
Lenfoproliferatif Hastalıklar
Royal Holiday Palace - Antalya

28 - 30 Nisan 2017

BİLDİRİ KİTABI

4. AKDENİZ 
HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU



1 

 

 

 

 

4. AKDENİZ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU 

 

28 – 30 NİSAN 2017 

ROYAL HOLIDAY PALACE - ANTALYA 

 

 

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 

 

 

 

 

 

 



2 

 

İÇİNDEKİLER 
 

P01: LÖSEMİK FORM MANTLE HÜCRELİ LENFOMA: TEDAVİSİZ GÖZLEM  ................. 4 

P02: NADİR BİR OLGU: PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ 
LENFOMASI ............................................................................................................... 5 

P03: KARACİĞER TRANSPLANTLI OLGUDA 13 YIL SONRA GELİŞEN DİFFUZ BÜYÜK B 
HÜCRELİ LENFOMA YÖNETİMİ: ................................................................................. 6 

P04: LENFOMA TANILI HASTALARDA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİNDE HAZIRLAMA 
REJİMİ OLARAK TECAM (TİYOTEPA, ETOPOSİD, SIKLOFOSFAMİD, ARA-C VE 
MELFALAN)  ............................................................................................................... 7 

P05: TİROİD BİYOPSİSİ İLE TANI ALAN HODGKİN BENZERİ ÖZELLİKLER GÖSTEREN 
DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU.......................................................... 8 

P06: t(14:18) (q32:q21) SİTOGENETİK ANORMALLİĞE SAHİP  
NADİR İKİ KLL OLGUSU  ........................................................................................... 10 

P07: MULTİPLE MYELOM HASTALARINDA TEDAVİ YANITININ VE PROGNOSTİK 
FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TEK MERKEZLİ BİR RETROSPEKTİF ÇALIŞMA  ... 11 

P08: MESANE KARSİNOMU İLE EŞZAMANLI BİRLİKTELİK GÖSTEREN HODGKİN 
LENFOMA OLGUSU  ................................................................................................. 12 

P09: KLL BİR HASTADA İBRUTİNİB TEDAVİSİ KESİLMESİ İLE HIZLA GELİŞEN HASTALIK 
PROGRESYONU  ....................................................................................................... 13 

P10: MYELOİD SARKOM; NADİR BİR LOKALİZASYON, SERVİKS: OLGU SUNUMU  ... 14 

P11: VİMATİNİB’E BAĞLI KALP TAMPONADI GÖRÜLEN ALLJENİK NAKİL YAPILMIŞ 
PH(+) ALL OLGUSU  .................................................................................................. 16 

P12: YETİŞKİN ÇAĞDA AKUT MYELOİD LÖSEMİ TANISI ALAN DOWN SENDROMLU 
OLGU  ...................................................................................................................... 17 

P13: RELAPS REFRAKTER MULTİPLE MYELOM DA POMALİDOMİDE DEXAMETEZON 
KULLANIMI TEK MERKEZ DENEYİMİ ........................................................................ 18 

P14: ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR FOLİKÜLER LENFOMA VAKASI: İZOLE TORAKAL 
VERTEBRA TUTULUMU  ........................................................................................... 19 

P15: MALT LENFOMA VE PRİMER SJÖGREN SENROMU BİRLİKTELİĞİ . ................... 20 

P16: DİFFUZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA’ DA ERKEN RELAPS VE SANTRAL SİNİR 
SİSTEMİ TUTULUMU  ............................................................................................... 21 



3 

 

P17: 17p(+) SLL ZEMİNİNDE GELİŞEN DBBHL TANILI RELAPS/REFRAKTER HASTADA 
İBRUTİNİB DENEYİMİ  .............................................................................................. 23 

P18: FOLLİKÜLER LENFOMA, KEMOTERAPİ SONRASI ZONA ZOSTER  
ENFEKSİYONU  ......................................................................................................... 24 

P19: NADİR GÖRÜLEN YERLEŞİMLİ MARJİNAL ZON LENFOMA  
OLGUSU  .................................................................................................................. 25 

P20: MANTLE CELL LENFOMA, SİTUS İNVERSUS TOTALİS  
BİRLİKTELİĞİ ............................................................................................................ 26 

P21: GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİM EKSİKLİĞİNDE ISIRGAN OTU 
TÜKETİMİ SONRASI GELİŞEN  
HEMOLİTİK KRİZ OLGUSU ........................................................................................ 27 

P22: KLL`DE KEMOTERAPİYE KARŞI YENİ MOLEKÜL İBRUTİNİB, VAKA SUNUMU  ... 29 

P23: PRİMER MEDİASTİNAL B HÜCRELİ LENFOMA: OLGU SUNUMU ...................... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

P01- LÖSEMİK FORM MANTLE HÜCRELİ LENFOMA: TEDAVİSİZ GÖZLEM 

Atakan Turgutkaya
1
, Ömür Kayıkçı

2
, İrfan Yavaşoğlu

1
, Zahit Bolaman

1
, Mine 

Hekimgil
3
 

1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı, 

2
Aydın 

Atatürk Devlet Hastanesi Hematoloji Bölümü, 
3
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Patoloji Anabilim Dalı 

 

Amaç: Mantle Hücreli Lenfoma; çoğunlukla agresif özellikli ve ortalama sağkalım 

süresinin 3-7 yıl arasında değiştiği, nükslerle seyreden, saldırganlık ve tedavi 

yanıtsızlığı nedeniyle inkürabl bir hastalık olarak kabul edilen B hücreli bir non-

hodgkin lenfomadır. Daha az agresif seyreden indolen mantle hücreli lenfoma 

olguları; bu hastalık grubunun heterojen olduğunu göstermiştir.Hastalıkla ilişkili 

semptom veya hızla progresyon gösteren lenfadenopati olmaması; indolen seyrin 

habercisidir. Bu yazıda tedavisiz 3 yıl boyunca izlenen “indolen” lösemik form bir 

mantle hücreli lenfoma olgusu sunulmuştur. 

Yöntem: 61 yaşında kadın hasta, 3 yıl önce konjestif kalp yetmezliği nedeniyle 

yapılan rutin tetkiklerinde lenfositoz saptanması üzerine KLL düşünülüp, Binet evre 

B olduğu için tedavi başlanmadan takip edilmiş. Lenfositozda ve 

lenfadenomegalide progresyon göstermeyen, B semptomları olmayan hastanın 

17.08.2016’de yapılan kemik iliği sonucu mantle hücreli lenfoma olarak 

raporlanmış. MIPI skoru 9.3(yüksek risk) olarak hesaplanan hasta; dış merkezde 

takibe alınmış.Hastanın tarafımıza başvurusunda biyokimyasal tetkiklerinde 

wbc:37110/mm3 , lenfosit:28900/mm3 ,hb:10.4 gr/dl ,plt:529000/mm3, LDH:270 

U/L saptandı. Periferik kandan t(11,14) sonucu %50 pozitif olarak sonuçlandı. Flow 

sitometrik incelemede cd5:%58, cd:19:%59, cd23:%2 saptandı. Muayenesinde 

bilateral servikal 1,5 cm boyutlu lenfadenopati mevcuttu. Olguya evreleme amaçlı 

çekilen PET-BT’de sağ üst ve alt paratrakeal, prevaskuler, aortikopulmoner, en 

büyüğü 1.7 cm olan lenf nodlarında artmış SUV tutulumu(SUVmax:5.5) tespit edildi. 

Hasta tedavi verilmeden takibe alındı. 

Bulgu: Mantle hücreli lenfoma tedavisinde halen görüş birliği yoktur. %85 hastada 

agresif bir seyir izlerken; %15’lik bir grupta tedavisiz takip edilmeye izin veren bir 

seyir izlemektedir. Tedavisiz izlem kararının verilmesinde MIPI skoru, ki-67, IGHV 

mutasyonu, SOX11 ve TP53 gibi moleküler ve genetik belirteçler da yol 
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göstermektedir. Hastamızdaki gibi lösemik, belirgin nodal tutulumu olmayan 

olgularda bu değerlendirmeler önem kazanmaktadır. 

Sonuç: Mantle hücreli lenfoma; çoğu kez agresif seyretmesine rağmen bazı olgular 

tedavisiz izlenebilmektedir. Bu alt tipleri tespit etmek önem taşımaktadır; ancak 

bunları saptamak için henüz standardize bir algoritm bulunmamaktadır. Hastalarda 

bireyselleştirilmiş tedavi önemlidir. 

 

P02- NADİR BİR OLGU: PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMASI 

İdris İnce
1
, Müzeyyen Aslaner

1
, Baran Yusufoğlu

2
 

1
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

2
Özel Gama Tıp Merkezi 

 

Amaç:  Primer santral sinir sistemi lenfomaları, sistemik tutulum olmaksızın santral 

sinir sistemi parenkimi, orbital, meningeal ve spinal tutulum gösteren extranodal 

nonhodgkin lenfoma türüdür. Ekstanodal lenfomaların %4-6 sını oluşturmakta 

olup, büyük çoğunluğu diffüz büyük B hücreli lenfomadır. Bu vaka nadir görülmesi 

ve tedavisinde görüş birliği olmaması sebebi ile sunulmuştur. 

 

Yöntem:  59 yaşında erkek hasta, sol hemiparezi sebebi ile çekilen kranial MR da 

sol parietal lop da 21x25x32 mm intrakranial kitle görüldü. Beyin cerrahi tarafından 

opere edilen hastanın patoloji incelemesinde CD20,CD79a, Bcl-2 ve MUM-1 ile 

(+),CD2,CD5,CyclinD1 ve C-myc ile (-) reaksiyon veren neoplastik hücrelerin Ki-67 

proliferasyon indexi %90 olarak değerlendirilmiş olup, NonGc tip diffüz büyük B 

hücreli lenfoma saptandı. Fizik muayenesinde sol hemiparezi ve dizartri dışında 

bulgu saptanmadı. ECOG performansı 4 olarak değerlendirldi. Tetkiklerinde 

WBC:11300 /mm³, Hb:13.5 g/dl, Plt:193000 /mm³, CRP:36.3 mg/L, LDH:532 U/L, 

Ürik asit:5.1 mg/dl, HIV:(-) saptandı. Hastanın çekilen PET-CT incelemesinde sol 

frontal lop superiorunda verteks düzeyinden başlayarak inferiora uzanım gösteren 

santrali hipometabolik, periferi belirgin hipermetabolik yumuşak doku lezyonu 

(SUVmax:25.7), ayrıca sol parietal lopta fokal belirgin hipermetabolik bir odak 

(SUVmax:13.3) saptandı (Şekil 1). İskelet sistemi ve diğer vucut bölgelerinde 

patolojik tutulum saptanmadı. IELSG’ ye göre orta risk olarak değerlendirilen 

hastaya metotreksat (3g/m2) dozunda modifiye edilerek R-İDARAM (rituximab, 

idarubisin, sitozin arabinozid, metotreksat, deksametazon) kemoterapi protokolü 

ve kemoterapi sonrası radyoterapi tedavisi planlanmıştır. 
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Sonuç:  Primer santral sinir sistemi lenfomaların tedavisinin esasını kemoterapi 

oluşturmaktadır. Kemoterapik ajanlar arasında metotreksat ve sitozin arabinozid 

tercih edilmekte olup, yüksek dozda kullanılmaktadır. Radyoterapi tedavi edici 

olmaması ve ciddi nörotoksisitesi sebebi ile primer santral sinir sistemi 

lenfomaların tedavisinde kemoterapi sonrası konsolidasyon amaçlı ya da 

kemoterapi alamayan hastalarda kullanımı önerilmektedir. Cerrahinin primer 

santral sinir sistemi lenfomalarında tedavisindeki yeri tanısal amaçlı olup kitlenin 

total eksizyonu önerilmemektedir. Hastamıza yüksek doz metotreksat (3g/m2) 

dozunda olmak üzere 4-6 kür R-İDARAM kemoterapisi başlanmış olup, kliniğimizde 

tedavisi devam etmektedir. 

 

P03- KARACİĞER TRANSPLANTLI OLGUDA 13 YIL SONRA GELİŞEN DİFFUZ BÜYÜK B 

HÜCRELİ LENFOMA YÖNETİMİ: 

Gülsüm Akgün Çağlıyan
1
 

1
Denizli Devlet Hastanesi Hematoloji Kliniği, Denizli 

 

Amaç: Solid organ veya allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu 

sonrası immunsupresyon zemininde lenfoma gelişimi görülebilmektedir. Karaciğer 

transplantından 13 yıl sonra diffüz büyük B Hücreli lenfoma (DBBHL) gelişen bir 

olgu sunuldu. 

Yöntem: Olgu sunuldu. 

Bulgu: 50 yaşında erkek hasta, gece terlemesi ve boyunda şişlik ile merkezimize 

başvurdu. Hastanın öyküsünde 13 yıl önce hepatit B ilişkili karaciğer sirozu 

nedeniyle karaciğer transplantı olduğu öğrenildi. Hastanın başka sistemik hastalığı 

yoktu. Karaciğer transplantlı olgu immunsupresif tedavi olarak takrolimus alıyordu. 

Hastanın boyun bölgesindeki 3 cm `lik lenf noduna eksizyonel lenf nodu biyopsisi 

uygulandı. DBBHL tespit edildi. Yapılan PET-BT `ye göre evre IIIS hastalık saptanan 

olgunun kemik iliği biyopsisi hiperselülerdi, kemik iliği tutulumu saptanmadı. 

Hastaya RCHOP kemoterapisi başlandı. Ara değerlendirme görüntülemelerinde 

%50 `nin üzerinde regresyon saptandı ve olgunun tedavisi 6 küre tamamlandı. 

Hasta şu an tedavi sonrası 6. ayda ve tedavisiz izlemdedir. 
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Sonuç: Transplant sonrası lenfoproliferatif hastalık çoğunlukla B hücre orjinlidir. 

Bizim olgumuzda da DBBHL saptanmıştır. Olguda posttransplant lenfoma 

gelişiminin takrolimus kullanımı ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 

İmmunsupresif kullanan transplantlı olguların izleminde lenfoma gelişimi açısından 

dikkatli olunmalıdır. 

 

P04- LENFOMA TANILI HASTALARDA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİNDE HAZIRLAMA 

REJİMİ OLARAK TECAM (TİYOTEPA, ETOPOSİD, SIKLOFOSFAMİD, ARA-C VE 

MELFALAN) 

Püsem Patır
1
, Nur Soyer

1
, Raika Durusoy

2
, Fahri Şahin

1
, Güray Saydam

1
, Mahmut 

Töbü
1
, Murat Tombuloğlu

1
, Filiz Vural

1
 

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

2
Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir 

 

Amaç: Yüksek doz kemoterapi içeren hazırlama rejimini takip eden otolog kök 

hücre nakli (OKHN) genellikle nükseden ve dirençli lenfomalarda iyi sonuçlar verir. 

Bu çalışmada nükseden/dirençli lenfoma tanılı hastalarda OKHN öncesi uygulanan 

bir hazırlama rejimi olarak TECAM rejiminin etkinliği ve güvenilirliği değerlendirildi. 

 

Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya OKHN uygulanan çeşitli evrelerdeki (Evre II,% 

19, Evre III,% 22, Evre IV,% 59) 32 lenfoma hastası (16 dirençli, 15 nüks ve 1 

başlangıç tedavisi) dahil edildi. Hastaların 21`i erkek ve 11`i kadındı. OKHN 

sırasındaki medyan yaş 52.5 (dağılım, 28-69) yıldı. Hastaların tanıları 9 diffüz büyük 

B hücreli non-Hodgkin lenfoma, 9 Hodgkin lenfoma, 5 mantle hücreli lenfoma, 3 

folliküler lenfoma, 3 marjinal zon lenfoma ve 3 T-hücreli non-Hodgkin lenfomadan 

oluşmaktaydı. Tüm hastalara tiyotepa (40 mg/m2 x dört gün), etoposid (200mg/m2 

x dört gün), siklofosfamid (60 mg/kg x bir gün), sitarabin (200 mg/m2 x dört gün) ve 

melfalan (60mg/m2 x iki gün) içeren hazırlama rejimi TECAM verildi. CD34 (+) 

hücreler 0. günde medyan 6.7 (dağılım, 1.9-19.3) x 10^6 / kg infüze edildi ve 

ardından 5 micg/kg/gün dozunda rekombinant insan granülosit koloni uyarıcı 

faktör başlandı. 

Bulgu: Mobilizasyon ve OKHN arasındaki medyan süre 2 (dağılım, 1-13) aydı. 

Nötrofil ve trombosit engraftmanı için medyan süre sırasıyla 11 (dağılım, 9-19) ve 

14 (dağılım, 10-41) gündü. Medyan hastanede kalış süresi 28 (dağılım, 11-108) 
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gündü. OKHN`nin ilk 100 gününde sırasıyla 11 (%34), 4 (%13) ve 2 (%6) hastada 

bakteriyel, sitomegalovirüs ve invaziv mantar enfeksiyonu saptandı. Üç hasta 

(%9,3) nakil ile ilgili komplikasyonlar nedeniyle öldü. OKHN sonrası toplam yanıt 

oranı %75 (22 TY, %68,8; 2 PY, % 6,2) idi. OKHN sonrası medyan 6.5 (dağılım, 1-21) 

aylık takip süresinde 7 hasta nüksetti. Bir-yıllık tahmini hastalıksız ve genel sağkalım 

sırasıyla %70 ve %45 bulundu. Hastalıksız ve genel sağkalım açısından cinsiyet, 

hasta yaşı (= 60 yıl) ve NHL/HL lenfoma grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark gözlenmedi (p>=0.05). 

Sonuç: Bu çalışmada lenfomada OKHN öncesi uygulanan TECAM hazırlama 

rejiminin yanıt açısından cesaret verici sonuçlar verdiği ve kabul edilebilir bir 

toksisiteye sahip olduğu görülmüştür. 

 

P05- TİROİD BİYOPSİSİ İLE TANI ALAN HODGKİN BENZERİ ÖZELLİKLER GÖSTEREN 

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU 

Eren Arslan Davulcu
1
, Oğuzcan Özkan

2
, Ayhan Dönmez

1
, Mine Hekimgil

3
, Murat 

Tombuloğlu
1
 

1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı, 

2
Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
3
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji 

Anabilim Dalı 

 

Amaç: Hodgkin lenfoma (HL) benzeri özellikler gösteren diffüz büyük B hücreli 

lenfoma (DBBHL), sınıflandırılamayan; tanısı daha önceleri gri zon lenfoma olarak 

tanımlanan olguların arasında yeni bir sınıftır. Klasik HL ve DBBHL arasında örtüşen 

klinik, morfolojik ve immunfenotipik özellikler gösterir. Bu tümörlerin gen 

ekspresyon profili DBBHL ve HL arası özellikler gösterse de daha çok primer 

mediastinal büyük B hücreli lenfomaya benzer (PMBBHL), ancak bu olgular 

PMBBHL-HL birlikteliğine özgü morfolojik ve immunfenotipik özelliklerin tam olarak 

ortaya konamadığı vakaları tanımlamak için kullanılır. İmmunfenotipik olarak CD45, 

CD20, CD79a, OCT2, BOB1 VE Pax5 pozitiftir. CD10 ve ALP genellikle negatif 

bulunur. Diğer DBBHL`den farklı olarak değişken oranlarda CD30 ve CD15 eksprese 

eder. 
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Yöntem: Otuz yaşındaki kadın hasta, 3 yıl önce gebeliği esnasında boğazda takılma 

hissi nedeniyle tetkik edilirken boyun ultrasonografisinde (USG) tiroidde nodül 

tespit edilmiş. Gebelik nedeniyle operasyonu ertelenmiş. Tarafımıza 

başvurusundan 2 ay önce çekilen USG`de tiroid bezinde diffüz hiperplazi, heterojen 

ve hipoekoik görünüm, bilateral, en büyüğü 33x26 mm`ye varan lenfadenopati 

saptanmış. Primer tiroid malignitesi ön tanısı ile başka bir şehirde yapılan ve 

hastanemizde konsülte edilen insizyonel biyopsi ile klasik HL, nodüler sklerozan tip, 

derece 2 tanısı aldı. Hastanemizde yattığı sürede konsültasyon materyalinin sonucu 

beklenirken tiroidden ve lenf nodülünden tru-cut biyopsi tekrarlandı. Kemik iliği 

biyopsisinde tutulum saptanmadı. PET-BT çekilerek evresi 4A olarak tespit edildi 

(Bilateral servikal, supra ve infraklaviküler, mediastinal konglomere LAP`lar ve 

tiroid parenkim tutulumu- şekil 1). Hodgin lenfoma tanısı ile ilk kür ABVD 

(Doksorubisin 25 mg/m2, bleomisin 10 mg/m2, Vinblastin 6 mg/m2, Dakarbazin 

375 mg/m2) tedavisi verilen hasta, ikinci kere alınan biyopsinin sonucu ile kontrole 

gelmek üzere taburcu edildi. Kontrol muayenesine geldiğinde konglomere 

görünümdeki, 3 cm`ye varan lenf nodlarının yaklaşık 2 cm`ye küçüldüğü görüldü. 

İkinci biyopsinin sonucu ise DBBHL ile klasik HL arasında özellikler gösteren B 

hücreli lenfoma, sınıflandırılamayan, olarak rapor edildi. Hematopatoloji 

konseyinde tartışıldığında: `Yeni gönderilen biyopside Hodgkin ve Reed-Sternberg 

(HRS) hücresi benzeri neoplastik büyük hücrelerin CD30, PAX5, MUM1 yanı sıra, 

yaygın CD20, CD23, BCL-6 pozitifliği ve nadir CD15 pozitifliği göstermesi nedeniyle 

bulgular "borderline (hudut)" kabul edilerek, mevcut tanıya gidilmiştir. Hans 

algoritmasına göre immünohistokimyasal inceleme sonucunda saptanan bulgular 

"germinal merkez dışı B hücre (ABC)" fenotipi ile uyumlu görülmüştür. İlk biyopsi 

sonucuna göre ilk tedavisini ABVD olarak alan hastaya, literatür de incelenerek R-

EPOCH (Rituksimab 375mg/m2 D1, Etoposid 55 mg/m2 D 1-4, Vinkristin 0.4 mg/m2 

D1-4, Doksorubisin 10 mg/m2 D1-4 , Siklofosfamid 750 mg/m2 D5, Prednizolon 

60/m2 D1-5) tedavisi verilmesi uygun görüldü. R-EOPCH`un ilk kürünü alan 

hastanın bundan sonraki tedavisini ABVD ile dönüşümlü alması planlandı. 

Sonuç: HL benzeri özellikler gösteren DBBHL, sınıflandırılamayan tanımı, PMBBHL-

HL birlikteliğine özgü morfolojik ve immunfenotipik özelliklerin tam olarak ortaya 

konamadığı nadir vakaları tanımlamak için geliştirilmiştir. Literatürde tioid 

tutulumu gösteren ve tiroid biyopsisi ile tanı almış ilk vakadır. Hastalığın heterojen 

yapısı ve nadir oluşu nedeniyle tedavi için kabul görmüş tek bir yaklaşım yoktur. 

Daha çok vaka ve literatür bilgisine ihtiyaç vardır. 

 



10 

 

P06- t(14:18) (q32:q21) SİTOGENETİK ANORMALLİĞE SAHİP NADİR İKİ KLL 

OLGUSU 

Tural Ganbarov
1
, Şehmus Ertop

2
, Selçuk Ergen

3
, Hüseyin Engin

3
, Müzeyyen 

Aslaner
2
, Muammer Bilici

1
 

1
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dahiliye Anabilim 

Dalı, 
2
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hematoloji 

Bilim Dalı, 
3
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Onkoloji Bilim Dalı 

 

Bulgu: Kronik lenfosittik lösemi (KLL), artmış yüzdeli mutlak lenfositoz ile 

karakterize bir hastalıktır ve lenfoproliferatif hastalıklar arasında en sık 

görülenlerdendir. t(14:18) (q32:q21) kromozomal trasnlokasyonu immünglobilin 

ağır zincir(IGH) genini kapsar ve bcl-2 geni (t(14:18) (q32:q21)/IGH-bcl2) foliküler 

merkez hücresi orjinli neoplazilerle en sık ilişkili olandır. Bu translokasyon KLL 

olgularında nadirdir. Bu sebeple t(14:18) (q32:q21) taşıyan 2 KLL olgusu sunmayı 

amaçlıyoruz. 1. OLGU: 52 yaşında erkek hasta, artmış beyaz hücre sayısı (WBC) 

nedeniyle hematoloji kliniğine sevk edilmiş. Tam kan sayımında (CBC) 

WBC:21500/mm3, HB seviyesi 13,9 gr/dl, trombosit sayısı 269000/mm3, %72 

lenfosit ve mutlak lenfosit sayısı 15500/mm3 olarak görüldü. Hastanın periferik 

yaymasında olgun lenfositler ve sepet hücreleri (smudge cells) izlendi. Artan 

lenfosit yüzdesinin varlığı ve mutlak lenfosit sayısının 5000/mm3 ün üzerinde 

olması flow sitometri analizinin yapılmasını gerekli kıldı ve sonuçlar CD19, CD5, 

CD22, CD23, HLADR yüksek pozitif, CD20 orta pozitif B hücreli KLL ile uyumluydu. 

KLL genetik panelinde FISH analizi ile %45 t(14:18) (q32:q21) bulundu. Tüm batın 

ultrasonografide dalak büyüklüğü normal görüldü; fakat aksiller ve inguinal 

bölgelerde lenfadenopati saptandı. Kemik iliği aspirasyonu KLL tanısını doğruladı. 2. 

OLGU: 65 yaşında erkek hasta, tam kan sayımında WBC 90270/mm3, HB seviyesi 

13,1 gr/dl, trombosit sayısı 153000/mm3, %85 lenfosit görüldü. Periferik yaymada 

küçük olgun lenfositler, sepet hücreleri izlendi. Flow sitometri immünfenotipleme 

sonuçları tipik B hücreli KLL ile uyumluydu. KLL genetik analizinde FISH analizi ile 

%75 t(14:18) (q32:q21) bulundu. Tüm batın ultrasonografisinde dalak büyüklüğü 

normal ve servikal, her iki aksiller, inguinal bölgelerde multipl lenfadenopati 

görüntülendi.Her iki olgu da RAİ evre 1 olarak değerlendirildi; Binet evrelemesine 

göre olguların hiçbiri tedavi endikasyonu kriterlerine sahip değildi (KLL ve Foliküler 

Lenfoma Tedavi Kılavuzu) ve hala kliniğimiz tarafından takip ediliyorlar. 
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Sonuç: Foliküler lenfomada t(14:18) (q32:q21) %60-90 görülür. KLL olgularında 

t(14:18) (q32:q21) varlığı son derece nadirdir. Bu beraberlik, tek bir sitogenetik 

anormallik veya prognostik bir değer olabilir. Bildirilen tüm çalışmalarda t(14:18) 

KLL olgularının sayısı çok az olduğundan, KLL’deki t(14:18) prognostik önemini 

değerlendirmek için prospektif çalışmalar gerekmektedir. 

 

P07- MULTİPLE MYELOM HASTALARINDA TEDAVİ YANITININ VE PROGNOSTİK 

FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TEK MERKEZLİ BİR RETROSPEKTİF ÇALIŞMA 

Şehmus Ertop
1
, Ayten Uslucuk

2
, Müzeyyen Aslaner

1
, Sevil İlikhan

2
, Selçuk Ergen

3
, 

Hüseyin Engin
3
, Ece Konuk

2
 

1
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hematoloji Bilim 

Dalı, 
2
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dahiliye Ana 

Bilim Dalı, 
3
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Onkoloji Bilim Dalı 

 

Amaç: Bu retrospektif çalışmada; hastalığın gidişatını ve tedavi yanıtını 

etkileyebilecek prognostik faktörleri ve bu faktörlerin sağ kalım üzerine etkisini 

değerlendirmeyi amaçladık. 

Yöntem: Ocak 2005-Aralık 2012 tarihleri arasında tanı alan 42 multiple myelom 

hastasının kayıtları retrospektif olarak analiz edildi. Cinsiyet, tanı yaşı, Ig subtipleri, 

sitogenetik analiz, kemik tutulumu, tanı anındaki beta2-mikroglobülin seviyesi, 

eritrosit sedimantasyon hızı, CRP, hemoglobin, MCV, WBC, platelet, üre, kreatinin, 

albümin, toplam protein, LDH, kalsiyum (düzeltilmiş) parametreleri ve hastalara 

uygulanan tedavi rejimleri kaydedildi. Ortalama izlem süresi 84 aydı. Başlangıç 

kemoterapisi olarak hastaların %69’u VAD; %31 i diğer tedavi rejimlerini aldı. (MP, 

MPT, MPV, Vel-Dex). Medyan sağkalım 44.6 aydı. 

Bulgu: Başlangıç kemoterapisi olarak VAD rejimini alan hastalarda oto-HSCT ve 

non-HSCT arasında sağkalım açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmamıştır (p: 0,159). Kalsiyum (düzeltilmiş) seviyeleri daha yüksek olan, 

albümin düzeyi <3 mg/dl olan, platelet düzeyi <140.000 ml olan hastaların 

sağkalımı diğer hastalara oranla daha kısadır (p= 0.029, p=<0.011, p=<0.001 

sırasıyla). Çoklu parametreli analizin sonucu olarak platelet sayısının <140.000 ml 

olması en önemli prognostik faktör olarak bulundu ve bu hastaların göreceli olarak 
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6 kat daha fazla riskli olduğu ve beklenen yaşam süresinin anlamlı olarak daha kısa 

olduğu (13,6 ay) saptandı(p:0.002). 

Sonuç: Bu retrospektif çalışmanın bazı kısıtlılıkları vardır; tek laboratuar 

çalışabilirliği ile prospektif çalışmalara ve daha fazla sayıda hasta popülasyonuna 

ihtiyaç vardır. 

 

P08- MESANE KARSİNOMU İLE EŞZAMANLI BİRLİKTELİK GÖSTEREN HODGKİN 

LENFOMA OLGUSU 

Tuba Hacıbekiroğlu
1
, Cenk Sunu

1
, İlhan Hacıbekiroğlu

2
 

1
Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, 

2
Sakarya Üniversitesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği 

 

Amaç: Mesane karsinomu erkelerde sıklıkla hematüri ile karşımıza çıkan 

malignitelerden biridir. Tutulum düzeyine göre farklı tedavi modaliteleri olan bu 

kanserin evrelendirilmesi oldukça önemlidir. PET-CT ya da CT ile yapılan 

evrelendirmelerde nodal tutulum önem arzetmektedir. Evrelemede metastaz 

olarak değerlendirilen fakat biopsi sonucu Hodgkin Lenfoma tutulumu olduğu 

anlaşılan, lenfadenopatili mesane karsinomu vakasını primer ikincil kanserlere 

dikkat çekmek amacı ile sunuyoruz. 

Yöntem: 58 yaşında erkek hasta hematüri, kilo kaybı şikayetleri ile üroloji 

polikliniğine başvurmuş. Özgeçmişinde özellik olmayan hastanın yapılan TUR 

(transüretral rezeksiyon) sonucu mesane karsinomu tanısı konmuş. Takiplerine 

Onkoloji Polikliniğinden devam eden hastanın evreleme amaçlı yapılan PET-CT 

değerlendirmesinde mesane bölgesinde bakiye tümör varlığı lehine bulgu 

saptanmadı. Pelvik ve abdominal kesimlerde tutulum görülmeyen hastanın, torakal 

kesitlerde sağ axiller bölgede 3,5 cm`e ulaşan, supra ve infraklavikuler alanda, sağ 

kol biseps komşuluğunda multipl lenf nodları lenfoproliferatif hastalık yönünden 

anlamlı olarak tesbit edildi. Hasta sağ axiller lenf nodu eksizyonel biopsisi ile 

değerlendirildi. Biopsi sonucu Hodgkin Lenfoma gelen hasta Evre II B unfavorable 

olarak sınıflandırıldı ve 4 kür ABVD kemoterapi rejimi planlandı. Hastaya öncelikle 

Tıbbi Onkoloji tarafından kemoradyoterapi uygulandı. Hastalık remisyonu sağlanan 

hastanın takip ve tedavisi kliniğimizde devam etmektedir. 
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Sonuç: Mesane kanseri günlük pratiğimizde sıkça karşılaştığımız bir malignitedir. 

Tedavi planını değiştirdiği için evrelemesinin iyi yapılması gereken bir kanserdir. 

Literatüre bakıldığında ikincil mesane kanseri vakalarının daha çok Hodgkin 

Lenfoma tedavi protokolünde kullanılan siklofosfamid ajanı sonrasında geliştiği 

görülmektedir. Vakamızı Hodgkin Lenfoma ile mesane kanseri tanılarının eşzamanlı 

konulması açısından ve evrelemede genelde metastazı düşündüren 

lenfadenopatilerin başka birincil maligniteler olabileceğinide göstermesi 

bakımından sunmak istedik. 

 

P09- KLL BİR HASTADA İBRUTİNİB TEDAVİSİ KESİLMESİ İLE HIZLA GELİŞEN 

HASTALIK PROGRESYONU 

Duygu Nurdan Avcı
1
, Selin Merih Urlu

1
, Eylem Emine Genç

1
, Gülten Korkmaz 

Akat
1
, Abdullah Ağıt

1
, Merve Pamukçuoğlu

1
, Mehmet Ali Uçar

1
, Funda Ceran

1
, 

Simten Dağdaş
1
, Gülsüm Özet

1
 

1
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 

 

Amaç: Kronik lenfositer lösemi (KLL) B kökenli lenfositlerin aşırı çoğalması, 

lenfadenopati ve hepatosplenomegali ile karakterize yavaş seyirli kronik 

lenfoproliferatif bir hastalıktır. Kürabl bir tedavisi bulunmamaktadır. 17 p pozitif 

KLL hastalarının prognozu kötü seyretmektedir, tedavisinde ibrutinib yüz güldürücü 

olmuştur. Relaps refrakter KLL vakamızda ibrutinib tedavisi deneyemimizi ve ilaç 

ani kesilme sonrası karşılaştığımız zorlukları paylaşmak istedik. 

Bulgu: Bilinen sisitemik hastalık öyküsü olmayan 52 yaşında erkek, Ocak 2014’de 

KLL tanısı aldı. Tanı anında lenfositoz, trombositopeni, masif splenomegali, bası 

yapan servikal lenfadenopati ve B semptomları mevcuttu. Tanı evresi RAİ evre 4, 

Binnet C idi. İleri evre ile tanı alması nedeni ile kötü prognostik risk faktörleri 

açısından değerlendirildi ve 17 p %97 pozitif saptandı. Hla uygun kardeş 

taramalarında uyumlu kardeş bulunamadı. 02.2014-07.2014 tarihlerinde 

obinutuzumab + FC kemoterapisi uygulandı. Eş zamanlı akraba dışı tarama 

programına alındı. Tedavi bitiminde pansitopeni uzun sürmesi nedeni ile kontrol 

kemik iliği yapıldı ve KLL tutulumu saptandı. Sonrasında R- Bendamustine (375 

mg/m2 1.kür/500 mg/m2 diğer kürler+ 70 mg/m2) 4 kür tedavisi verildi. 

Tekrarlayan enfeksiyonlar ve sitopenisi nedeni ile ıv immunglobulin G ( 400 

mg/kg/gün) tedavisi uygulandı. 02/2016 ‘da ibrutinib 420 mg/gün başlandı. Tedavi 
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öncesinde pansitopeni, splenomegali, servikal ve axiller LAP ve B semptomları 

mevcuttu. İbrutinib 1.ayında B semptomları geriledi. 5.ayında palpabl 

lenfadenopatiler kayboldu. Bu süreçte hiç enfeksiyon atağı olmadı. Neutrofil değeri 

3000, hgb:11,2 plt:85.000’e kadar yükseldi. 9. ay ibrutinib sonrası takiplerine 

gelmeyen hasta 2 ay sonra genel durumu bozukluğu trombosit ve eritrosit 

replasman ihtiyacı olan pansitopeni, ateş ve septisemi ile başvurdu. Fizik 

muayenesinde lenfnodlarında artış ve pnömosi mevcuttu. Antibiyoterapi, ıv 

ımmunglobulın tedavileri başlandı. Takip esnasında solunum arresti oldu ve entübe 

edildi. Yoğun bakıma devirden 1 hafta sonra exitus oldu. 

Sonuç: İbrutinib nüks refrakter B hücreli malignitelerde etkinliği ve güvenirliliği 

gösterilmiş yeni bir ajandır. 17 p pozitif KLL’de ilk tedavi basamağında kullanıma 

girmiş ve tedavi ile alınan sonuçlar yüz güldürücü olmuştur. İbrutinib tedavisi ile 

%65-78 varan yanıt oranı olduğu gösterilmiş çok merkezli çalışmalar mevcuttur. 

Ancak ilaç kesilmesi sonrasında bruton kinaz yolağındaki reaktivasyon nedeni ile 

hastalık hızla relaps olmaktadır. Olgumuzda ibrutinib tedavisi ile yanıt çok iyi 

seyretmiş olup, herhangi bir yan etkide görülmemiştir. Fakat ibrutinib kesildikten 

sonraki 2 ay içerisinde hastalık hızla progrese olmuştur. İbrutinib takibinde, ilaç 

kesilmesi ile oluşabilecek sorunlar açısından hekimin çok uyanık olması ve hastayı 

bu konuda iyi bilgilendirmesi gerekmektedir. 

 

P10- MYELOİD SARKOM; NADİR BİR LOKALİZASYON, SERVİKS: OLGU SUNUMU 

Dinç Süren
1
, Hülya Tosun Yıldırım

1
, Erdal Kurtoğlu

5
, İrem Atalay

1
, Ayşen 

Kılıçaslan
1
, Arsenal Sezgin Alikanoğlu

1
, Işın Üreyen

2
, Vedat Sakman

3
, Cem Sezer

1
 

1
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, 

2
Antalya Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Jinkolojik-Onkoloji kliniği, 
3
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Hematoloji-Onkoloji Kliniği
, 5

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin 

Hematoloji Kliniği 

 

Amaç: Myeloid sarkom (MS) (granülositik sarkom, ekstramedüller myeloid tümör 

veya kloroma) myeloid prekürsör hücrelerinin nadir görülen malign ekstramedüller 

neoplazisidir. Serviks, MS’nin nadir lokalizasyonlarından birisidir. MS, myelojenik 

lösemiler için öncül bir lezyon olarak ya da onlarla eş zamanlı olarak saptanabilir. 
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Bulgu: 75 yaşında kadın hasta servikste kitle şikayeti ile kadın doğum ve hastalıkları 

kliniğine başvuruyor. Yapılan muayenesinde ve USG’sinde yaklaşık 6 cm çapında 

kitle tespit ediliyor. Alınan örnekler bölümümüzde incelendi. Mikroskopik 

incelemede serviks çok katlı yassı epitel altında subepitelyal alanı tamamen infiltre 

eden monoton diffüz neoplastik hücre infiltrasyonu izlendi. Bu hücreler kollagen 

liflerini ayırır tarzda ve bazı alanlarda tek hücre dizileri şeklinde infiltrasyon 

göstermekle birlikte, yer yer granüllü sitoplazmalı monoton ve yuvarlak oval 

nukleuslu hücreler şeklinde idi. Hücrelerde mitotik aktivite artışı görüldü, nekroz 

izlenmedi. İmmunohistokimyasal olarak neoplastik hücreler CD34 ve HLA-DR 

pozitif, CD33 fokal pozitif, LCA, Pansitokeratin, CD20, CD3, CD5, EMA, Vimentin, S-

100, MPO, Melan-A, HMB-45, CD30, ALK negatif saptandı. Ki-67 ile proliferasyon 

indeksi %10 dolayındaydı. Olgu ön planda Myeloid Sarkom yönünde düşünülmüş ve 

olgunun Hematoloji-Onkoloji bölümünce değerlendirilmesi istenmiştir. Olgu 

yapılan kemik iliği biyopsisinde ise “Kemik iliğinde Akut Myeloid sarkom” tanısı 

almıştır. 

 

Sonuç: MS nadir ve tanısı zor bir hastalıktır. Genellikle kostalar, sternum, pelvis, 

orbital kemik, yumuşak doku, lenf nodları, oral mukoza ve deride görülür. Omurga, 

ince barsaklar, göz, serviks ve nazal sinüsler diğer nadir lokalizasyonlarıdır. Tanıda 

belki de en önemli faktör olgunun MS olabileceğini akla getirmektir. Klinik 

hematolojik hastalık öyküsü olmayan hastalarda kolaylıkla tanı gözden kaçabilir. 

İmmünohistokimyasal çalışmalar doğru tanı için oldukça önemlidir. Olgumuz ilk 

tanısını servikste lokalize kitleden almış ve sonrasında kemik iliğinde AML tanısı 

almış olup, bu bölgede çok nadir görülmesi nedeniyle sunmaya değer bulduk. 
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P11- VİMATİNİB’E BAĞLI KALP TAMPONADI GÖRÜLEN ALLJENİK NAKİL YAPILMIŞ 

PH(+) ALL OLGUSU 

Emine Eylem Genç
1
, Selin Merih Urlu

2
, Duygu Nurdan Avcı

2
, Gülten Korkmaz 

Akat
2
, Abdullah Ağıt

2
, Merve Pamukçuoğlu

2
, Mehmet Ali Uçar

2
, Funda Ceran

2
, 

Simten Dağdaş
2
, Gülsüm Özet

2
 

1
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ankara Numune Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, 
2
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Hematoloji Kliniği 

 

Amaç: Olgu sunumu: 42 yaşında bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan erkek 

hastaya Ocak 2014’te Ph(+) ALL tanısı kondu. Hastaya Temmuz 2015’te kız 

kardeşinden allojenik kök hücre nakli yapıldı. Aralık 2015’te ALL relaps gelişmesi 

üzerine kemoterapi verilerek sonrasında donör lenfosit infüzyonu yapıldı. Hastada 

göz, karaciğer ve gastrointestinal GVHD gelişti. Hastaya immünsupresif tedavi 

verildi, fotoferez uygulandı. İmmünsupresif tedavi ve fotofereze yanıt vermeyen 

hastaya mezenkimal kök hücre nakli yapıldı. Takibinde BCR-ABL(+) görülmesi 

üzerine İmatinib tedaviye eklendi. Hasta rutin poliklinik kontrolü sırasında fizik 

muayenede boyunda ödem ve şişlik sebebiyle yatırıldı. Yapılan boyun 

ultrasonografide servikal alanlarda patolojik boyut ve özellikte lenf nodülü 

saptanmadı. Cilt doku kalın ve ödemli görüldü. Hastada selülit ön planda 

düşünülerek antibiyotik tedavisi başlandı. Ancak takibi sırasında boyun ödeminde 

gerileme izlenmedi ve boyun venöz dolgunluğunda artış görüldü. Posteranterior 

akciğer grafide kalp boyutlarından artış izlendi. Hastaya transtorasik 

ekokardiyografi yapıldı. Kalbi çepeçevre saran 0,8-1,0cm ölçülen perikardiyal sıvı 

izlendi diastolik dolumu bozan kardiyak tamponad gelişmesi sebebi ile 

perikardiyosentez uygulandı, kolşisin tedavisi başlandı. Perikardiyosentez mayisi 

exuda ile uyumlu geldi. Örneklemede malign hücre izlenmedi. Kültürde üreme 

olmadı. Perikardiyal effüzyon sebebiyle İmatinib tedavisine ara verildi. Takibinde 

hastanın boyun bölgesindeki ödeminin tamamen gerilediği görüldü. Haftalık EKO 

takibinde perikardiyal mayii izlenmedi. 

Sonuç: Tartışma: Perikardiyal effüzyon ve kardiyak tamponad nadir görülen ancak 

hayatı tehdit eden bir durumdur. Ph + ALL olgularında kullanılan İmatinib bazı 

hastalarda (%11-86) sıvı retansiyonu ve yaygın ödeme sebep olabilmektedir. 

İmatinib tedavisi alan hastalarda boyunda ödem varlığında perikardiyal effüzyon 

akla gelmeli ve dışlama amacıyla transtorasik EKO uygulanmalıdır. 
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P12- YETİŞKİN ÇAĞDA AKUT MYELOİD LÖSEMİ TANISI ALAN DOWN SENDROMLU 

OLGU 

Atakan Tekinalp
1
, Sema Terkenli

2
, Özden Bölükbaş

2
, Betül Canıtez

2
 

1
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, 

2
Konya Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği 

 

Amaç: Down Syndromlu olgularda akut myeloid lösemi (AML) gelişme riski 10-20 

kat fazladır (1). İnfant çağlarda, geçici anormal myelopoez tablosu ile karşılaşılır. 

Spontan gerileyen ve lökositoz ile kendini gösteren bu tablonun uzun sürmesi AML 

için bir basamak gibi görülebilir. Bu posterde adult dönemde AML tanısı 

koyduğumuz bir olguyu tartıştık. 

Yöntem: OLGU: 23 yaşında kadın hasta. Down sendromu tanılı, mental 

retardasyonlu ve temel ihtiyaçlarında ebeveynlerine bağlı olan olgu özellikle son 

yıllarda sık sık üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü ve derinleşen halsizlik 

nedeniyle dış merkezde değerlendirilmiş. Anemi, lökopeni ve trombositopeni 

saptanması üzerine tarafımıza yönlendirilmiş. Başvuruda olgunun genel durumu iyi, 

vital bulguları stabildi. Şuuru açık ancak oryantasyonu ve kooperasyonu yoktu. Fizik 

muayenesi Down sendromu fenotipinde olup, sistemik muayenesi normaldi. 

Laboratuvarında Hb: 8,2 mg/dL, WBC: 2300 /μL, PLT: 56.000 /μL olup, serum 

biyokimyası ve elektrolitleri normaldi. Geçmiş laboratuvar bulguları incelendiğinde 

pansitopeni tablosunun progresif olarak geliştiği öğrenildi. Periferik kan 

yaymasında lökositer seride yer yer auer cisimcikleri belirgin, blastik hücreler 

izlendi. Anestezi eşliğinde olguya kemik iliği aspirasyonu yapıldı. Myeloid seride 

maturasyon duraksaması ile birlikte blast oranı %39 idi. Olgu mevcut bulgular ile 

akut myeloid lösemi kabul edildi. Kemik iliği karyotipik incelemesi Down sendromu 

ile uyumlu (47, XX+21) idi. Hastanın Down sendromlu olması, frajil kemik iliği 

olabileceği, kardiyak toksisiteye hasta olabileceği nedeniyle olguya, 4 haftada bir 7 

gün süreyle 75 mg/m² azasitidin planlandı. İlk kürü sırasında anemi ve 

trombositopeni derinleşmesi üzerine tedavi beş günde tamamlandı. Derin 

nötropenik olduğu dönemde pnömonik febril nötropeni atağı gelişti. Septik tablo 

gelişmeden IV antibiyoterapi ile yanıt inflamasyon yanıtı alındı. İhtiyaç halinde kan 

ürünü suspansiyonu uygulandı. Tedavisinin ikinci kürü tamamlanan olgunun 

tetkiklerinde Hb: 8,2 mg/dL, WBC: 8100 /μL, PLT: 43.000 /μL olup periferik kan 

yaymasında maturn lökositler yanında halen myeloblast (%25) ve myeloid seri 

öncülleri izlenmektedir. Olgu tedavi planı ve takibi açısından halen izlenmektedir. 
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Bulgu:  Down sendromlu olgularda, akut myeloid lösemi tanı, takip ve tedavi süreci, 

özellikli olup, vaka düzeyinde bildiriler mevcuttur. Klasik remisyon-induksiyon 

tedavisi, infeksiyon ve kardiyotoksisite açısından bu olgularda daha riskli gibi 

görünmektedir (2). Yüksek doz sitarabin ve düşük doz antrasiklin tedavisi 

uygulanabilir görünse de kesin bir fikir birliği yoktur. Bu nedenle olgumuzda da 

olduğu gibi tedavi kararında ve seçiminde, palyatif bakım ve klinik imkanlar, 

hastanın genel durumu ve ailenin tercihi de göz önüne alınmalıdır. 

Sonuç: KAYNAKLAR: 1- Klusmann JH, Creutzig U, Zimmermann M, et al. Treatment 

and prognostic impact of transient leukemia in neonates with Down syndrome. 

Blood 2008; 111:2991. 2- Taub JW, Huang X, Matherly LH, et al. Expression of 

chromosome 21-localized genes in acute myeloid leukemia: differences between 

Down syndrome and non-Down syndrome blast cells and relationship to in vitro 

sensitivity to cytosine arabinoside and daunorubicin. Blood 1999; 94:1393. 

 

P13- RELAPS REFRAKTER MULTİPLE MYELOM DA POMALİDOMİDE 

DEXAMETEZON KULLANIMI TEK MERKEZ DENEYİMİ 
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 

 

Amaç: Pomalidomide Relaps Refrakter Multiple Myelom(RRMM) tanılı hastalarda 

antiproliferatif, antiinflamatuar,antianjiogenik ve immünmoduletuar etkileri 

bulunan imid grubu etkili bir ajan olarak kullanılmaktadır.Multiple tedavi almış 

özellikle Bortezomibe-lenalidomide tedavilerine refrakter veya relaps hastalarda 

etkinliği bir çok çalışmada ispatlanmıştır.Çalışmamızda merkezemizde takipli 

RRMM tanılı hastalarda Pomalidomide-deksametazone(pom-dex) kombinasyon 

tedavisinin etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık. 

Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniğimizde 20 hastanın 

retrospektif değerlendirildiği çalışmamızda ;tüm hastalarımız pomalidomide 4 

mg/gün 1-21 ve deksametazone 40 mg/hafta tedavisini almışdır.Hastaların yaş 

ortalaması 56 y(30-74y),%40 IgG Kappa, %25 Hafif zincir ,%20IgG LambdaI ,%15 IgA 

kappa tipinde dir.Hastalarımızın ortalama almış oldukları önceki tedavi sayısı 3(2-5) 

olup Bortezomib,lenalidomite kullanımı %100(20/20), Carfilzomibe 
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%15(3/20),OKİT:%90(18/20) kullanılmışdır. Ortalama takip süresi 5,45 ay (1-17 ay) 

5 /20 hasta ex (progresif hastalık kvs olay) ortalama tedavi süresi 12.7 ∓1.6 aydır. 

Takip sürecinde %40’ında progresif hastalık, %30’unda stabil hastalık, %15’inde 

parsiyel yanıt, %15’inde Tam/mükemmel yanıt saptandı. Hematolojik toksiste 

%15’inde 1 hastada cilt reaksiyon 1 hastada pnömoni tespit edildi 

Sonuç: Sonuç:Öncesinde Multiple tedavi uygulanmış RRMM hastalarında Pom-dex 

tedavisi efektivitesi ve iyi tolere edilmesiyle klinik seçeneklerimizin üst sıralarına 

yerleşmiş olduğu görülmektedir. Özellikle kombinasyon (siklofosfamit, 

bortezomibe, carfilzomibe) tedavilerinin sıkça kullanılmasıyla etkinliği daha da 

artacaktır. 

 

P14- ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR FOLİKÜLER LENFOMA VAKASI: İZOLE TORAKAL 

VERTEBRA TUTULUMU 

Mustafa Karaca
1
, İrem Bilgetekin

1
, Ahmet Özet

1
 

1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

Amaç: Foliküler lenfoma DSÖ’ne göre sentrosit ve sentroblast içeren, bunların 

oranına göre derecelenen lenfoid bir neoplazidir.(1) Diffüz büyük B hücreli 

lenfomadan sonra en yaygın görülen ikinci lenfoma alttipidir.(2)Foliküler 

lenfomanın genetik belirteci resiprokal t(14;18)(q32;q21) dır. Bu translokasyon aynı 

zamanda lenfoid malign neoplazilerde en sık rastlanan kromozomal translokasyon 

olup foliküler lenfoma vakalarının %85-90’nında saptanmaktadır. Bu translokasyon 

primer olarak Major Kırılma Bölgesi (MBR) ve Minor Kümelenme Bölgesi 

kullanılarak yapılan polimeraz zincir reaksiyonunda %70 vakada tespit 

edilebilmektedir.(3) t(14;18) translokasyonu bcl-2 onkogeniyle immunoglobilin ağır 

zincirini katılma bölgesini yan yana getirmekte ve bu da foliküler lenfoma 

onkogenezinde antiapoptotik bcl-2 geninin sürekli aşırı salımına neden olup 

anahtar mekanizma olarak görev almasına neden olmaktadır.(4)Tanısal olarak 

Foliküler lenfoma germinal merkez benzeri yapıda püyüme paterni göstermektedir. 

Bu yapı germinal merkez kökenli, tüm B hücre markerlarını (CD19, CD20, CD22, ve 

CD79a) ve monotipik yüzey hafif zincirleri gösteren hücrelerden oluşmaktadır. Bu 

hücreler sıklıkla folikul merkez hücre ilişkili antijenler, CD 10 ve bcl-6 proteini 

eksprese ederler. (5) Fakat Foliküler Lenfoma genellikle düşük-grade B-hücre 

malign neoplazisinin ayırıcı tanısında kilit role sahip CD5 ekspresyonu açısından 
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negatiftir. (6-7) Non-hogkin lenfomanın primer lenfoid dışı tututulmları lenfoid 

sistem tutulumlarına göre çok daha az görülür; primer olarak kemik tutulumu ise 

oldukça nadirdir. Freeman ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarda 1467 ekstra 

nodal non-hodgkin lenfoma vakası incelemişler ve %5’den daha az bir kısmında 

primer olarak kemik tutulumu saptamışlardır. (8) Bu çalışmamızda 53 yaşındaki 

bacaklara yayılan sırt ağrısıyla gelen erkek hastamızda tanısını koyduğumuz primer 

vertebral foliküler lenfoma literatürdeki bilgilerin ışığında tartışılacaktır. ÖZET 

Primeri lenfoid sistem dışında olan Non-Hodgkin lenfoma oldukça nadirdir. 

Bunların %5’lik kısmını omurganın non-hodgkin lenfoması oluşturmaktadır. 

Genellikle çökme kırıklarına ve nörolojik bası belirtilerine yol açan bu tümör için 

fikir birliğine varılmış optimal bir tedavi seçeneği yoktur. Radyoterapi, kemoterapi, 

cerrahi ve bunların kombinasyonları tedavi seçeneği olarak daha önceki vakalarda 

uygulanmıştır. Fakat çökme kırıklarında rekonstrüksiyon, nörolojik basılarda ise 

dekompresyon cerrahisi önerilmektedir. 53 yaşında, erkek, hastamıza yapılan 

tetkikler sonucunda bizde omurganın primer foliküler lenfoması tanısını koyduk ve 

tanı sırasında bacaklara yayılan sırt ağrısı dışında herhangi bir nörolojik bulgusu 

bulunmayan hastamıza tedavi olarak radyoterapi ardından da R-CHOP kemoterapi 

protokolü uyguladık. Hastamızı literatürdeki bilgilerin ışığında tartışmayı amaçladık. 

Sonuç: Primeri lenfoid sistemin dışında olan foliküler lenfomaların oldukça nadir 

görülmesinden dolayı optimal bir tedavi protokolü saptanmamış olup, hastaların 

tedavi seçeneklerinin daha iyi anlaşılması için yapılacak ileri çalışmalara ve vaka 

raporlarına ihtiyaç vardır. 

 

P15- MALT LENFOMA VE PRİMER SJÖGREN SENROMU BİRLİKTELİĞİ 

Nihan Alkış
1
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2
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Metin Yaman
2
 

1
Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH Hematoloji, 

2
Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH İç 

Hastalıkları 

 

Bulgu: Kırkbeş yaşında, bayan hasta; 10 yıldır ağız ve göz kuruluğu olduğu, sistemik 

bulgular -eklem,cilt, kas, solunum sistemi- açısından belirgin bir tutulum olmadığı 

görüldü. Fizik muayenesinde dişleri protez, dil kuru, derin yarıklar mevcuttu. Sol 

parotis lojunda hassasiyet ve kızarıklık mevcuttu. Ses çatallı idi. Yapılan 

tetkiklerinde ESH: 82 mm/h, CRP: 2,85 mg/dl, lökosit:3740, Hb:11,9 gr/dl, ANA (+) 
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1/100 homojen nükleoler boyanma, SS-A (+) ve SS-B (+) saptandı. Schirmer testi 

sağ ve sol göz <5 mm olarak saptandı. Hastaya 14 ay önce sağ parotitis nedeniyle 

çekilen bilgisayarlı tomografideki şüpheli görünüm nedeniyle parotidektomi 

yapılmış ve ekstranodal MALT lenfoma olarak değerlendirilmişti. Hastaya tüm bu 

bulgularla PSS ve MALT lenfoma tanısı kondu. Parotis infeksiyonu geriledikten 

sonra prednizolon 20 mg/ gün, hidroksiklorokin 200 mg/gün ve pilokarpin 4x5 

mg/gün başlandı. İkinci ay kontrolünde parotis lojundaki şişliğin, kızarıklığın 

kaybolduğu, tükrük salgısının arttığı ve konuşmanın düzeldiği görüldü. 

Sonuç: SS’da non Hodgkin lenfoma gelişim riski çeşitli çalışmalarda 4 ile 44 kat 

arasında artış bildirilmiştir. Tükrük bezi boyutlarında artış, yeni bir lenfadenopati 

gelişimi, splenomegali ve pulmoner infiltratlar lenfoma habercisi klinik bulguları 

oluştururken; kriyoglobulinemi, gelişen bir lökopeni, anemi, RF ve SS-A ya da SS-B 

antikorlarında negatifleşme, monoklonal antikor gelişimi lenfoma açısından dikkat 

edilmesi gereken laboratuar bulgularını oluşturur. 

 

P16- DİFFUZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA’ DA ERKEN RELAPS VE SANTRAL SİNİR 

SİSTEMİ TUTULUMU 

Nihan Alkış
1
, İrfan Yavaşoğlu

2
, Hayri Üstün Arda

3
, Orhan Kemal Yücel

1
, Serdar 

Almacıoğlu
4
, Ali Zahit Bolaman

5
 

1
Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH Hematoloji, 

2
Adnan Menders Üniversitesi Hematoloji, 

3
Adnan Menderes Üniversitesi İç Hastalıkları, 

4
Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH İç 

Hastalıkları, 
5
Adnan Menderes Üniversitesi Hematoloji 

 

Bulgu: 54 yaşında erkek hasta; halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı ve aşırı terleme 

şikayetleri ile dış merkezde yapılan tetkiklerinde mide lojunda kitle saptanması ve 

hastaya yapılan gastroskopiden alınan biyopsi sonucunda lenfoma olabileceği 

söylenmesi üzerine tarafımıza başvurdu. Hastanın 2 ay sürede 8 kg kadar kilo kaybı 

ve geceleri fanila değiştirecek kadar terleme şikayeti mevcuttu. Hastaya yapılan 

tetkikler sonucunda gastroskopi ile kitleden biyopsi alındı. Midede ‘’diffüz büyük B 

hücreli lenfoma’’ olarak sonuçlandı. Hastaya yapılan değerlendirme sonucu Evre 4B 

(kemik iliği tutulumu, batın ve toraksta yaygın lenf nodu tutulumu ve midede diffuz 

duvar kalınlaşması) IPI-3 DBBHL tanısı aldı. R-CHOP kemoterapisi başlandı. 4.kür 

tedavi sonrası PET BT çekildi; tam yanıt olarak değerlendirildi. Hastanın tedavisi 8 

küre tamamlandı. Takibe alındı. Tedavi bitiminden 1 ay sonra yutma güçlüğü, sol 
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göz kapağında düşüklük, alt ekstremitelerde güç ve duyu kaybı ile başvurdu. 

Yapılan radyolojik, nörolojik değerlendirmeler sonucunda hastada SSS tutulumu 

olabileceği düşünülerek lomber ponksiyon yapıldı, BOS yayması Giemsa ile boyanıp 

incelendiğinde atipik lenfoid hücreler görüldü. Hastada DBBHL SSS tutulumu 

düşünüldü. PET BT çekildi; 4.kür sonrası remisyonda olarak değerlendirilen PET BT 

ye göre mediastinal lenf nodlarında yeni gelişen hipermetabolik lenf nodları ile 

progresyon saptandı. Hastaya 15 günde bir intratekal metotreksat, ARA-C, 

dexametazon tedavisi ile sistemik olarak İfosfamid- Mesna- yüksek doz 

Metotreksat- kalsiyum leukovorin- dexametazon tedavisi başlandı. 1. İntratekal 

tedavi sonrası kas gücü normale geldi. Sistemik tedavi sonrası nötropenik ateş 

gelişti. Uygun antibiyotiklerle tedavi edildi. 2.kür sistemik tedavi sonrası ve 3. 

İntratekal tedavi sonrası BOS da hücre saptanmadı. Hastaya siklofosfamid ve G-CSF 

ile kök hücre mobilizasyonu yapıldı, relaps hastalık nedeniyle remisyona girdiğinde 

otolog kök hücre nakli planı yapıldı. Febril nötropeni ve Fournier gangreni gelişmesi 

üzerine hastaya uygun antibiyotiklerle tedavi verildi ve cerrahi debridman yapıldı. 

Takibinde hastanın tonik klonik konvülziyonları gelişti, antikonvulzif tedaviye 

dirençli idi. Görüntülemelerinde özellik saptanmadı. Hastaya haftalık intratekal 

rituksimab ve dexametazon tedavisi başlandı. 2. Doz sonrası hastanın 

konvülziyonları kontrol altına alındı. Hastanın enfeksiyon durumu stabil hale 

gelince ve konvülziyonları tekrarlamayınca taburcu edildi. 15 gün sonraki 

kontrolünde lökosit:52.000/mm3 olması nedeniyle tekrar yatırıldı. Yapılan periferik 

yaymasında %60 lenfoid karakterde blastı mevcuttu. Hastaya kemik iliği incelemesi 

yapılmadı, akım sitometre ile değerlendirmesinde CD19 ve CD 20 (+), CD5 (-) 

saptandı; mevcut bulgularla hastada DBBHL lösemik transformasyon düşünüldü. 

Hyper-CVAD tedavisi başlandı. Tedavi ile birlikte ateş yüksekliği olan hastaya uygun 

antibiyotik ve takibinde antifungal tedavi başlandı. Fakat tedavinin 27. gününde 

akciğerdeki mantar enfeksiyonunun progresyonu ve septik şok nedeniyle tüm 

destek tedavisine rağmen ex oldu. 
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P17- 17p(+) SLL ZEMİNİNDE GELİŞEN DBBHL TANILI RELAPS/REFRAKTER HASTADA 

İBRUTİNİB DENEYİMİ 
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Amaç: Non-Hodgkin Lenfoma (NHL) en sık görülen hematolojik malignitedir. Diffüz 

Büyük B Hücreli Lenfoma (DBBHL)’da %30 ile NHL’nin en sık görülen histolojik alt 

tipini oluşturmaktadır. DBBHL‘lar; agresif gidişli, tedavisiz ölüme neden olabilen; 

klinik, morfolojik, immunfenotipik ve sitogenetik olarak heterojen özellikte 

lenfomalardır. DBBHL‘ların etyolojisi net olarak bilinmemektedir. Sıklıkla de novo 

olarak gelişmekle birlikte folliküler lenfoma, kronik lenfositik lösemi/küçük 

lenfositik lenfoma veya marginal zon lenfoma gibi daha az agresif ve daha düşük 

dereceli lenfomaların progresyonu ya da transformasyonu ile de ortaya 

çıkabilmektedirler. Tedavisiz bırakılması halinde DBBHL’nin sağkalımı 1 yıldan azdır. 

Biz burda SLL zemininde gelişen DBBHL tanılı relaps-refrakter olgunun ibritunib 

tedavi yönetimini anlatmak istiyoruz. 

Yöntem: 48 yaşında bayan hasta sol aksillada hızla büyüyen kitle şikayetiyle 

başvurdu. B semptomları mevcuttu. Özgeçmişinde özellik yoktu. Fizik 

muayenesinde en büyüğü sol aksillada yaklaşık 4 cm büyüklüğünde, bilateral 

servikal zincirde ve inguinal bölgede 1-2 cm çapında lenfadenopatileri mevcuttu. 

Hepatosplenomegalisi yoktu. Tam kan sayımı normaldi. LDH ve ürik asit düzeyi 

yüksek değildi. Tanısal amaçlı sol aksillar lenf nodu eksizyonel biyopsi ile çıkartılarak 

patolojik inceleme yapıldı. Tümör hücreleri CD20(+), CD19(+), CD79a(+), Bcl-

2(+)´tir. Bcl-6 ile nükleer ekspresyon yaygındı. Siklin D1(-), CD10(-)´tir. CD23 ve CD5 

ile tümör hücrelerinin bazılarında boyanma izlenmektedir. Bulgular diffüz büyük B 

hücreli lenfoma olarak değerlendirilmekle birlikte eşlik eden CD5(+)/CD23(+) 

hücrelerin varlığı küçük lenfositik lenfomanın diffüz büyük b hücreli lenfomaya 

progresyonu olarak değerlendirildi. Evreleme amaçlı hastaya PET-CT çekilerek 

kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi yapıldı. Kemik iliği tutulumu saptandı. Hasta Evre 

4B olarak değerlendirildi. Sitogenetik analizde hastada %79 oranında 17p13.1(p53) 

delesyonu saptandı. Hastaya 8 kür R-CHOP (Rituksimab, siklofosfamid, adriablastin, 

vinkristin ve prednizolone) kemoterapi protokolü verildi. Tam remisyon 

sağlanamayan hastaya otolog kemik iliği nakli yapıldı. Nakilden 2 ay sonra çekilen 

PET-CT’de hastanın tam remisyonda olduğu görüldü. 12.ay PET-CT’de relaps 

saptandı ancak hastanın semptomu olmadığı için tedavi verilmedi. 18.ay da 
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hastanın ilk tanısını aldığı sol aksillada fizik muayenede yaklaşık 5 cm lenfadenopati 

saptandı. Allojenik nakil için HLA uygun donör bulunamadı. Hastaya R-ESHAP 

(Rituksimab, etoposid, sitarabin, sisplatin ve prednizolone) kemoterapi protokolü 

uygulandı. Periferik lenfadenopatileri küçülmeye başlayan hasta sosyal 

nedenlerden dolayı tedaviye 3 ay ara verdi. Kontrole gelen hastada fizik 

muayenede bilateral servikalde 2cm, sol aksillada 10 cm ve bilateral inguinalde 2-3 

cm lenfadenopati saptandı. Hastaya tekrar R-ESHAP kemoterapi protokolü 

uygulandı. Lökositozu olan hastanın periferik yaymasında lenfoma hücreleri 

görüldü. Kemik iliği flow-sitometrik incelemesinin KLL/SLL ile uyumlu olduğu 

görüldü. Tedavi sırasında hastada invaziv pulmoner aspergillos enfeksiyonu, 

devamlı trombosit transfüzyon ihtiyacı ve uzun süreli derin nötropeni gelişti. 

Zaman zaman genel durumu da bozulan hastaya tekrar aynı tedavi planlanmadı. 

Yaygın lenfadenopatileri ve periferik lenfositozu olan hastaya ibritunib 420 mg p.o 

başlandı. Tedavinin ilk haftasında lenfositoz artmakla birlikte 15.günde periferik 

lenfadenopatilerde gerileme saptandı. 2.ayın sonunda hastanın lenfositozu ve 

lenfadenopatisinde belirgin gerileme görüldü. Hastanın tedavisi 3.ayda devam 

etmektedir. 

 

Sonuç / Conclusion: Bir Bruton-kinaz inhibitörü olan ibrutinib relaps/refrakter B 

hücreli malignitelerde etkinliği ve güvenilirliği gösterilmiş bir ajandır. Bizim olgumuz 

3 sıra tedavi sonrasında ibrutinib tedavisine ulaşmış ve tedavinin henüz başındadır. 

Ancak kısa süreli tedaviye rağmen hastanın fizik muayene ve periferik kan bulguları 

yanıt açısından çok olumludur. 

 

P18- FOLLİKÜLER LENFOMA, KEMOTERAPİ SONRASI ZONA ZOSTER ENFEKSİYONU 

Nihan Alkış
1
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1
, Metin Yaman

2
, Tuğba Tezer Kalkan

2
, Ziya 

Kalkan
3
, Vehbi Demircan
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, Serdar Almacıoğlu
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1
Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH Hematoloji, 

2
Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH İç 

Hastalıkları, 
3
Dicle Üniversitesi TIP Fakültesi İç Hastalıkları 

 

Yöntem: 51 yaşında erkek hasta, EVRE 3BS folliküler lenfoma grade 2 tanısı aldı. Dış 

merkezde 1. kür R-CHOP tedavisi sonrası febril nötropeni, L1 trasesinde yaygın 

zona zoster enfeksiyonu ile yatırıldı. Febril nötropeni protokolüne göre Pip- 

tazobaktam ve G-CSF başlandı. Valasiklovir 3x1000 mg, topikal antibiyotik ve 
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epitelizan tedavi başlandı. 72.saatte yanıt alınamayınca imipenem tedavisine 

geçildi. Sonraki 48 saatte ateş yanıtı alındı. 5. günde nötropeniden çıkan hasta için 

immunsupresyon açısından immunglobulin düzeyleri gönderildi, normal olarak 

saptandı. Anti HIV+ saptanan hasta için HIV RNA doğrulama testi gönderildi. 14. 

günde imipenem tedavisi kesildi. Valasiklovir ve topikal antibiyotik-epitelizan tedavi 

ile 15. gün lezyonları krutlanan, ağrısı tamamen gerileyen hastanın tedavisi kesildi. 

HIV RNA 16680 kopya/ml gelen hasta HIV tedavisi için Enfeksiyon hastalıklarına 

yönlendirilerek taburcu edildi. 

 

P19- NADİR GÖRÜLEN YERLEŞİMLİ MARJİNAL ZON LENFOMA OLGUSU 

İlknur Nizam Özen
1
, Vedat Aslan

1
, Fatma Aykaş

1
, Mesut Göçer

1
, Erdal Kurtoğlu

1
 

1
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Hematoloji Kliniği 

 

Amaç: Marjinal zon lenfoma non-Hodgkin lenfomalar arasında 3. en sık görülen 

lenfoma alt tipidir. Marjinal zon lenfomalar ekstranodal MALT lenfoma, splenik 

MZL ve nodal MZL olmak üzere 3 alt gruba ayrılır. Ekstranodal MALT lenfomalar 

kemik iliği ve periferik lenf nodu tutuluşunun nadir görüldüğü, uzun süre lokalize 

kalan, mukoza ile ilişkili lenfoid dokuyu (MALT) tutan yavaş seyirli lenfomalardır. 

MALT lenfomada en sık gastrointestinal sistem tutulumu görülür. Daha nadiren 

Sjögren sendromuna sekonder tükrük bezinde, Chlamidya psittaci’ye bağlı göz 

adneksinde, Borrelia Burgdorferi’ye bağlı deride, Hashimoto tiroiditine bağlı tiroid 

dokuda MALT lenfoma olabilir. Burada oldukça nadir rastlanan bir oküler adneks 

yerleşimli MALT lenfoma olgusu sunulacaktır. 

Bulgu: Baş ağrısı ve sağ gözünde ağrı, görmede bulanıklık şikayeti olan altmış sekiz 

yaşında erkek hasta bu şikayetlerle Beyin Cerrahisi polikliniğine başvurmuş. Çekilen 

beyin ve orbita MR’ında sağ orbitada kitle görülmesi üzerine hasta Göz 

hastalıklarına yönlendirilmiş. Burada alınan insizyonel biyopside “oküler adneksi 

tutan marjinal zon lenfoma” saptanması üzerine hasta polikliniğimize 

yönlendirilmiş. Hastada Chlamydia enfeksiyonu bulgusuna rastlanmamış. 

Tarafımızca yapılan kemik iliği biyopsisinde tutulum saptanmadı. Çekilen PET BT 

sonrası evre 3 hastalık saptanması üzerine hastaya sistemik tedavi başlandı. 
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Sonuç: Gastrointestinal sistem dışı MALT lenfoma oldukça nadir rastlanan bir klinik 

durumdur. Oküler adneks tutulumu genellikle lokalize kalmakla birlikte çok az 

vakada sistemik hastalığa da rastlanabilir. 

 

P20- MANTLE CELL LENFOMA, SİTUS İNVERSUS TOTALİS BİRLİKTELİĞİ 

Nihan Alkış
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EAH İç Hastalıkları, 
5
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Amaç: Situs inversus totalis bütün organların ayna hayali şeklinde yer değiştirmesi 

hali olup, 10.000-50.000 kişide bir görülen nadir bir doğumsal anomalidir. Mantle 

hücreli lenfoma agresif Non-Hodgkin lenfomalardan biri olup, klinik seyri heterojen 

bir hastalıktır. Burada nadir görülen doğumsal bir anomali situs inversus totalisi 

olan hastada, yine tüm lenfomalar içinde görece az sıklıkta görülen Mantle hücreli 

lenfoma birlikteliği sunulmuştur. 

Bulgu: Kırk dokuz yaşında kadın hasta; son 2 aydır boyunda ele gelen kitleler 

nedeniyle başvurdu. Ateş ve kilo kaybı yoktu, geceleri çamaşır değiştirecek kadar 

terlemesi oluyordu. Yapılan fizik muayenesinde vital bulguları olağan, göz 

kapaklarında ödem, boyunda yer yer venöz kollateral gelişimi, ön-arka servikal, 

submandibular, supraklavikular bilateral en büyüğü 3 cm çapında orta sertlikte, 

bazıları konglomere olmuş lenf nodları, bilateral axiller bölgede büyüğü 2 cm 

multipl lenf nodları mevcuttu. Hastanın dinlemekle kalp sesleri sağ taraftan işitildi. 

Karaciğer kot altı 4 cm, dalak kot altı 6 cm palpable saptandı. Laboratuar bulguları; 

üre:25 mg/dl, kreatinin:0,7 mg/dl, LDH:225 U/L, albümin: 4,5 gr/dl, lökosit: 

10400/mm3, nötrofil:6160/mm3, Hb:14,7 gr/dl, trombosit:234000/Mm3 idi. Sol 

supraklavikuler bölgeden alınan biyopsi sonucu mantle hücreli lenfoma olarak 

değerlendirildi. Evreleme için yapılan görüntülemeler ve kemik iliği biyopsi sonucu 

lenfoma tutulumu saptanması üzerine Evre 4B, MIPI:2 (lökosit sayısı sebebiyle) 

Mantle hücreli lenfoma tanısı aldı. Situs inversus totalis durumu bilgisayarlı 

tomografiler ile de görüntülendi. Hastanın süperior vena kava sendromu da zaman 

içinde gelişmesi sebebiyle hızla R-CHOP (rituksimab-siklofosfamid-vinkristin-

adriamisin-prednizolon) kombinasyon kemoterapisi başlandı. Kemoterapisi 
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verildikten sonra 5.günde hastanın vena kava süperior sendromu bulguları geriledi. 

Hastaya 3 kür R-CHOP kemoterapisi sonrası, 3 kür R-DHAP (rituksimab-cisplatin-

sitarabin-dexametazon) kombinasyon kemoterapisi verildi. Hastanın yapılan 

kontrol kemik iliği biyopsisinde lenfoma tutulumu saptanmadı. Kısmi remisyon 

sağlanarak BEAM (carmustin- etoposide- sitarabin-melfalan) kombinasyon 

kemoterapisi sonrası otolog kök hücre nakli yapıldı. Nakil sonrası +102. Günde 

hastalık progresyonu sebebiyle exitus oldu. 

Sonuç: Situs inversus totalis nadir görülen bir doğumsal anomali olup, genellikle 

rastlantısal olarak tanı konmaktadır. Mantle hücreli lenfoma klinik olarak 

heterojen, sıklıkla ileri evre hastalık halinde tanı konan, agresif bir Non- Hodgkin 

lenfoma tipidir. Genç hastalarda yoğunlaştırılmış kombine kemoterapi rejimleri ve 

eğer uygulanabiliyor ise otolog veya allojeneik kök hücre nakli anlamlı 

progresyonsuz ve genel sağkalım avantajı sağlamaktadır. MHL genellikle 

kemoterapiye yanıt vermekte ancak hızla relaps ve kemoterapiye direnç 

geliştirmektedir. Bizim hastamız da 2 farklı kemoterapi rejimi sonrası kısmi 

remisyon elde edilmiş ve otolog kök hücre nakli yapılmış olmasına rağmen nakil 

sonrası hastalık progresyonu nedeniyle exitus olmuştur. Situs inversus totalisi olan 

hastalarda lenfoma geliştirme yatkınlığı bilinmemekle birlikte, bu iki durumun klinik 

olarak rastlantısal olduğu kanaatindeyiz. 

 

P21- GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİM EKSİKLİĞİNDE ISIRGAN OTU 

TÜKETİMİ SONRASI GELİŞEN HEMOLİTİK KRİZ OLGUSU 

Selin Kır
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2
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2
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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, 

2
Antalya Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği 

 

Amaç: Hemolitik anemiler, eritrositlerin normal yaşam süresinin kısalmasıyla 

meydana gelen anemilerdir. Birçok sınıflama olmakla birlikte hemolitik anemiler 

eritrosit bozukluklarına (intrakorpüsküler) bağlı ve eritrosit dışı (ekstrakorpüsküler) 

bozukluklara bağlı olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Nedenleri arasında membran 

defektleri, enzim eksiklikleri, globin yapı ve sentez defektleri, enfeksiyonlar, 

travma, ilaç kullanımı, toksinler, otoimmün hastalıklar gibi birçok madde yer 

almaktadır. Glikoz 6-Fosfat Dehidrojenaz(G6PD), eritrosit pentoz fosfat yolu 
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enzimidir. G6PD eksikliği, en sık görülen enzim eksikliğidir. X’e bağlı resesif kalıtım 

gösterir. Türkiye genelinde %0.5 oranında görülmektedir. Büyük çoğunlukla bakla 

yenmesi sonrası hemoliz tetiklenir. Biz burda daha önce literatürde olmayan ısırgan 

otu tüketimi sonrası gelişen hemolitik anemi olgusunu sunmak istiyoruz. 

Yöntem: 26 yaşında erkek hasta, ısırgan otlu börek yemesinden yaklaşık 6-8 saat 

sonra başlayan halsizlik, bulantı, sarılık, koyu renkli idrar yapma şikayetleriyle acil 

servise başvurdu. Fizik muayenede skleralar ikterikti. Hepatosplenomegalisi yoktu. 

Özgeçmişinde 6 yaşından beri G6PD enzim eksikliği ile takip edildiği öğrenildi. 

Şimdiye kadar 4 kez bakla yemesi sonrası gelişen hemolitik anemi atağıyla acil 

servise başvurduğu saptandı. Hastanın yeni kullanmaya başladığı herhangi bir ilaç 

ve madde yoktu. Yakın zamanda enfeksiyon öyküsü bulunmamaktaydı. Aile öyküsü 

negatifti. Acil laboratuvarında hb:9,8 gr/dl, plt:170000, wbc:19800, total 

bilüribin:6.38, indirekt bilüribin:5.9 ve LDH:502 saptandı. Tam idrar tetkikinde +2 

hemoglobin ve 7-8 eritrosit görüldü. Daha önce kesin tanısı olduğu için hastadan 

tekrar G6PD düzeyi gönderilmedi. Gözlem amaçlı servise yatırılan hastanın 

hemoglobin düzeyi 5,7’ye gerilerken LDH düzeyinin 4900’a yükseldi. Hastaya 3 

günde toplamda 6 ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Yapılan tetkiklerde akut 

enfeksiyon bulgusuna rastlanmadı. Günlük takiplerde hastanın idrar rengi yavaş 

yavaş açıldı. Hemoglobin düzeyi takiplerde yatay seyretmeye, LDH ve bilüribin 

düzeyide gerilemeye başladı. 

Sonuç: Bu vakada G6PD enzim eksikliği tanısı almış hastada, besin tüketimine bağlı 

hemolitik aneminin tetiklendiği görülmektedir. Besin ve ilaç tüketimi sonrasında 

ortaya çıkan hemolitik anemilerde G6PD enzim eksikliği ön tanısı akılda 

tutulmalıdır. G6PD enzim eksikliğine sahip kişilerde hemolitik anemiye en sık yol 

açan besin bakla(Favizm) olarak bilinmektedir. Bakla dışında literatürde kavun, 

yaban mersini ve nohut gibi besinlerin tüketimiyle de tetiklenen hemoliz vakaları 

bulunmaktadır. Bizim vakamızda da ısırgan otunun (Urtica Dioica) hemolitik 

anemiyi tetiklediği düşünülmüştür. 
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P22- KLL`DE KEMOTERAPİYE KARŞI YENİ MOLEKÜL İBRUTİNİB, VAKA SUNUMU 

Esra Terzi Demirsoy
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1
SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

2
Kocaeli Üniversitesi Tıp 

Fakültesi 

 

Bulgu: 55 yaşında erkek hasta, 2011 yılında boyun, koltuk altı ve kasıkta şişlik 

yakınması ile başvuruyor. FM en büyüğü 4 cm ulaşan yaygın multipl LAP, dalak kot 

altı 10 cmve karaciğer kot altı 5 cm palpe ediliyor. WBC:65.800 lenfosit: 62.000 

Hb:8,4 Htc:25 B-2 Mikroglobulin:8,14 LDH:345Toraks BT: Mediastende prekarinal, 

subkarinal, sağ hiler en büyüğü 3 cm çaplı LAP`lar izlenmektedir. Batın BT: KC 

boyutu: 19,5 cm, Dalak boyutu: 30 cm, Paraaortik, periportal, parailiak, obturator, 

periçöliak, mezenterik en büyüğü 6cm çaplı bazıları pake oluşturan LAP, 

Mediastinal, hiler en büyüğü 3 cm çaplı LAP Lenf nodu biopsisi ve flow sitometrik 

inceleme KLL ile uyumlu geldi. Konvansiyonel Sitogenetik: 10 metafazda 46,XY; 3 

metafazda del(8), 7 metafazda klonal olmayan sayı anomalileri ve 17p del: Negatif 

olarak saptandı.Ağustos 2011- Şubat 2012 arasında 6 kür R-FC aldı. Tedaviye 

refrakter olan hastaya 6 kür R-Bendamustin tedavisi verildi. R-Benda sonrası 

Lenfadenopati ve splenomegali boyutlarında % 50 bir küçülme saptandı. Haziran 

2013`de LAP ve dalak boyutunda artış saptandı.Dalak 30 cm bulundu.Ricther 

Tansformasyonu açısından tekrar kemik iliği ve lenf nodu biopsisi yapıldı. Kİ Asp: 

%85 matür görünümlü lenfosit ve Kİ Biopsisinde tüm kemik iliğinde eritroid, 

granülositik , megakaryositik seriyi infiltre eden matür lenfositik görünmde atitpik 

infiltrasyon saptandı ( CD5, CD23, CD20 pozitif ) .Lenf nodu biopsisi ve Flow 

Sitometri KLL ile uyumlu bulundu.gelişti PLT: 28600/mm3 WBC: 25000/mm3, Lenf: 

18000/mm3, Nötr: 850/mm3 Hb: 13 g/dL, Htc: %37idi. Ekim - Kasım 2013 2 kür 

Gemzar-sisplatin tedavisine yanıtsız olan hastaya Lenalidomid ve deksametazon 

tedavisi başlandı. Bu tedavi sırasında hastada hayatı tehdit eden pulmoner 

hemoraji ve septik şok tablosu gelişmesi üzerine tedavi kesildi. Hasta 2. sıra 

tedavisinden beri Allogeneik nakil açısından bilgilendirildi. Ancak hasta nakil olmak 

istemediği için ve tek çocuk olduğundan verici taraması başlatılamadı. tedavi 

sonrası Toraks BT`de : LAP`larda fark yok Batın BT: Kc boyutu: 24 cm dalak 

boyutu:26 cm Batın içi Lap 3 cm ( belirgin fark yok ), bulky periferik adenopatiler , 

trombositopenisi devam eden hastaya yüksek doz metilpernizolon verildi. Minimal 

yanıt elde edilen hastaya OFAR kemeterapisi 4 kür uygulandı. OFAR tedavisi ile 

organomegali küçülme saptandı ancak çok kısa sürede dalak 30 cm, karaciğer 20 
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cm, paraaortik 7x5 cm ve servikal, aksiiler, inguimal 3x4 cm lenfadenopatiler tekrar 

ortaya çıktı. Hasta bu dönemde yaklaşık 1 yıl hastanede yatışı mevcuttu. Bu 

dönemde wbc:4000 nötrofil:900 lenfosit:3000 hb:12 trombosit: 34.000 olarak 

bulundu. İbrutinib onayı alınan hastaya İbrutinib 1x3 olarak, trombosit desteği 

yapılarak başlandı. 2 ay sonunda hastanın tüm lenfadenopatileri geriledi. Dalak 30 

cm’den 20 cm`e kadar geriledi. Yaşam kalitesi artmış olarak 2,5 yıldan beri ibrutinib 

tedavisine devam edilmektedir. 

Sonuç: Biliyoruz ki KLL patogenizinde çok çeşitli yolaklar bulunmaktadır.Bazen 

kemo veya immunoterapilere yanıt çok iyi olmamaktadır. Bruton kinaz inhibitörü 

olan ibrutinib ile özellikle organomegalilerde çok kısa sürede çok iyi yanıtlar 

alınmaktadır.  

 

P23- PRİMER MEDİASTİNAL B HÜCRELİ LENFOMA: OLGU SUNUMU 
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

Amaç: Primer mediastinal lezyonların %15-19’u lenfomadır. Hodgkin lenfomalı(HL) 

hastaların 2/3’ünde görülen mediasten tutulumu, non-hodgkin lenfomada(NHL) 

nadirdir. NHL’ın %2-3’ünü oluşturan primer mediastinal B hücreli lenfoma (PMBHL) 

ise mediastende timik meduller B hücrelerinden gelişen nadir bir neoplazmdır. Bu 

yazıda PMBHL tanısıyla tedavisi devam eden 17 yaş olgu sunulmuştur. 

 

Bulgu: 17 yaş kadın hasta, bir aydır olan kilo kaybı, ateş, göğüs ağrısı ve nefes 

darlığı şikayetleri ile önce göğüs hastalıkları polikliniğine başvurmuş. Tetkiklerinde 

mediastinal kitle saptanan hastanın biyopsisi “lenfoma infiltrasyonu - öncelikle 

PMBHL, nodüler sklerozan klasik HL veya gri zon lenfoma düşünülmüştür ” olarak 

raporlanması üzerine vaka polikliniğimize yönlendirilmiş. Fizik muayenesinde, sol 

akciğer bazalinde solunum sesleri alınamayan hastanın sol servikal <1cm lenf nodu 

dışında patolojik bulguya rastlanmadı. Laboratuvar bulgularında; hemoglobin 

10.6gr/dl, lökosit 8700/mm3, trombosit 522000/mm3, sedimantasyon hızı 70 

mm/h’idi. LDH: 688 U/I ve diğer biyokimyasal tetkikleri normaldi. Positron emision 

tomografide(PET); sol hemitoraksta, torasik girişten başlayarak anterior mediasteni 
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dolduran, sol akciğer üst lob apikal ve anterior segmenti infiltre eden, ana vasküler 

yapılarla sınırları ayrılamayan ( arcus aorta, vena kava süperior, sol ana pulmoner 

arter invazyonu?) perikard komşuluğunda (perikard invazyonu?) en geniş alanda 

yaklaşık 95x117x110 mm boyutlu heterojen dansitede hipermetabolik kitlesel 

lezyon (SUV max:16.4). Mediastinal konglemere, servikal ve sol gastrik 

hipermetabolik lenf nodları ve sol plevral effüzyon saptandı. İmmünohistokimyasal 

olarak neoplastik hücrelerde; CD20, LCA, CD79a, bcl-6 ile pozitif, CD30 ve CD15 ile 

silik noktasal boyanma raporlandı. Kemik iliği biyopsisinde tutulum saptanmadı. 

Ciddi nefes darlığı olan hastaya sol plevral tüp takılarak 2500cc mai boşaltıldı ve 3 

gün palyatif radyoterapi uygulandı. Akut klinik tablosu toparlayan hastaya PMBHL 

tanısıyla; rituksimab, siklofosfamid, doxorubisin, vinkristin, prednisolon (R-CHOP) 

21 günde bir tedavi başlandı. 3 kür sonrası çekilen PET’de üst anterior mediastende 

4x3cm(SUVmax:2.4) hafif hipermetabolik kitle dışında patoloji saptanmadı. Tama 

yakın yanıt olarak değerlendirilen vakanın tedavisi devam etmektedir. 

Sonuç: PMBHL oldukça nadir görülen mediastinal neoplazilerdendir. 30-40’lı 

yaşlarda ve kadınlarda daha fazla görülür. Genellikle ön mediastende hızlı büyüyen 

bulky kitleler şeklindedir. Literatürde olguların %75’i tanı anında evre I veya II 

hastadır. Hastaların %30’unda ilk başvuruda superior vena cava sendromu 

izlenebilir. Sistemik tutulum ise son derece nadirdir. Kemik iliği tutulumu ve 

ekstratorasik tutulum sık değildir. Vakamız ön mediastende bulky lezyona sahip, 17 

yaş kadın ve evre III PMBHL hastası olup nefes darlığı yanında kilo kaybı ve ateşin 

izlendiği B semptomları dikkat çekmektedir. Literatürle uyumlu olarak kemik iliği 

tutulumu görülmemiştir. Günümüzde PMBHL optimal tedavisi bilinmemektedir. 

Geç relaps nadiren gözlenir. Erken relapsda, salvage tedaviler ile başarı oranı 

düşüktür. Bu nedenle PMBL’da primer tedavi önem kazanmaktadır. Sıklıkla 

kombinasyon kemoterapisi ile birlikte radyoterapi(RT) tedavide kullanılmaktadır. 

Hastanın evresine göre 6-8 kür R-CHOP+tutulu alan RT en sık kullanılan tedavidir. 

Çalışmalarda RT’nin remisyona katkısının %30 oranında olduğu ve kemoterapi 

cevap oranını artırdığını göstermiştir. Fakat özellikle genç hastalarda kardiyak hasar 

ve sekonder malignite gelişiminide içeren uzun süreli toksisiteleri önemlidir. RT 

toksisitesinden kaçınılanlarda 6-8 kür doz ayarlanmış EPOCHR (etoposid, prednison, 

vinkristin, siklofosfamid, doksorubisin, rituksimab) tedavisi önerilmektedir. 

Relaps/refrakter hastalarda kurtarma tedavisi diğer NHL’ın tedavisi gibidir. Sonuç 

olarak, olgumuzda 3kür R-CHOP sonrası tama yakın yanıt elde edilmesi R-CHOP 

tedavisinin PMBHL’da etkili olduğunu düşündürmekle birlikte tedavisi devam 

etmektedir. 
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