Diğer yandan Ph(-) MPN 

lerde olduğu gibi JAK2 mutant hücrelerde yine bu proliferasyon kontrolsüz biçimde olmakta, apoptoz 

engellenmektedir. 

Bizim vakamız hem BCR-ABL füzyon genine ve hem de JAK2 mutasyonuna sahip olması nedeniyle 

myeloproliferatif hastalıklar yelpazesinin iki farklı tarafına ait özellikler içermesi bakımından bugünkü 

bilgilerimiz ve güncel literatür taramamıza göre oldukça nadir bir vakadır. 
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