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P1- KRONİK MYELOİD LÖSEMİ TEDAVİSİNDE ZOR VAKA: 

MYELOFİBROZ 

 
İdris İnce

1
,Nevin Alayvaz Aslan

2
,Müzeyyen Aslaner

2
 

 
1Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Gaziantep Dr.Ersin Arslan 

Eğitim ve Araştırma Hastanes 

 
Amaç: Kronik miyeloid lösemi (KML) klonal bir hematopoetik pluripotent kök hücre 

hastalığı olup  Philadelphia (Ph) kromozomu saptanması ile diğer myeloproliferatif 

hastalıklardan ayrılır. KML tedavisinin amacı Ph kromozomu içeren hücreleri selektif 

olarak proliferasyonunu engellemektir. Böylece hematolojik-moleküler-sitogenetik yanıt 

elde ederek hastaların iyileşmesini sağlamaktır. Bu vakada İmatinib tedavisi altında 

hematolojik ve moleküler yanıt kaybı gelişen hastada myelofibroz saptanması sebebi ile 

sunmayı uygun bulduk. 

 

Yöntem:    yaşında erkek hasta halsizlik  yorgunluk  karında şişkinlik  kemiklerinde 

ağrı  yakınması ile başvurdu. Hikayesinde   yıldır KML tanısı olduğu İmatinib  00 mg tb 

1x1 kullandığı öğrenildi. Fizik muayenesinde genel durumu orta şuuru açık koopere  cilt 

ve konjuktivalarda solukluk  S1 S2 normal  taşikardik    cm splenomegali dışında bulguya 

rastlanılmadı. Tetkiklerinde WBC:  70 /mm³  Hb: .  g/dl  Plt:102000 /mm³  LDH:829 

U/L  Ürik asit:8.1 mg/dl  Kreatinin:1.   mg/dl  total bilurubin:0. 8 mg/dl  direkt 

bilurubin:0.2 mg/dl Coombs negatif  B12:17  pg/ml  folat:8.   ng/ml  ferritin:1 2 µ/L 

saptandı. Periferik yayma incelemesinde atipik hücre yok  gözyaşı hücreleri  normokrom-

normositer eritrositler  ve trombosit sayım ile uyumlu görüldü. Batın USG incelemesinde 

karaciğer 171 mm ve dalak 1 0 mm ölçüldü.   ay önce yapılan perifer PCR IS%:0.0  

saptanan hasta major moleküle yanıtlı olduğu görüldü. Servise yatırılan hastaya es 

replasmanı yapılarak kemik iliği biopsi yapılması planlandı. Kemik iliği biopsi 

aspirasyonunda dry tap olması sebebi ile FISH gönderilemedi. Perifer PCR IS%:   

saptanan hastanın hemogram takiplerinde sitopenileri derinleşti. İmatinib direnç 

mutasyonları saptanmayan hasta da 2.basamak TKI geçildi. Kemik iliği biopsi 

incelemesinde selülarite %   retiküler lif artışı  /  myelofibroz saptandı. Destek 

tedavisine devam edilen hastanın kendisi ve kardeşinden bakılan HLA doku tiplemesinde 

% 0 uyumlu saptandı. Hasta kök hücre transplantasyonu açısından değerlendirilmesi 

amacı ile KİT ünitesi olan merkeze yönlendirildi. 

 

Bulgu: KML’nin klinik olarak   evresi bulunmaktadır. Kronik evre KML genellikle 

hastalığın kompliklasyonlarının görülmediği başlangıç evresidir. Hastalar rutin testler 

sırasından tesadüfen lökositoz saptanması  anemiye ve splenomegaliye sekonder 

semptomlar ile başvurur. Akselere ve blastik evre de ise klinik daha belirgin olup  hasta 

ilk başvuru esnasında ya da tedaviye yanıtsızlık durumunda ortaya çıkabilmektedir. 
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KML’de tanı periferik yayma ve kemik iliği incelemesi yapılarak  moleküler (PCR) ve 

genetik (FISH) incelemesi yapılarak konulmaktadır. Kemik iliği incelemesinde 

hipersellüler  miyeloid eritroid hücre oranı artmıştır. Megakaryosit sayısı sıklıkla 

artmıştır. Nadiren ciddi oranda kemik iliği fibrozu saptanmaktadır. Kemik iliği fibrozu  

dalak büyüklüğü  çevresel kandaki artmış blast oranı  düşük hemoglobin ve ek 

kromozomal anomaliler ile ilişkilidir. (1 2) İmatinib KML ve tedavisinde tirozin kinaza 

yönelik hedeflenmiş selektif bir molekül olup ilk basamak tedavide kullanılmaktadır. ( ) 

İmatinib tedavisi altında yanıtsızlık gelişen vaka da myelofibroz nadir de olsa 

gelişebileceğinden akılda tutulması gerekmektedir 

 

Sonuç: 1. Georgii A, Vykoupil KF, Buhr T, et al. Chronic myeloproliferative disorders in 

bone marrow biopsies. Pathol Res Pract. 1990;186(1):3-27. 2. Thiele J, Kvasnicka HM, 

Schmitt-Graeff A, et al. Bone marrow features and clinical findings in chronic myeloid 

leukemia--a comparative, multicenter, immunohistological and morphometric study on 

614 patients. Leuk Lymphoma. 2000;36(3-4):295- 08.  . O’Dwyer ME  Druker BJ. 

STI571: an inhibitor of the BCR-ABL tyrosine kinase for the treatment of chronic 

myelogenous leukaemia. Lancet Oncol 2000;1:207-11. 
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P2- LÖKOPENİ İLE TANI ALAN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS 

OLGUSU 

 
Sevcan Uğur

1
,Tuba Ersal

2
 

 
1Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Romatoloji Bölümü  2Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi 

Hematoloji Bölümü 

 
Amaç: Lökopeni Sistemik lupus eritematoz (SLE) tanılı hastalarda sık olarak görülür. 

Eşlik eden enfeksiyonlara  ilaç yan etkilerine bağlı olabileceği gibi başlangıç bulgusu 

olarak da görülebilir. Biz bu sunumda lökopeni etyolojisi araştırılırken SLE tanısı alan bir 

olguyu sunmayı amaçladık 

 

Yöntem: Elli üç yaşında kadın hasta lökopeni nedeniyle romatoloji polikliniğine 

başvurdu. Öz geçmişinde özellik yoktu. Romatolojik sorgusunda ağız kuruluğu  göz 

kuruluğu  oral ülser öyküsü vardı. Preterm doğum  abortus  derin ven trombozu  cilt 

tutulumu, psöriazis  inflamatuvar bel ağrısı yoktu. Omuz ağrısı tarifliyordu. Eklem şişliği 

olmamıştı. Sistemik muayenesinde özellik yoktu. Kas iskelet sistem muayenesinde her iki 

omuz eklemi ağrılıydı. Şiş eklem yoktu. Laboratuvar incelemesinde Hb 1 .8g/dL  lökosit 

2. 2x10³/µL  lenfosit 0.7x10³/µL  nötrofil 1.  x 10³/µL  anti nükleer antikor (ANA) 

pozitif ve granüler patern gösteriyordu. Anti SS-A antikoru pozitifti. C3 69.3 mg/dL, 

direkt coombs testi pozitifti. Romatoid faktör negatifti. Anti CMV IgM ve anti 

toxoplazma IgM negatifti. Tam idrar tetkiki normaldi. Hepatit belirteçleri negatifti. Göz 

kuruluğu için Schirmer testi yapıldı.  mm/ dk idi. Minör tükrük bezi biopsisi Sjögren 

sendromu ile uyumlu değildi. Hasta lenfopeni  kompleman düşüklüğü  direkt coombs testi 

ve ANA pozitifliği oral ülser varlığı ile SLİCC SLE sınıflandırma kriterlerini karşılıyordu. 

SLE tanısı ile hidroksiklorokin 200 mg/gün ve prednizolon 1  mg/gün tedavisi başlandı. 

Hastanın takiplerine devam edilmektedir. 

 

Bulgu: Anemi  lökopeni veya lenfopeni  trombositopeniyi içeren sitopeniler SLE de 

yaygın olarak görülür. Lökopeni ve lenfopeni ACR ve SLİCC SLE sınıflandırma kriterleri 

içinde yer almaktadır. Lökopeni SLE de sıklıkla aktif hastalığın varlığı ile ilişkilidir. 

 

Sonuç: Klinik pratikte sitopenilerin ayırıcı tanısında romatolojik hastalıklar da 

düşünülmelidir. 
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P3- TROMBOSİTOPENİ İLE PREZENTE OLAN SİSTEMİK LUPUS 

ERİTEMATOZUS OLGUSU 

 
Sevcan Uğur

1
,Tuba Ersal

2
 

 
1Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Romatoloji Bölümü  2Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi 

Hematoloji Bölümü 

 
Amaç: Trombositopeni Sistemik Lupus Eritematozus hastalarında sık görülür  çoğunlukla 

hafif düzeydedir. SLE‘deki trombositopeni sıklıkla steroide yanıt verir  SLE kontrol altına 

alınınca trombositopeni düzelir. Biz bu sunumda trombositopeni etyolojisi araştırılırken 

SLE tanısı alan olguyu sunmayı amaçladık. 

 

Yöntem: Elli dokuz yaşındaki kadın hasta trombositopeni nedeniyle romatoloji 

polikliniğine başvurdu. Öz geçmiş ve soy geçmişinde özellik yoktu. Romatolojik 

sorgusunda el eklemlerinde artralji vardı. Sabah tutukluğu tarifliyordu. Ağız kuruluğu  

göz kuruluğu  alopesi  malar raş  fotosensivite  oral ülser  derin ven trombozu öyküsü  

genital ülser  inflamatuvar bel ağrısı  kendisinde ve ailesinde psöriazis  preterm doğum  

abortus öyküsü yoktu. Kas iskelet sistem muayenesinde her iki el proksimal interfalengial 

eklemlerde hassasiyet vardı. Laboratuvar tetkiklerinde Hb 1 .2g/dL  lökosit   80x10³µL  

platelet 72X10³ µL  Anti nükleer antikor (ANA) pozitif ve granüler patern gösteriyordu. 

C3 77 mg/dL (80-160), C4 1.67mg/dL (10-40), Direkt Coombs testi negatif, ALT 74U/L, 

AST   U/L  Hepatit belirteçleri negatif  EBV VCA Ig G pozitif  anti CMV Ig G pozitifti. 

Anti kardiyolipin IgG ve IgM  Lupus Antikoagülan negatifti. Tam idrar tetkiki normaldi. 

Hasta ANA pozitifliği  C  ve C  düşüklüğü  trombositopeni ve eklem şikayetleri ile 

SLICC SLE kriterlerini karşılıyordu. Prednizolon 10 mg/gün ve hidroksiklorokin 

200mg/gün tedavisi başlandı. Kontrol değerlendirilmesinde eklem şikayetlerinde azalma 

olmuştu. C   mg/dL  platelet  0x10³µL  AST  7 U/L  ALT  8 U/L idi. Hastanın 

takiplerine devam edilmektedir. 

 

Bulgu: Trombositopeni göllenme  azalmış trombosit yapım  artmış yıkım  ilaçlar ve 

otoimmün hastalıklar gibi farklı nedenlere bağlı gelişebilir. Otoimmün trombositopeni 

genellikle SLE ve romatoid artrit gibi sistemik otoimmün hastalıklara eşlik eder. 

Trombositopeni lupusun tek bulgusu olabilir. Bizim olgumuz da trombositopeni etyolojisi 

araştırılırken SLE tanısı aldı. 

 

Sonuç: Sonuç olarak trombositopeni ayırıcı tanısında romatolojik hastalıklar 

unutulmamalıdır. 
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P4- MULTİPLE MYELOMA TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN 

PARAPAREZİ İLE PREZENTE OLAN PLAZMOSİTOM OLGUSU 

 
Mesut Göçer

1
,İlknur Nizam Özen

1
,Fatma Aykaş

1
,Mehmet Çelik

1
,Vedat 

Aslan
1
,Utku Iltar

1
,Erdal Kurtoğlu

1
 

 
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Hematoloji Kliniği 

 
Amaç: Multipl miyelom(MM) monoklonal hafif ve ağır zincir aşırı üretimine yol açan 

plazma hücrelerinin malign hastalığıdır. Yaşla birlikte insidans artar. Kırk yaşında MM 

tanısı alan hasta oranı ancak %2ʼdir. Kemiğin soliter plazmositomu plazma hücre 

hastalıklarının % - ʼini oluşturur. Ortanca görülme yaşı miyelomdan daha genç olup 

erkeklerde daha sıktır. Spinal plazmositomların büyük çoğunluğu torakal bölge vertebra 

gövdelerini tutarlar. Ancak anterior ve posterior elemanlarda da herhangi bir yeri 

tutabilirler. Klinik bulgular tutulum yerine bağlı lokal ağrı  kök veya omurilik basısına 

bağlı bulgulardır. Soliter olarak tespit edilmiş ekstramedüller plazmositomların % 2–70 

oranında daha sonra MM’ye ilerleyebileceği bildirilmiştir. Biz burada MM nedeniyle 

tedavi edilen hastada tedaviye yanıtlı iken gelişen plazmositom olgusunu sunmak 

istiyoruz. 

 

Yöntem:    yaşında erkek hasta 2 yıl önce bel ağrısı  kilo kaybı ve halsizlik şikayetleriyle 

başvurdu. Hastanın tetkiklerinde akut böbrek yetmezliği  hiperkalsemi ve anemisi 

mevcuttu. Direkt grafilerinde litik lezyonları da olan hastaya yapılan kemik iliği 

aspirasyon ve biyopsi sonucuyla multiple myeloma tanısı konuldu. O dönemde ilk 

basamak tedavi olan VAD kemoterapi protokolü 2 siklus uygulandı. Yanıt alınamayan 

hastaya 2 siklus Vel-Dex protokolü uygulanmış ve çok iyi kısmi yanıt elde edildikten 

sonra siklofosfamid ile mobilize edilerek otolog kök hücre nakli yapılmıştır. Nakil sonrası 

9.ayda serum immunfiksasyonda bant tekrar görülmeye başlandı. Hastaya 2 siklus 

lenalidomide verildi. 2.nakil için yeterli hücresi olan hastaya nakil öncesi tekrar   siklus 

Vel-Dex verildi. Tedavi sonrası hasta da kısmi yanıt mevcuttu. Son tedaviden yaklaşık 2 

hafta sonra hasta her iki alt ekstremite de giderek artan ağrı ve güç kaybı ile başvurdu. 

Son 1 hafta içinde hasta ayaklarının üzerine basamaz hale geldiği belirtmiş  muayeneye 

tekerlekli sandalye ile gelmiştir. Öncelikle bortezomibe bağlı nöropati olabileceği akla 

gelmiştir. Bununla birlikte şikayetlerin çok hızlı ilerlemesi  fizik muayenede hipoestezi ve 

derin tendon reflekslerinde artış saptanması üzerine birinci motor nöron hasarı da 

olabileceği düşünülmüştür. Elektronöromiyografi ile birlikte torakal ve lomber manyetik 

rezonans görüntüleme yapılmıştır. Hastanın görüntülenmesinde T7 vertebra korpusunda 

yükseklik kaybı ve spinal kanal içerisinde ekstra dural yerleşimli kraniokaudal aksta 

yaklaşık 7 cm uzunluğunda T1 ağırlıklı görüntülerde hipointens olarak izlenen IVKM 

sonrası kontrast tutulumu gösteren nöral foramenler ile ilişkili görünümde lezyon (multipl 

myelom tutulumu?) saptanmıştır. Hastamız beyin cerrahisi bölümü tarafından acil olarak 
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opere edilmiştir. Lezyon patolojik olarak incelenmiş lambda monoklonalitesi gösteren 

atipik plazma hücre infiltrasyonu saptanmıştır. Operasyon sonrası hastaya 20 gün 

radyoterapi uygulanmıştır. Bu dönemde destek amaçlı fizik tedavi de planlanmıştır. 

Başlangıçta tekerlekli sandalye ile gelen hasta tedavi sonrası bağımsız mobil hala 

gelmiştir. 

 

Sonuç : Soliter plazmositom plazma hücre bozuklukları içinde nadir görülen bir durum 

olmakla beraber ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Soliter plazmositom nedeniyle takip 

edilen olguların MM’a ilerlemesi sık karşılaşılan bir durum olmakla birlikte tedavi altında 

ki bir hastada plazmositom gelişmesi oldukça nadirdir. Ciddi sinir basısı ile giden 

olgularda tanı ve tedavi de çok hızlı hareket etmek gerekir. Hastada omurilik basısı veya 

spinal instabiliteye bağlı nörolojik defisit mevcut ise öncelikle cerrahi total rezeksiyon 

uygunlanmalıdır. Bunun dışında soliter plazmasitomlu hastalar için standart tedavi küratif 

radyoterapidir. 
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P5- UZUN SÜRE ENERJİ İÇECEĞİ TÜKETİMİ SONRASI GELİŞEN 

TTP OLGUSU 
 

Mesut Göçer
1
,Fatma Aykaş

1
,İlknur Nizam Özen

1
,Vedat Aslan

1
,Utku 

Iltar
1
,Mehmet Çelik

1
,Erdal Kurtoğlu

1
 

 
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Hematoloji Kliniği 

 

Amaç: TTP  mikroanjiopatik hemolitik anemi  ateş  bilinç değişikliği  böbrek yetmezliği  

trombositopeni karakterize hayatı tehdit edici bir hastalıktır. TTP’nin kesin etyolojisi 

bilinmemekle birlikte malignite  gebelik  SLE  Sjögren sendromu ve romatoid artrit gibi 

otoimmün hastalıklar  HIV ve sitomegalovirüs enfeksiyonu  ilaçlar (gemsitabin  

tiklopidin, kinin, simvastatin, trimetoprim, pegile interferon gibi) ve kemik iliği nakli ile 

ilişkili olarak görülebilmektedir. Hastalığın erken tanınması ve tedaviye başlanması  

yüksek mortalitesi olan bu hastalık için önemlidir. İlk ve seçkin tedavi yöntemi 

plazmaferezdir. Özellikle edinsel ve refrakter TTP olgularında immunsupresif olarak 

vinkristin  siklofosfamid  siklosporin  azotiopurin  rituksimab kullanılabilir. Biz burada 

uzun süre enerji içeceği tüketimi sonrası gelişen refrakter TTP olgusunu sunmak istiyoruz. 

 

Yöntem: 1  yaşında bilinen ek hastalığı olmayan bayan hasta acil servise baş ağrısı ve 

yoğun menstrüasyon kanaması ile başvurdu. 2 hafta önce kızılaya kan bağışında 

bulunduğunu o zaman kan değerlerinin normal olduğunu söyledi. Öğrenci olan hastamız 

ders çalışırken uyanık kalmak için son 1  gündür her gün  00 cc enerji içeceği tükettiğini 

belirtti. İlk olarak dış merkez acil servise başvuran hastanın Hb: .0 gr/dl olması üzerine   

ünite eritrosit replasmanı yapılarak sevk edilmiş. Fizik muayenesinde bilateral tibia ön 

yüzünde yaygın ekimozu vardı. Laboratuvar değerleri hb:8.2 gr/dl  plt: 000/mm   

wbc:6800/mm3, LDH:1703U/L, kr:0.8mg/dl, tot.bil:3.17mg/dL, ind.bil:2.78mg/dL 

şeklindeydi ve periferik yaymasında yaygın şiştositleri ve trombositopenisi vardı. TTP ön 

tanısıyla hastaya 1 plazma volümünden günde bir kez plazmaferez başlandı. İşlem öncesi 

gönderilen ADAMTS-1  aktivite düzeyi <%0.2( 0-130), ADAMTS-1  inhibitör 

düzeyide 27.08 U/mL(<12) geldi. Sekonder TTP etiyolojisine yönelik elisa testleri  

TORCH, CMV DNA, Brucella, HIV, immunolojik parametreler gönderildi. Patolojik 

sonuca rastlanmadı.   gün yapılan plazmafereze yanıt alınamayan hastaya   gün 1 gr 

pulse steroid yapıldı. Yine yanıt alınamayan hastanın işlem sayısı günde ikiye çıkartıldı. 

Bu tedaviden de fayda görmeyen hastaya plazmaferez ile birlikte endikasyon dışı onay 

alınarak haftalık rituksimab tedavisi başlandı. Trombosit sayısı 1 0.000/mm  geçtiği 

dönemde 2 gün plazmafereze ara verildi. Trombosit sayısı hızla düşmeye başladı.   hafta 

rituksimab tedavisi sonrası da klinik yanıt alınamayan hastaya 2 mg vinkristin verildi. 

Vinkristin tedavisinin 10.gününde trombosit sayısı   gün üst üste 1 0.000/mm  gelen 

hastanın plazmaferez işlemine son verildi. Hastamızın klinik yanıtı 2 aydır devam 

etmektedir. 
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Sonuç: TTP nadir gözlenen  genellikle önceden sağlıklı olduğu bilinen bireylerde görülen 

yaşamı tehdit eden organ tutulumları ile gidebilen bir hastalıktır. Özellikle hastalığın 

başlangıcında tüm klinik bulguların bir arada olmaması nedeniyle tanısı oldukça güçtür. 

Altta yatan bir hastalığın veya tetikleyici bir etkenin saptanabildiği olgulara sekonder 

immun aracılı TTP denir. Akut standart TTP tedavisinin yanı sıra altta yatan duruma 

yönelik tedavi veya kuşkulu ilacın kesilmesi gerekli olabilir. Enerji içeceği içinde bulunan 

taurin kaynaklı TTP vakasına birkaç ay önce günlük önerilen maksimum miktarın 

yaklaşık 8-10 katı tüketen bir hastamızda da rastlamıştık. Tanıda ağır ADAMTS-13 

eksikliği ile birlikte anti-ADAMTS-1  IgG otoantikorlarının varlığı  

entübasyon/ventilasyon gereksinimi  nörolojik bozukluk ve kardiyak bozukluk ve/veya 

troponin yüksekliği hastalık ağırlığı ile ilişkili en önemli faktörlerdir. TTP’de prognoz 

üzerine belirgin etkisi gösterilmiş seçkin tedavi yöntemi plazma değişimidir. Olgumuzda 

prognoz üzerine olumsuz etkisi olduğu bilinen ağır ADAMTS-1  eksikliği bulunmaktadır. 

Tedavide de plazmaferez dışında pulse steroid  rituksimab ve vinkristin kullanılmak 

zorunda kalmıştır. 
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P6- NORMAL HEMOGRAM DEĞERİ VE AKUT PORTAL VEN 

TROMBOZU İLE PREZENTE OLAN ESANSİYEL TROMBOSİTOZ 

OLGUSU 
 

Vedat Aslan
1
,Utku Iltar

1
,İlknur Nizam Özen

1
,Fatma Aykaş

1
,Erdal 

Kurtoğlu
1
,Mehmet Çelik

1
 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

Amaç: Daha önce bilinen kronik hastalığı olmayan hasta   gün süren karın ağrısı 

nedeniyle acile başvurmuş. Abdomen USG’de portal ven trombozu saptanan hasta 

dahiliye servisine yatırılmış. Dalak boyutu 1 7 mm olarak ölçülmüştü. CRP değeri 1   

olarak saptandı. Düşük molekül ağırlıklı heparin ve destek tedavisi ile semptomları 

düzelen hastanın trombofili açısından genetik testleri istendikten sonra düşük molekül 

ağırlıklı heparin tedavi dozu ile taburcu edilmişti. 

Yöntem: Polikliniğimize başvuran hastanın hemogram değerinde hemoglobin ve 

trombosit değeri normal sınırlardaydı. Kontrol portal ven doppler USG’de tromboz 

saptanmadı ancak kollateraller mevcuttu. Kronik süreç olduğu düşünüldü. Trombofili 

genetik panelinde anormallik saptanmayan hastanın PNH paneli de normaldi. 

Bulgu: Hastadan JAK-2 de istendi ve %20 değeri ile pozitif olarak geldi. Kemik iliği 

biyopsi aspirasyon değerlendirmesi kronik myeloproliferatif hastalık ile uyumluydu. 

Düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisine ek olarak 100 mg aspirin de eklendi. 

Sonuç: KMPH hastalıkları genellikle trombosit veya hemoglobin değerinde yükseklik 

veya belirgin dalak büyüklüğü saptandıktan sonra tanı almaktadır. Masif splenomegali 

durumunda hastanın hemogram değerlerinde bu yükseklik hipersplenizm nedeniyle 

saptanamayabilir. Portal ven trombozu etyolojisinde herediter trombofili, kronik 

myeloproliferatif hastalıklar  PNH ve solid organ maligniteleri ekarte edilmelidir. Masif 

splenomegalisi olmaması ve hemoglobin  trombosit değeri normal olması durumunda bile 

kronik myeloproliferatif hastalıklar da dışlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

P7- PLAZMAFEREZDEN YARAR GÖREN SOĞUK AGLUTİNİN 

HASTALIĞI OLGUSU 
 

Mehmet Çelik
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1SBÜ Antalya Eğitim ve Arraştırma Hastanesi 

 

Amaç: Soğuk aglütinin hastalığının şiddetli seyrettiği durumlarda plazmaferez tedavisinin 

ne denli etkili olabileceğini sunmayı amaçladık. Uzun süreli cilt bulguları olan hastada 2 

seans plazmaferez sonrası tanı anından beri düzelmeyen cilt bulguları tamamen ortadan 

kayboldu. 

 

Yöntem: Soğuk aglütinin hastalığı düşük ısılarda antikorların aktifleşerek eritrositlerin 

aglütinasyonuna neden olmasıyla seyreden  nadir görülen bir otoimmün hemolitik 

hastalıktır. Klinikte anemi bulgularına ilave olarak soğuğa maruziyetle gelişen 

akrosiyanoz  soğuk gıdalar ı yutmada güçlük gibi belirtiler görülebilir. Tanıda yüksek 

titrede soğuk agglutininlerin varlığının gösterilmesi gereklidir. Komplemanlı Coombs 

testi pozitiftir. Tedavide hafif olgularda soğuğa maruziyetten kaçınılması önerilir. Daha 

ağır seyreden olgularda rituksimab  fludarabin  klorambusil  siklofosfamid gibi ajanlar 

kullanılabilir. Semptomlar şiddetliyse veya cerrahi girişim planlanıyorsa plazmaferez 

tedavisi genellikle etkilidir 

Bulgu: Olgu Sunumu Altmış yedi yaşındaki erkek hasta halsizlik  nefes darlığı  

vücudunda yaygın döküntü yakınmalarıyla acil servise başvurdu. Hastanın birkaç gün 

önce Uludağ’da kamp yaparken soğuk suya girme sonrası şikayetlerinin başladığı 

öğrenildi. On beş yıl önce yine soğuk suyla temas sonrası vücudunda gelişen döküntüler 

nedeniyle yapılan tetkiklerde hastaya soğuk aglütinin hastalığı tanısı konulmuş. Soğuk 

maruziyetinden kaçınması söylenilmiş. Kısa süre önce adını bilmediği  tablet şeklinde bir 

ilaç kullanmış. Cildindeki döküntüler tanı konulduğundan beri hiç düzelmemiş. İki hafta 

önce katarakt ameliyatı olan hastanın cildindeki döküntüler daha da artmış. Fizik 

muayenesinde splenomegali izlenmedi. Hemoglobin düzeyi 8.  gr/dl  hematokrit %  .2  

MCV 135 fl, MCH ve MCHC ölçülemedi. Komplemanlı Coombs testi ve soğuk aglütinin 

testi pozitifti. Üç gün süren plazmaferez ve kortikosteroid tedavisi sonrası hastanın cilt 

bulguları tamamen düzeldi. Hasta tanıdan itibaren ilk kez döküntülerin tamamen ortadan 

kalktığını belirtti. 

Sonuç: Soğuk agglutinin hastalığı eritrosit üzerindeki polisakkarit antijenlere yönelik 

oluşan Ig M tipi antikorlar (nadiren Ig A veya Ig G) nedeniyle gelişir. Soğuk agglutininler 

soğuğa maruziyetle  enfeksiyona bağlı olarak veya paraneoplastik bir tabloya bağlı olarak 

ortaya çıkabilir. Semptomların şiddetli olduğu ve aneminin derinleştiği olgularda 

plazmaferez tedavisi bu Ig M tipi antikorların kandan uzaklaştırılmasını sağlayacak etkili 

bir tedavi yöntemidir. 
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P8- DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ İLE PREZENTE OLMUŞ 

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ OLGUSU 
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1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü  2Antalya Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Dahiliye Bölümü 

 

Amaç: Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH); sıklıkla hemolitik anemi  sitopeniler 

ve tromboz ile karakterize  nadir görülen bir edinsel klonal hematopoetik kök hücre 

hastalığıdır. Hastalarda kronik intravasküler hemolize bağlı hemoglobinüri sonucu demir 

eksikliği anemisi (DEA) görülebilir. Yaşam kalitesini bozan  kronik  ilerleyici ve 

mortalitesi yüksek bir hastalık olup tek küratif tedavi allojenik kemik iliği naklidir. Son 

yıllarda  monoklonal antikor eculizumab ile PNH tedavisinde önemli ilerleme ve 

mortalitede belirgin azalma kaydedilmiştir. Bu nedenle hastalığın erken tanısı ve tedavisi 

oldukça önemlidir. 

Yöntem: Bu yazıda demir eksikliği anemisi ile başvuran 2  yaşında bir bayan PNH 

olgusu sunulmaktadır. 

Bulgu: 2  yaş kadın  hastanemiz hematoloji polikliniğine hafif halsizlik şikayeti ile 

başvurdu. Ek şikayeti olmayan hastanın öyküsünde yıllardır tekrarlayan DEA nedeniyle 

tedavi aldığı öğrenildi. Fizik muayenesinde patolojik bulgu saptanmadı. Tetkiklerinde; 

Hg: 9,2gr/dl, MCV: 96,6fl, WBC:3500/mm3, trombosit:167.000/mm3, ferritin: 4ng/ml, 

vitB12 ve folat düzeyi normal değerlerdeydi. LDH düzeyi  2 U/L saptanan vakanın 

bilüribin  diğer karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal sınırlardaydı. Periferik 

yaymada hipokrom normositer eritrositler mevcuttu. Fragmantasyon yoktu. Lökosit 

dağılımı  morfolojisi ve trombositler normaldi. Hastada mevcut MCV ve LDH değerleri 

demir eksikliği ile uyumlu olmadığı için hemolitik anemi ön tanısıyla istenen retikülosit 

sayısı %2 2  ve haptoglobulin değeri normalden düşük bulundu. Coombs testleri negatifti. 

Ara ara idrar renginde koyulaşma olduğunu söyleyen hasta bunun idrar yolu 

enfeksiyonuna bağlandığını ve bu dönemlerde tedavi aldığını belirtti. İdrar tetkikinde 

hemoglobinüri mevcuttu. Hastada PNH ön tanısıyla FLAER yöntemi ile akımsitometrik 

incelemede granülositlerde %       monositlerde %       eritrositlerde %27   oranında 

PNH klonu saptandı. Sağlık Bakanlığı’ndan Eculizumab kullanımı için onayı alınan 

vakanın ilacı temin aşamasındadır. 

Sonuç: PNH nadir görülen edinsel hematopoetik klonal kök hücre hastalığıdır. Hastalığın 

yıllık insidansı 0 1-0 2/100.000 olarak tahmin edilmektedir. Tüm yaş gruplarında 

görülmekle birlikte tanı sırasında ortalama yaş  0’dur. Patofizyolojisinde en önemli faktör 

PİG-A geninde oluşan somatik mutasyondur. Mutasyon glikozil fosfatidil inozitol(GPİ) 
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çıpasının yapımını bozar. GPİ eksikliğinde normal şartlarda hücre membranına yerleşerek 

komplemana bağlı lizisi engelleyen CD   ve CD   gibi proteinler membrana bağlanamaz 

ve kronik kompleman aktivasyonu başlar. Kronik kompleman aktivasyonu hastalığın 

kliniğini oluşturan kronik intravasküler hemoliz  tromboz  sitopeni  organ hasarı ve erken 

mortaliteden sorumlu esas faktördür. Eritrositlerdeki kronik hemolize sekonder serbest 

hemoglobin artışı ve nitrik oksit sentezindeki azalma PNH’lı hastaların semptomlarının 

çoğunun nedenidir. En sık klinik bulgu ve semptomlar halsizlik (%80)  dispne (%  )  

hemoglobinüri (% 2)  karın ağrısı (%  )  kemik iliği yetmezliği(%  ) ve daha az sıklıkta 

erektil disfonksiyon  göğüs ağrısı  tromboz ve böbrek yetmezliğidir. Olgumuz 2  yaşında 

bayan hastadır. Hafif halsizlik tarifleyen vakada anemi ve hemoglobinüri dışında bulgu 

saptanmamıştır. PNH’de anemi birçok nedene bağlıdır. Hemoliz ve kemik iliği yetmezliği 

aneminin iki önemli nedenidir. DEA toplumda en çok görülen anemi olup özellikle genç 

kadınlarda yetersiz demir alımı ve menstruasyonla kayıp nedeniyle sıktır. Ancak nadir bir 

hastalık olmakla birlikte PNH’de devamlı intravasküler hemolize bağlı hemoglobinüri 

demir kaybına neden olabilir. Vakamızda tedaviye rağmen düzelmeyen demir eksikliği 

anemisi ve eşlik eden MCV ve LDH yüksekliği PNH tanısını düşündürmüştür. PNH hasta 

yaşam kalitesini bozan ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır. Erken tanı ve eculizimab ile 

tedavi mortaliteyi belirgin azaltmaktadır. Erken tanının yaygınlaşması da ancak bu 

hastalığın tanı sırasında hatırlanması ile mümkündür. 
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P9- MİKROANJİYOPATİK HEMOLİTİK ANEMİYLE PREZENTE 

OLAN KARSİNOM OLGUSU 
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1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Hematoloji Kliniği  2Antalya Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi 

 

Amaç: Trombotik trombositik purpura benzeri tabloyla prezente olan bir karsinom 

olgusunu sunmayı amaçladık. Plazma değişimi tedavisine yanıtsızlık sonrası yapılan 

kemik iliği aspirasyon ve biyopsi değerlendirmesi sonrasında nonhematopoetik hücre 

infiltrasyonu ve saptandı. Sonraki tetkiklerde primer tümörün mide kaynaklı olduğu 

görüldü. 

 

Yöntem: Trombotik trombositopenik purpura (TTP) düşük trombosit sayısı  

mikroanjiopatik hemolitik anemi (MAHA)  ateş  nörolojik patolojiler ve renal yetmezlikle 

karakterize nadir bir hastalıktır. TTP en sık immün hastalıklar  ilaçlar ve gebelikle birlikte 

görülür. Karsinom TTP’nin nadir bir nedenidir ve burada TTP benzeri bir tabloyla olan 

bir karsinom metastazı olgusu sunulmaktadır. 

Bulgu: Elli üç yaşında erkek hasta halsizlik ve vücutta döküntü şikayetiyle başvurdu. 

Yapılan fizik muayenesinde alt ekstremitede daha belirgin olmak üzere yaygın peteşi ve 

purpuraları olduğu saptandı. Hemoglobin düzeyi 7.2 gr/dl  trombosit sayısı 22.000/mm  

olan hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı. Aynı tetkikte LDH düzeyinin 27 1 U/L 

olması ve periferik yaymada mikroanjiyopatik hemolitik anemi bulgularının olması 

nedeniyle hastaya TTP ön tanısıyla plazmaferez tedavisi başlandı. İşlem öncesi 

ADAMTS1  aktivitesi için tetkik ayrıldı. Total bilirubin  .7 mg/dl iken indirekt bilirubin 

4 mg/dl olarak saptandı. Coombs testleri negatif  flow sitometri tetkiki normal  ANA 

negatif  viral marker’lar negatifti. ALT ve AST düzeyleri normal olan hastanın ALP 

düzeyi yüksekti. İki seans plazmaferez sonrası trombosit sayısının yükselmemesi 

nedeniyle hastaya kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi yapıldı. Kemik iliği aspirasyonunda 

nonhematolojik hücre infiltrasyonu izlenmesi üzerine solid tümör metastazı olasılığı 

düşünülerek malignite taramasına başlandı. Bu arada ADAMTS1  aktivitesi normal geldi. 

Kemik iliği biyopsisinde intertrabeküler alanda yer yer solid adalar şeklinde tümör 

infiltrasyonu izlendi. Tümör hücreleri panCK(+)  CDX2(-), sinaptofizin(-), kromagranin(-

), CD56(-) idi. Yapılan üst GİS endoskopisi midede izlenen lezyondan alınan biyopside 

taşlı hücreli karsinom saptandı. Hasta Tıbbi Onkoloji bölümüne devredilerek tedavisine 

başlandı. 

 

Sonuç: TTP kanser  gebelik  ilaç maruziyeti  kök hücre nakli ve enfeksiyonlar (ör. HIV-1) 

gibi predispozan durumlarla ilişkili olabilir. Malignite  TTP’nin bilinen fakat nadir bir 

nedenidir. Bazen TTP benzeri bir tablo metastatik adenokarsinomun ilk bulgusu olabilir. 
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Bu durumlarda kemik iliği değerlendirmesi önemli bilgiler sunabilir. Klinisyen bir TTP 

olgusu karşısında maligniteyi de her zaman akılda tutmalı ve kuşku halinde kemik iliğini 

değerlendirmelidir. 

 
 

P10- TALASEMİ MAJÖR HASTALARINDA KARACİĞER DEMİR 

DEPOLANIMI İLE VİATMİN D DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
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1SAUM Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniği  2SAUM 

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği  3SAUM Antalya Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Fizyoloji Kliniği  4Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Romatoloji 

Kliniği  5Akdeniz Üniversitesi Biyoistatistik Bölümü 

 

Amaç: Beta talasemi major (β-TM) tüm dünyada sık görülen genetik bir hastalıktır. Aşırı 

demir yüklenmesi olan β-TM hastalarında karaciğer ve kalp problemleri sık görülmekte 

ve yaşam beklentisi azalmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda kronik karaciğer 

hastalıkları ile düşük vitamin D düzeyleri arasındaki ilişki vurgulanmaktadır. Bu 

çalışmamızda β-TM hastalarında karaciğer demir birikimi ile vitamin D düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi araştırdık. 

Yöntem: Çalışmaya 101 β-TM tanılı hasta dahil edildi. Hastalar karaciğer T2* MRI 

skoruna göre dört gruba ayrıldı. (Grup 1: normal  1 hasta  grup 2: hafif düzeyde demir 

birikimi olan 17 hasta  grup  : orta düzeyde demir birikimi olan  2 hasta  grup  : hafif 

düzeyde demir birikimi olan 11 hasta). Seum vitamin D düzeyleri kemiluminesans 

immunoassay yöntemi ile ölçüldü. 

Bulgu: Ortalama T2* skoru  .8  ± 7. 8 ms idi. Vitamin D düzeyleri ortanca 1  ( -91) 

ng/mL olarak ölçüldü. Vitamin D düzeyleri ile karaciğer T2* MRI skoru arasında pozitif 

korelasyon olduğu tespit edildi (r=0. 1  p<0.0 ). Grup 1 ve   arasında vitamin D 

düzeylerinin anlamlı düzeyde farklı olduğu bulundu (p<0.0 ). Vitamin D eksikliği (<20 

ng/mL)’nin; grup 1’de %    grup 2’de %70  grup  ’de %80 ve grup  ’de %100 olduğu 

gözlendi. 

 

Sonuç: β-TM hastalarında ilerleyici karaciğer hastalığı ile birlikte vitamin D eksikliğinin 

sıklığı artmaktadır. β-TM hastalarında iskelet sistemi ve diğer komplikasyonları önlemek 

için vitamin D düzeyinin takibi ve eksikliğin tamamlanması gereklidir. 
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P11- HODGKİN LENFOMADA AKCİĞER TUTULUMU; NADİR BİR 

OLGU 
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1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi  İç Hastalıkları  Hematoloji Kliniği  2Konya 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi  İç Hastalıkları Kliniği 

 

Amaç: Lenfomalarda extranodal tutulum non-hodgkin lenfomada daha sıktır ve bazı alt 

tiplerde prognostik belirteç olarak kullanılır. Hodgkin lenfomda  komşuluk yoluyla 

gerçekleşen extranodal tutulum %1   hematojen yolla yayılım ise % -10 oranlarında 

bildirilmiştir. Ekstranodal tutulumlar tek odaklı olabileceği gibi olguları evre IV hastalık 

da yapabilir. Alman Hodgkin Çalışma Grubu’na göre erken evre olgularda extranodal 

tutulum kötü prognozla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca yaygınlığı ve lokalizasyonu  sistemik 

kemoterapiye radyoterapi eklenmesi gibi tedavi seçiminde yol göstericidir. Bu posterde 

akciğer parankim ve kemik iliği tutulumunun olduğu ileri evre bir Hodgkin lenfoma 

olgusunu sunduk. 

Bulgu: 2  yaşında erkek hasta. Yaklaşık bir yıldır yaygın kemik ağrısı olması ve birkaç 

ayda boyunda ve sağ kasıkta ele gelen kitle lezyon gelişmesi üzerine başvurdu. Fizik 

muayenede genel durumu iyi  şuuru açık  oryante ve koopere olup vital bulguları stabildi. 

Sistemik muayenede sol servikal alanda 1 cm düzgün sınırlı  ağrısız  her iki aksillar 

alanda 1-2 cm  solda büyüğü 2-  cm  birkaç adet lenf nodu  sağ inguinalde operasyon 

skarı izlendi. Dalak ve Karaciğer nonpalpabl  hafif konjunktival solukluk ve her iki 

hemitoraks bazallerinde ince krepitasyonlarlar mevcuttu. Ultrasonografik görüntülemede 

boyunda sol servikalde 12 mm  sağ supraklavikular 1 x  mm  solda 18x8 mm patolojik 

görünümlü LAP  aksillar alanlarda sağda 21 mm  solda 28 mm LAP  inguinal alanlarda 

sağda 2 x12 mm  solda   x22 LAP  batın BT’de dalak anterior komşuluğunda 21 mm 

çapta aksesuar dalak  paraaortik-periportal  çok sayıda LAP  inguinal alanlarda LAP 

izlendi. Servikal lenf nodu biyopsisi ile noduler sklerozan tip Hodgkin Lenfoma tanısı 

konuldu. Toraks BT ve tüm vücut PET/CT’de akciğer parankimi ve kemik dokuda da 

tutulum saptandı. Kemik iliği biyopsisi ve akciğer kama biyopsisinde her iki alanda da 

lenfoma infiltrasyonu saptanması üzerine olgu evre IV hastalık kabul edildi. Laboratuvar 

incelemede WBC: 1 .200 /µL (Lenfosit: 1170 /µL)  Hb:   1 g/dL  PLT:  70.000 /µL  

serum biyokimyasında ALT: 12  U/L  ALP: 218 U/L  LDH:  12: U/L  GGT: 1   U/L  

CRP  8 mg/dL  eritrosit sedimentasyon hızı 70 mm/sn  diğer parametreler normal 

bulundu. Periferik kan yaymasında eritrositlerde hafif anizositoz  hipokromi  trombosit 

sayı ve sıklığı artmış  lökosit formülü parçalı % 8  çomak%7 Lenfosit %1   monosit %11 

idi. IPS’e göre skor   olup orta risk grubunda değerlendirildi. Pulmoner ve kardiyak 

fonksiyonları değerlendirilerek olguya ABVD (Doksorubisin  bleomisin  vinblastin  

dakarbazin) kemoterapisi başlandı. Olgu tedavisinin ikinci kürünü almakta olup  takibine 

devam edilmektedir. 
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Sonuç: Hodgkin lenfomada vaka bildirimleri şeklinde boyun  mandibula ve 

intraabdominal solid organ tutulumları bilinmektedir. Olgularda görüntülemelerle nodal 

alan dışı tutulumdan şüphelenildiğinde  tanı biyopsi ile kesinleştirilmelidir. Akciğer 

tutulumu da oldukça nadirdir. Tekli nodül  multiple nodul ya da kaviter lezyonlar şeklinde 

ortaya çıkabilir. Genel olarak literatürde %   -11   oranlarında ve çoğunlukla sekonder 

geliştiği  nodal tutulum olmadan primer akciğer tutulumlarınınsa sıklıkla relapslar 

sırasında ortaya çıktığı belirtilmiştir. Ekstranodal tutulumlar ve lokalizasyonları tedavi 

komponentlerinin seçiminde yön vericidir. Klavuzlara göre erken evre HL’larda sistemik 

kemoterapi  radyoterapi ile devam ederken ileri evre olgularda radyoterapi  tedavi sonrası 

reziduel dokunun büyüklüğüne ve indüksiyon kemoterapi protokolüne göre 

değerlendirilmelidir. Olgumuzda olduğu gibi ABVD (Doksorubisin  bleomisin, vinblastin, 

kakarbazin) ile indüksiyon yapıldığında  rezidüel lezyon çapı 1   cm’nin üzerindeyse RT 

uygulanmalıdır. Olgumuz ikinci kürünü almakta olup  2 kür sonrasında PET/CT ile 

interim analizi yapılması ve yanıt durumuna göre tedavi mevcut tedavinin devamı ya da 

rejim değişikliği planlanmıştır. 
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Amaç: Kompleman aktivasyonunun  hedef molekül dışında bulunan çevre dokulara zarar 

vermesini kompleman düzenleyici proteinler engeller. Özellikle CD    CD    CD   ve 

CD   hastalıklarla ilişkilendirilen kompleman düzenleyici proteinlerdir. Bu proteinlerin 

genetik varyasyonlarına bağlı olarak enfeksiyon  tromboz  otoimmun hastalıkların 

oluştuğu bir çok çalışma bulunmaktadır. Çalışmamızda sağlıklı Türk toplumunda periferal 

lökositlerde CD    CD    CD   ve CD   proteinlerinin ekspresyon düzeylerini ölçtük. 

 

Yöntem: Çalışma yaşları 17-   arasında değişen  20 sağlıklı gönüllüde yapıldı. Alınan 

kan örnekleri CD    CD    CD   ve CD   antikorları kullanılarak  1 saat içinde flow 

sitometrik olarak analiz edildi. CD    CD    CD   ve CD  ’u pozitif bulunan nötrofil  

monosit ve lenfositler % olarak belirtildi. 

 

Bulgu: CD   düzeyinin en fazla nötrofillerde (% 2)  monosit (%8 ) ve en az oranda da 

lenfositlerde (%17) olduğu gözlendi. CD   düzeyi lenfositlerde  monosit ve nötrofile göre 

anlamlı derecede düşük tespit edildi (p<0.0 ). Lenfosit  monosit ve nötrofillerde CD   

düzeylerinin yaklaşık %   oranında olduğunu tespit ettik. Nötrofil ve monosit yüzeyinde 

yaklaşık %100  lenfositlerde %8  oranında CD   ekspresyonu vardı. CD   düzeyi 

lenfositlerde  monosit ve nötrofile göre anlamlı derecede düşük tespit edildi (p<0.0 ). 

Nötrofillerin yüze- yinde %100  lenfosit ve monositlerde %70-80 oranında CD   varlığını 

tespit ettik. CD   düzeyinin monosit ve lenfositlerde  nötrofillere göre anlamlı derecede 

düşük olduğu gözlendi (p<0.0 ). 

 

Sonuç: Kompleman düzenleyici proteinlerin ekspresyonu toplumlara göre değişiklik 

göstermektedir. Endemik olarak sık görülen hastalık- ların etyopatogenezini araştırırken 

kompleman düzenleyici proteinlerin ekspresyon varyasyonlarının düşünülmesi gereklidir. 
 


