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AKUT LENFOBLASTøK LÖSEMøLø
HASTALARDA øMMUNOFENOTø P
VE BÖBREK ETKøLENMESø ù.

filtrasyon h×z×, idrar elektrolit at×l×m×, tubuler fosfor reabsorbsiyonu, idrar Ca/Cr at×l×m fazlal×ù×,
b2-mikroglobulin at×l×m fazlal×ù×, ultrasonografi
ve sintigrafik anormallik yönünden farkl×l×k görülmemiütir.
Sonuç
olarak
hücre
immunofenotipinin böbrek etkilenmesinde önemli olduùu görülmüütür.
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AKUT LENFOBLASTøK LÖSEMøLø
HASTALARDA HÜCRE MORFOLOJøSø VE BÖBREK ETKøLENMESø

Çocukluk çaù× akut lenfoblastik lösemilerinde
(ALL) prognozu etkileyen önemli faktörlerden
birisi
de
immunofenotipik
özellik
ve
ekstramedüller tutulumdur. Klinik izlemde tan×
s×ras×nda en s×k karaciùer ve lenf nodu tutulumu
görülmektedir. Ayr×ca böbrekte de lösemik hücre
infiltrasyonu olduùu bilinmektedir. Literatürde
lösemik hücre immunofenotipi ile böbrek etkilenmesi aras×nda yeterli bilgiye rastlanmam×üt×r.
Bu amaçla 1990 y×l× ile 2000 y×llar× aras×nda Hacettepe Üniversitesi T×p Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ünitesinde ALL tan×s× alm×ü ve tedavisi kesilmiü olan 336 hasta retrospektif olarak incelendi.
Hastalar×n 65`nin T-cell, 163`ünün B-cell,
13`ününNull-cell ve 10`unun CALLA pozitif ALL
olduùu tespit edildi. Böbrek invazyonunun T ve
CALLA (+) lösemi grubunda, B ve Null-cell
ALL`ye göre yüksek bulunmas×na raùmen aradaki
fark istatistiksel olarak önemli deùildi. Ancak
hiperlökositozis (p:0.003), tümör lizis sendromu
(p:0.003), hiperürisemi (p:0.001), LDH yüksekliùi
(p:0.03) ve ekstramedüller organ tutulumu
(p:0.0001) T-cell ALL`li hastalarda B-cell`e göre
daha yüksek olarak tespit edildi. Hipertansiyon,
akut böbrek yetmezliùi, kemik tutulumu yönünden aralar×nda farkl×l×k saptanmad×. T ve B cell
ALL ile Null-cell ve CALLA (+) ALL, Null-cell ile
CALLA (+) ALL gruplar× aras×nda böbrek etkilenmesi yönünden farkl×l×k görülmedi. Ayn× hasta
gruplar×ndan tedavi sonras×16 T-cell, 65 B-cell, 2
Null-cell ve 6 CALLA (+) hasta geç dönemde incelendiùinde
T-cell
ile
B-cell
aras×nda
ultrasonografik anormallik T-cell yönünde yüksek
tespit edildi (p:0.03). T ve B cell ile Null-cell ALL
aras×nda
Null-cell
ALL
gurubunda
b2mikroglobulin at×l×m fazlal×ù× istatistiksel olarak
anlaaml× olmasa bile farkl× olduùu bulunmuütur
(p:0.09). Diùer gruplar aras×nda; glomerüler

ù. Olgar, M. Çetin, A. Gürgey, M. Tuncer, F. Gümrük, A.
F. Öner,B. Tunç, ø. Yenicesu, A. Koç, H. Toksoy, D.
Aslan, E. Özyürek, S. Yetgin.
Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi, Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve
HastalÕklarÕ AnabilimdalÕ, Hematoloji Ünitesi, Ankara

Akut lenfoblastik lösemili hastalarda tan× s×ras×nda
organ
tutulumu
olarak
en
s×k
hepatosplenomegali ve lenfadenopati görülmektedir. Ayr×ca böbreùin de lösemik hücre
infiltrasyonuna maruz kald×ù× bilinmektedir. Böbrek etkilenmesi; ultrasonografi, serum ve idrar
elektrolitleri ve fonksiyon testleri ile tespit edilir.
Literatürde böbrek invazyonu ile hücre morfolojisi aras×nda bir korelasyon bildirilmemiütir. Bu
amaçla 1990 y×l× ile 2000 y×llar× aras×nda Hacettepe
Üniversitesi T×p Fakültesi Pediatrik Hematoloji
Ünitesinde ALL tan×s× alm×ü ve tedavisi tamamlanm×ü olan 336 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalardan 220`sinin (% 65.3) FAB s×n×fland×rmas×na göre ALL-L1, 92`sinin (%27.3) ALL-L2
ve 18`inin (%5.3) ALL-L3 olduùu görüldü. ALLL1`li hastalar×n %8.2`sinde, ALLL2` li hastalar×n
%12`sinde ve ALL-L3`lü hastalar×n %16.7`sinde
renal tutulum olmas×na raùmen aralar×nda istatistiksel olarak önemli bir fark yoktu. ALL-L3 hastalar×nda tümör lizis sendromunun (TLS) ALL-L1
hastalar×na göre daha s×k olduùu (p:0.04) ancak
ALL-L2 hastalar×na göre önemli bir farkl×l×ù×n
olmad×ù× görüldü. FAB gruplar×aras×nda akut
böbrek yetmezliùi (ABY), hiperlökositozis,
hiperürisemi, hipertansiyon geliüimi, LDH yüksekliùi, ekstramedüller organ tutulumu, kemik
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AKUT LENFOBLASTøK LÖSEMøLø
ÇOCUKLARDAAKUT BÖBREK
YETMEZLøöø

tutulumu yönünden farkl×l×k saptanmad×. Tedavi
sonras× geç dönemde incelenen 82 ALL-L1, 26
ALL-L2 ve 7 ALL-L3 hasta gruplar×aras×nda;
glomerüler filtrasyon h×z× (GFR), idrar elektrolit
at×l×m×, tubuler fosfor at×l×m×, idrar Ca/Cr at×l×m×,
idrar
b2-mikroglobulin
at×l×m×,
renal
ultrasonografi (USG) ve börek sintigrafi (DMSA)
bulgular× yönünden istatistiksel olarak önemli bir
farkl×l×k saptanmad×. Sonuç olarak bu çal×ümada
lösemili hastalarda böbrek etkilenmesinde
lösemik hücre morfolojisinin önemli bir rolünün
olmad×ù× görülmüütür.
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Akut lenfoblastik lösemili (ALL) hastalarda böbrek; lösemik hücrelerden ve hastal×ù×n tedavisinde
kullan×lan sitotoksik ajanlardan etkilenmektedir.
Ayr×ca lösemik hücrelerin y×k×lmas× ile oluüan
metabolitler, tedavi s×ras×ndaki yetersiz s×v× al×m×,
gastrointestinal komplikasyonlar, enfeksiyonlar
ve bunlar×n tedavisinde kullan×lan ajanlar böbreùi
kötü yönde etkilemektedirler. Yapt×ù×m×z bu çal×ümada Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Ünitesinde 1990 ile 2000 y×llar× aras×nda St.
Jude Total XI ve Total XIII tedavi protokollerini
alm×ü 334 hasta retrospektif olarak akut böbrek
yetmezliùi yönünden deùerlendirildi. Hastalar×m×z×n 13`ünde indüksiyon, 5`inde idame tedavisi
s×ras×nda olmak üzere toplam 18 (%5.4) hastada
akut böbrek yetmezliùi (ABY) tablosu saptand×.
ABY geliüiminde lösemik böbrek tutulumu
(p:0.004), hiperlökositozis (p:0.004), tümör lizis
sendromu (p:0.0001), hipertansiyon (p:0.0001) ve
hiperüriseminin (p:0.005) risk faktörleri olduùu
görüldü. Ayr×ca ABY s×kl×ù×; geçirilen enfeksiyon
say×s×, nefrotoksik ajan kullan×m s×kl×ù× ile yak×n
korelasyon göstermiütir. ABY geliüen 18 hastadan
ikisi tedavi sonras× geç dönemde deùerlendirildi.
Her iki hastada idrar elektrolit at×l×m fazlal×ù×, bir
hastada ise glomerüler filtrasyon h×z×nda (GFR)
anormallik saptand×. Bununla birlikte utrasonik,
sintigrafik görüntüleme, Ca/Cr at×l×m×, tubuler
fosfor reabsorbsiyonunda anormallik tespit edilmedi. Sonuç olarak ALL`li hastalarda ABY`nin s×k
olduùu, bunun önlenmesinde hastalar×n uygun
hidrasyon ve alkalizasyonun önemli olduùu görülmüütür.
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Yirmi yaü×nda bayan hasta bir ayd×r giderek artan
halsizlik, kilo kayb×, solukluk, bütün vücudunda
aùr× üikayeti ile getirildi. Fizik muayenede patolojik olarak soluklu ùu ile bütün ekstremitelerinde
aùr× vard×. Lenfadenopati ve hepatosplenomegali
saptanmad×. Laboratuar bulgular×nda lökosit:660/mm3,
Hct:%27.6
cm3,
Trombosit:
445000/mm3 idi. Lökopenik olmas×na raùmen
periferik yaymadaki lökositlerin % 90`dan fazlas×
plazma hücresi idi. Kemik iliùi aspirasyon ve
biyopsisinde % 60-70 oran×nda plazma hücre
infiltrasyonu görüldü. úki defa yap×lan protein
elektroforezi ve immünfiksasyon elektroforezinde
monoklonalite tespit edilmedi. Biyokimya tetkiki
normaldi. Hiperkalsemi yoktu. úmmünglobülin
düzeyleri normal bulundu. Kemik iliùi biyopsisinde lambda hafif zincir ile plazma hücrelerinin
büyük çoùunluùunun kuvvetli sitoplazmik boyanma gösterdiùi görüldü. Kappa hafif zinciri ile
sitoplazmik boyanma tespit edilmedi. Kemik
grafilerinde ve torakal, lomber, pelvik manyetik
rezonans görüntüleme tetkiklerinde litik lezyon
tespit edilmedi. Hasta sekretör olmayan primer
plazma hücreli lösemi kabul edildi. VAD
(Vinkristin, Adriblastin, Deksametazon) kemoterapisi baüland×. Tedavinin üçüncü günü hastan×n
genel durumu ileri derecede bozularak vefat etti.
Primer plazma hücreli lösemi olgular×n×n nadir
görülmesi ve prognozunun kötü olduùunu vurgulamak amac×yla olgu sunulmuütur.
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barbitüratlar, anestezikler ve nöromusküler blokaj
yapan ilaçlar bulunmaktad×r. Literatürde, kemoterapi sonras× hipotermi gözlenen vaka say×s× oldukça azd×r. Yay×nlanan çal×ümalarda, sisplatin ve
irinotekan kullan×m× sonras×nda olgularda
hipotermi geliütiùi bildirilmiütir. Nötropenik ateü
nedeniyle lipozomal Amfoterisin-B kullan×lan bir
hastada infüyonu takiben hipotermi geliütiùi ve
infüzyon sonras×nda vücut ×s×s×n×n normale döndüùü bildirilmiütir. Bu yaz×da, Low Grade
Lenfoma tan×s× ile izlenen ve fludarabin
infüzyonu sonras× vücut ×s×s×n×n 35 C` ye düütüùü
bir olgu sunulmaktad×r. Fludarabin infüzyonu
esnas×nda hipotermi nedeni olabilecek baüka bir
ilaç kullanmayan ve fludarabin infüzyonunun
sonland×r×lmas× ile hipotermisi ortadan kalkan
olguda hipotermi fludarabine baùlanm×üt×r. Hematolojik
maligniteli
hastalarda
geliüen
hipoterminin febril nötropeni nedeniyle kullan×lan antibiyotiklere, antifungal ajanlara baùl× olabileceùi
gibi
ayn×
zamanda
kullan×lan
kemoterapötiklere de baùl× olabileceùi gözönünde
bulundurulmal×d×r.

4 yaü 2 ayl×k k×z hasta, kafa travmas×ndan 20 gün
sonra saù gözde ilerleyici ödem ve ekzoftalmi
geliümesi nedeniyle kliniùimize baüvurdu. Çekilen orbital B.T.de; saù orbita glob posteriorunda
hematomal psödotümör, globa indentasyona
sekonder ekzoftalmi izlendi. Orbital M.R.I.da ise;
nazofarenksi kapayarak paranazal sinüsleri
infiltre eden, saùda daha belirgin olmak üzere
bilateral orbita çukurunu dolduran, saùda ileri
dereceli propitozise yol açan ve kraniyalde
frontobazal bölgede meningeal infiltrasyon göstererek intrakraniyal konveksleümeye yol açan ve
falks serebri anterior boyunca dural infiltrasyon
gösteren kitle saptand×. Hastaya yap×lan kemik
iliùi aspirasyonunda sitoplazmada Auer Rod (+)
pozitifliùi gösteren, Sudan Black (S.B.) boyas× (+)
pozitif Akut Myeloblastik Lösemi FAB M2 saptand×. úmmun fenotip sonuçlar× ve saù göz kapaù×ndaki kitleden al×nan biyopsi sonucunda hastaya granülositik sarkom, blast formu tan×s× kondu.
S×kl×ù× % 2.9 ile 13.6aras×nda bildirilen, fakat Türk
pediatrik AML olgular×nda % 27.2 oran×nda görülen kloroma olgumuzda Beyin Omurilik S×v×s×n×n
(B.O.S.) sitosantrifüjle incelemesinde hücre görülmedi. Uygulanan AML tedavi protokolü ADE
10+3-5 ile h×zla ekzoftalmisi kaybolan olguyu
sunmay× uygun bulduk.
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Organ transplantasyonu yap×lan immünsupresif
hastalarda malignansi insidans×nda art×ü olduùu
daha önce yap×lan çal×ümalarla gösterilmiütir.
Lenfoproliferatif hastal×klar ve solid tümörler
transplantasyon
sonras×
en
s×k
görülen
malinitelerdir. Literatürde solid organ transplantasyonunu takiben akut myeloid lösemi geliüen
olgular daha az s×kl×kla bulunmakla birlikte bizim
hastam×zdaki gibi kaposi sarkomu birlikteliùine
rastlanmam×üt×r. Yirmibir yaü×nda bayan hastaya
bilateral vezikoüreteral refluya sekonder geliüen
kronik böbrek yetmezliùi nedeniyle 1997 y×l×nda
Baükent Üniversitesi Hastanesi`nde annesinden
renal transplantasyon yap×ld×. úmmünsupresif
tedavi olarak siklosporin A 250 mg/gün,
azathioprin 100 mg/gün, metil prednizolon 1
mg/kg/gün baüland×. Böbrek fonksiyonlar× normal seyreden hastada 1998 y×l×nda sol üst gingival
ve saù tonsiller bölgede saptanan kitleden al×nan
biyopsinin sonucu kaposi sarkomu olarak geldi.
Fizik muayenesinde saù mandibular, servikal ve

Fludarabin, antimetabolit s×n×f×ndan bir pürin
nükleotid analoùu olup daha çok lenfoid
malignitelerin
tedavisinde
kullan×lan
antineoplastik bir ajand×r. Kronik lenfositik lösemi
tedavisinde standart seçenek olmakla beraber
düüük dereceli lenfomalar×n, akut myelositer lösemilerin tedavisinde de kullan×lmaktad×r. En
önemli
doz
s×n×rlay×c×
toksisitesi
myelosupresyondur. Diùer toksisiteleri bulant×,
kusma, ateü, f×rsatç× enfeksiyon, periferal
sensorimotor nöropati ve hepatotoksisitedir.
Hipotermi vücut ×s×s×n×n 35 C alt×na düümesi olarak tan×mlan×r ve hipoglisemi, adrenal yetmezlik,
hipotiroidi, hipopitüitarizm, inme, hipotalamik
bozukluklar, Parkinson hastal×ù×, spinal kord
travmalar×, sepsis, üok, hepatik ve renal yetmezlik,
immobilizasyona neden olan durumlar ve baz×
ilaçla- r×n kullan×m×na baùl× gözlenir. Hipotermiye
neden olan ilaçlar×n baü×nda etanol, fenotiyazinler,
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inguinal multiple lenfadenopatiler ile abdominal
tomografilerinde
retroperitoneal
ve
intraabdominal multiple lenfadenopatileri olan
hastaya adriamisin (10 mg/m2), bleomisin (10
mg/m2), vinkristin (1.4 mg/m2)`den oluüan kemoterapi baüland×. Onbir kürlük bir tedaviden
sonra remisyona giren hastada Ocak 2000`de saù
servikal lenf nodunda relaps oldu. Bunun üzerine
etoposid (100 mg/m2) tedavisi baülanan hastan×n
alt× kürlük tedavi sonras× sol renal ve dalak komüuluùundaki kitlesinin sebat etmesi üzerine
laparatomi yap×ld×. Dalak hilusunda ve pankreas
kuyruùunda lenfadenopati ile uyumlu kitlenin
eksizyonu ile birlikte distal pankreatektomi ve
splenektomi uyguland×. Toplam sekizkürden
oluüan etoposid tedavisi sonras×nda tekrar
remisyona giren hasta takibe al×nd×. Nisan 2002
tarihinde aü×r× halsizlik nedeniyle acil servise baüvuran hastan×n hemoglobini 3.7 gr/dl, lökosit
say×s×32.000/mm3 , trombosit say×s× 20.000/mm3
olarak gelmesi üzerine bak×lan periferik yaymada
blastik hücrelerin görülmesi üzerine kemik iliùi
aspirasyon ve biyopsisi yap×ld×. "Auer rod" pozitif
monoblastlar %40 oran×nda saptanan hastaya
AML tan×s× konarak idarubisin (12 mg/m2 1-3
gün), Ara-C (100 mg/m2 1-7 gün)`den olu-üan
remisyon indüksiyonu tedavisi baüland×. Tan×
an×nda saptanan idrar yolu infeksiyonuna yönelik
antibiyotik tedavisi verilen hasta kemoterapi bitiminden sonra nötropeniye girdi ve beü gün sonra aniden geliüen konfüzyon ve dispnesi üzerine
kraniyal tomografi çekilirken solunum arresti
geliüek exitus oldu. Transplantasyon yap×lan hastalarda lösemi geliüme insidans× %0.2-2.5`tur.
Lösemi geliüiminde siklosporin A ve azatioprin
gibi immünsupresif tedavinin yan×s×ra, direk
karsinogenezis, onkojenik virüs aktivasyonu,
kromozomal translokasyonlar, büyüme faktörleri
ve sitokinler neden olarak gösterilmektedir. Renal
yetmezlik, transplantasyon sonras× kullan×lan
immünsupresif ajanlar ve kaposi sarkomu için
verilen kemoterapötik ilaçlar bu hastada akut
lösemi geliümesine katk×da bulunmuü olabilir.
Sonuç olarak, renal transplantasyon sonras× AML
geliüen hastalarda kemoterapi verilebilir; ancak
bozulma riski yüksek böbrek fonksiyonlar×ve
artm×ü infeksiyon riski kötü prognoz ve tedaviye
baùl× mortalitede art×üa neden olabilmektedir.

Langerhans
hücreli
histiyositozis
(LHH),
Langerhans hücrelerinin özelliklerini taü×yan
histiyositik dendritik hücrelerin lokalize ve sistemik proliferasyonudur. únsidans×milyonda 5 olup
s×kl×kla çocukluk çaù×nda görülür. LHH`ler
Hodgkin
lenfoma
veya
Non-Hodgkin
lenfomalarla da birlikte otaya ç×kabilmektedir. Üç
farkl× klinik varyant×nda görülen histopatolojik
özellikler ortakt×r. OLGU: Üç yaü×nda erkek hasta
Nisan 2001`de kar×nda üiülik üikayetiyle pediatri
polikliniùine
baüvurdu.
Fizik
muayenede
hepatosplenomegali ve lenfadenopatileri saptand×. Yap×lan lenf nodülü biyopsisinde lobule
indente nükleuslu, nükleolusu belirgin olmayan,
ince membranl× Langerhans hücreleri, eosinofil,
makrofaj, lenfosit ve dev hücrelerden oluüan
mikst hücre kar×ü×m× içeren granülom benzeri
yap×lar görüldü. Yap×lan immünohistokimyasal
incelemede Langerhanshücreleri CD1a, S-100,
CD68 proteini pozitif, B hücre ve T hücre belirleyicileri, CD21, myeloperoksidaz ve EMA negatif
boyand×. Lenf düùümüne Langerhans hücreli
histiyositozis tan×s× verildi. Bu dönemde yap×lan
kemik iliùi biyopsisinde lezyon görülmedi. Olgu 5
ay sonra vücutta yayg×n peteüi, ekimoz,
hepatosplenomegali ve pretibial +3 gode b×rakan
ödem ile tekrar hastanemize baüvurdu. Yap×lan
EKO`da dilate kardiyomyopati saptand×. Bu dönemde yap×lan kemik iliùi biyopsisinde LHH
infiltrasyonu saptand×. Yap×lan deri biyopsisinde
infiltrasyon görülmedi. Olgu evre IIB olarak deùerlendirilerek etoposid ve vinblastinden oluüan
yüksek risk grubu kemoterapisi uyguland×. Dilate
kardiomyopatiye sekonder kalp yetmezliùi, febril
nötropeni ve h×zla ilerleyen hidrosefali sonucu eks
oldu. Klinik gidiüi etkilenen organa baùl× olarak
deùiüen LHH, nadir rastlanan bir hematolojik
hastal×k olmas× nedeniyle sunuldu ve literatür
eüliùinde tart×ü×ld×.
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Hiperkalsemi,
malignitelerin
endokrin
komplikasyonlar×içinde hayat× en s×k tehdit eden
komplikasyondur. Hematolojik maligniteler içinde multiple miyelom en s×k, akut lenfoblastik
lösemiler ise en az s×kl×kta hiperkalsemiyle birliktelik gösterir. Literatürde, hiperkalsemi ile komplike
bifenotipik
lösemili
bir
vakaya
rastlanmad×ù×için, bu olguyu yay×nlamaya karar
verdik. 70 yaü×nda kad×n hasta; yorgunluk, baü
dönmesi, konfüzyon ve kemik aùr×s× üikayetleriyle
kliniùe kabul edildi. Hastaneye kabul ediliüteki
laboratuvar deùerlerinden serum total kalsiyum
konsantrasyonu 18.2 mg/dL (normali: 8.610mg/dL)
ve
iyonize
kalsiyum
düzeyi
2.39mmol/L`ydi (normali: 1.161.32 mmol/L).
Tam kan say×m×nda hemoglobin: 11g/dL, beyaz
küre 16200/mL, trombosit: 315000/mL olarak
belirlendi. Periferik yaymada birkaç atipik lenfosit
görüldü. Serum intakt paratiroid hormonu ve
serum tiroksin düzeyi normal düzeylerdeydi.
Radyolojik incelemede osteolitik lezyon görülmedi. Salin hidrasyonu ve furosemidle serum kalsiyumunda düüme gözlenmeyince, s×ras×yla
kalsitonin ve bifosfonat pamidronat kombinasyon
tedavisinde kullan×ld×. Daha sonra hasta diyaliz
program×na al×nd×. Hospitalizasyonun dördüncü
gününde periferik kanda blastlar×n görülmesi
üzerine yap×lan kemik iliùi aspirasyonuyla akut
lösemi tan×s× konuldu. Morfolojik ve sitokimyasal
olarak FAB (French, American, British) s×n×flamas×na göre M2 (maturasyon gösteren miyeloblastik
lösemi) ile uyumluydu. Blastlarda pozitif
peroksidaz, negatif sudan black vezay×f PAS pozitif boyanma gözlendi. úmmünhistokimyasal incelemede B lenfoid mark×r CD 20 ve T lenfoid
mark×r CD 45RO (UCHL-1) ekspresyonuyla birlikte, miyelojenik CD33 pozitifliùi ve CD13`ün
zay×f ekspresyonu gösterildi. Sitokimyasal boyalar
ve immünhistokimyasal incelemeler sonucunda,
bifenotipik lösemi tan×s× konuldu. Diyaliz tedavisi
iki kez tekrarland×ktan sonra serum kalsiyum
düzeyi 15.8`den 9.2mg/dL`ye düütü. Hasta iyileüme göstermeyerek yat×ü×n×n sekizinci gününde
eksitus oldu. Bifenotipik löseminin prognozu
kötüdür. Tedavide akut miyeloblastik ve
lenfoblastik lösemilerde kullan×lan ilaçlar×n kombinasyonu ve kemik iliùi transplantasyonu kullan×lmaktad×r. Gelecekte bifenotipik lösemi ve birlikte görülebilen hiperkalseminin daha etkili tedavilerinin
bulunmas×yla,
bu
hastalar×n
prognozlar× geliüme gösterecektir.
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Chediak-Higashi sendromu nadir görülen,
otozomal resesif geçiüli, nötrofil, lenfosit ve
monositlerde büyük eozinofilik granüllerle
karekterize bir hastal×kt×r. Lösemilerde ve
miyelodisplastik sendromda miyeloid hücrelerin
sitoplazmalar×nda Chediak-Higashi sendromundaki granüllere benzer büyük, eozinofilik granüller (Pseudo-ChediakHigashi anomalisi) az say×da
vakada bildirilmiütir. Onüç yaü×nda erkek hasta
bir y×ld×r süren halsizlik, kilo kayb× ve eklem aùr×lar× yak×nmas× ile kliniùe getirildi. Anne ve babas×
1. dereceden akraba olan hastan×n fizik muayenesi
solukluk d×ü×nda normaldi, hepatosplenomegali
ve lenfadenopati yoktu. Tam kan say×m×nda Hb:
8,9
g/L,
lökosit:
3800/mm3,
trombosit:
97000/mm3, MCV: 80 idi. Periferik yaymas×nda
lenfosit: %80, nötrofil: %8, blast: %12 olarak saptand×. Kemik iliùi incelemesinde %80 oran×nda
miyeloblast ve flow-sitometri incelemesinde
HLA-DR(+), CD117 (+), CD45 (+) ve CD33 (+)
saptand×. Bu bulgularla hastaya AML-M2 tan×s×
kondu.
Hastan×n
kemik
iliùindeki
promiyelositlerde ve blastlarda %10 oran×nda
büyük, eozinofilik, PAS(+) ve sudan-black (-) olan
pembe-mor granüller saptand×. Bu granüller
PseudoChadiak-Higashi anomalisi olarak deùerlendirildi. Remisyon indüksiyon tedavisi esnas×nda aù×r akciùer enfeksiyonu ve perikardit geliüen
hasta halen 8 ayd×r remisyonda olup idame tedavisine devam edilmektedir. Bu vaka PseudoChediak-Higashi granüllerinin AML`de, özellikle
M2 tipinde nadir olarak saptanmas× nedeniyle
deùiüik bir morfoloji olarak sunuldu ve klinik
önemi tart×ü×ld×.
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20`sini oluütururken, geri kalan %80-90 olguda
HVV vard×r. Lokalize hastal×k lokal tedavi ile
efektif olarak tedavi edilirken, sistemik hastal×kta
glukokortikoidler kullan×l×r. 52 yaü×ndaki erkek
hasta boyunda üiülik, yutma güçlü ùü, nefes almada güçlük yak×nmalar× ile mart 2001`de KBB
kliniùine baüvurdu. Öyküde üiüliùin 1,5 y×ld×r
olduùu, zaman zaman büyüyüp küçüldüùü, sert
ve aùr×l× karakterde olduùu öùrenildi. Yap×lan
fizik muayenede, boyunda solunum s×k×nt×s×na
neden olan, sert, fikse, kong- lomerat oluüturan
lenfadenopatiler mevcuttu. Laboratuar bulgular×nda Hb=13.7 gr/dl, htc= % 41, plt=303000 mm3,
sedimantasyon=48 mm/saat, albumin=3.4 gr/dl,
globulin=5.2 gr/dl, poliklonal gammopati, ANA
ve RF negatif bulundu. Boyun BT de sert damak
seviyesinden baülayarak epiglottik seviyeye kadar
uzanan larenks hava sütununu ileri derecede daraltan kitlesel lezyon, bilateral yayg×n konglomere
LAP`lertespit edildi. Torax BT` de saù akciùer alt
lop bronüunu daraltan santral yerleüimli 2x1.5 cm
boyutlar×nda solit vas×fta görünüm bulundu. Boyundaki kitleden cerrahi giriüimle toplam 4 kere
biopsi al×nd×. Al×nan ilk 3 biopsi sonucu, s×ras×yla
reaktif lenfoid hiperplazi, kronik nonspesifik iltihap, lenfoid hiperplazi olarak rapor edildi. Son
al×nan biopsi sonucunda Castleman hastal×ù×
plazma hücreli tip tespit edildi. Yap×lan
hematopatoloji konsültasyonu ile tan× doùruland×.
Hasta Castleman hastal×ù× jeneralize tip kabul
edilerek metilprednizolon (1 mg/kg) baüland×. 2
ay sonraki kontrolde kitlenin belirgin olarak küçüldüùü gözlendi. Yukar×daki vakada da olduùu
gibi lenfadenopatili hastalar×n tan×s×n× koymak
her zaman kolay olmayabilir. Özellikle reaktif
lenfoid hiperplazi ile Castleman hastal×ù×aras×nda
ay×r×c× tan× zor olmaktad×r. Bizim hastam×za da 4.
kez al×nan biopsi sonucuyla tan× konabilmiütir.
Lenfadenopatili hastaya yaklaü×mda özellikle
lenfoid hiperplazi tan×s× alan hastalarda
Castleman hastal×ù× ak×lda tutulmal×d×r ve
klinisyenle patolog yak×n iliüki içerisinde çal×ümal×d×r.

Kemik iliùi nekrozu antemortem tan×s× nadir olarak konulabilen, akut lenfoblastik lösemi baüta
olmak üzere lösemilenfomalarda, kemik iliùinin
neoplastik infiltrasyonlar×nda ve orak hücreli
anemi, enfeksiyon gibi malignite d×ü× hastal×klarda tan×mlanm×ü klinikopatolojik bir durumdur.
Burada primeri saptanamayan karsinom metastaz×na baùl× yayg×n kemik iliùi nekrozu geliüen bir
olgu sunulmuütur. 22 yaü×nda kad×n hasta alt
ekstremitelerine yay×lan bel aùr×s×,ateü ve halsizlik
üikayetleri ile baüvurmuütu. Fizik muayenesinde
bat×n saù üst katranda hassasiyet, hepatomegali
ve bilateral 45 derecede Laseque testi pozitifliùi
mevcuttu. Laboratuvar bulgular×nda; pansitopeni,
periferik yaymas×nda lökoeritroblastik kan tablosu vard×. LDH ve alkalen fosfatazda belirgin yükseklik mevcuttu. Kemik iliùi biopsisinde nekroz
ve ancak biopsinin tekrarlanmas× ile ortaya konabilen, solid karsinom metaztaz× saptand×. Lomber
ve sakral spinal MRI`da kemik iliùi infiltrasyonu
ile uyumlu sinyal deùiüimleri mevcuttu. TC-99m
MDP tüm vücut sintigrafisinde; tüm iskelet sisteminde multiple kemik metaztaz× ile uyumlu
osteoblastik artm×ü aktivite tutulumlar× ve nekroz
ile uyumlu olarak deùerlendirilen multiple
fotopenik alanlar izlendi.. Hastan×n genel durumu
primer odaù×n araüt×r×lmas×na izin vermedi. Hasta
sepsis ve beraberinde geliüen DIC-multiple organ
yetmezliùi ile kaybedildi. Oldukça nadir görülen
yayg×n kemik iliùi nekrozunun varl×ù× yan×nda,
literatürde belirtilmemiü ilginç sintigrafik görünümü nedeniyle olgu sunulmuütur.

LENFADENOPATøLø HASTAYA
YAKLAùIMDA BøR CASTLEMAN
HASTALIöI OLGUSU:
ù.Güler 1, M.ùeker 1, Y.Koç 1, Ö.Türe 1, H.Karao÷lu 1,
H.SargÕn 1, M.Eken 2, O.Sezen 3, T. Salepci 1, A.Yayla.
Dr. Lütfi KÕrdar Kartal E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi, 1. Dahiliye Klini÷i1 ; 1. 3 ve 2. 2 Kulak Burun Bo÷az
Klinikleri, østanbul.

Castleman hastal×ù× , 1956`da en s×k mediastende
soliter kitle ile prezente olan, beniùn
lenfoproliferatif bir hastal×k olarak tan×mlanm×üt×r.
Lokalize veya yayg×n lenfadenopati olarak ortaya
ç×kabilir. Baz× hastalar sistemik semptomlara sahiptir. Yayg×n forma anemi ve poliklonal
hipergamaglobulinemi
s×kl×kla
eülik
eder.
Hipergamaglobulinemi, muhtemelen human
herpes tip 8`in neden oldu ùu interlökin 6 üretimi
ile ilgilidir. Castleman hastal×ù×n×n hyalenvasküler (HVV) ve plazma hücreli (PCV) olmak
üzere 2 varyant× vard×r. PCV olgular×n %10-

FAMøLYAL HEMOFAGOSøTøK
LENFOHøSTøYOSøTOZLU BøR VAKA:
C. Uçar, Ü. ÇalÕúkan.
Selçuk Üniversitesi, Meram TÕp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Konya.

Familyal
hemofagositik
lenfohistiyositozis
otozomal
resesif
kal×t×m
gösteren
ateü,
splenomegali, sitopeniler, hipertrigliseridemi,
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lenfohistiyositozis tan×s× kesinleüen hastan×n ailesine bilgi verildi.

hipofibrinojenemi
ve
hemofagositoz
ile
karekterize bir hastal×kt×r. Burada postmortem
dalak aspirasyonunda hemofagositoz gösterilerek
kesin tan× konulabilen bir hasta sunulmaktad×r.
Alt× ayl×k erkek hasta ateü ve kar×n üiüliùi nedeni
ile hastanemize baüvurdu. Öyküsünden; ateüin iki
haftad×r devam ettiùi, bir ayd×r kar×n üiüliùinin
olduùu, son günlerde cilt renginin solduùu öùrenildi. Soygeçmiüinden; anne ve baban×n akraba
olduùu, iki yaü×nda saùl×kl× bir kardeüinin olduùu,
akraba evliliùi yapan halan×n bir yaü×nda bir çocuùunun ve baban×n bir erkek kardeüinin dört
ayl×kken kar×n üiüliùi ve ateü üikayetleri ile öldüùü
öùrenildi. Fizik muayenesinde; vücut aù×rl×ù× 5075, boyu 10-25 persentilde, vücut s×cakl×ù× 39 C
idi. Taüikardik, takipneik, halsiz ve soluk görünümde idi. Sternumun sol kenar×nda 2 /6 sistolik
üfürümü mevcuttu. Karaciùer midklaviküler hatta 10cm, dalak 12cm palpe edildi. Laboratuvar
tetkiklerinde; Hb 7.5g/dl, Hct %23.1, MCV 63fl,
BK 3700/mm3, trombositler 31 000/mm3 idi.
Periferik yaymada %8 PMNL, %82 lenfosit, %10
monosit, %6 normoblast görüldü, trombositler
nadir, tekli, eritrositlerde hipokrom, mikrositer,
anizositoz, poikilositoz, polikromazi görüldü.
Kemik iliùi aspirasyonunda eritroit hiperplazi
vard×, her üç seride her aüamada hücre mevcuttu.
Plazma hücresi ve histiyositler artm×üt×, ancak
hemofagositoz görülmedi. SGOT 141U/L, SGPT
290U/L, total biluribin 2.49mg/dl, direkt biluribin
1.39mg/dl, LDH 1100 U/L, trigliserid 544mg/dl,
kolesterol 184mg/dl, HDL 20mg/dl, ferritin
349ng/dl, fibrinojen 105mg/dl idi. Direkt
Coomb`s testi negatif, kantitatif IgA, IgG ve IgM
normal s×n×rlarda, ANA ve Anti-dsDNA negatif,
idrar ve kan aminoasitleri normal bulundu. Kemik iliùi aspirasyonunda hemofagositoz gösterilememesine
raùmen
hemofagositik
lenfohistiyositoz düüünülen hastaya kültürleri
al×nd×ktan sonra geniü spektrumlu antibiyotik
tedavisi baüland×. EBV VCA IgM negatif, IgG
pozitif bulundu. Diùer tüm viral serolojisi negatif idi. Kan kültürlerinde üreme olmayan hastaya yüksek doz metilprednizolon (30mg/kg/gün)
ve VP-16 (10mg/kg/gün- haftada 3gün) baüland×.
Hepatosplenomegalisinde gerileme tespit edildi,
ancak pansitopenisi aù×rlaüt×. úzleminde sol tarafta
lokalize konvülsiyonlar×gözlenen hastan×n kranial
tomografisinde
saù
fronto-parietotemporooksipital bölgede subdural hematom tespit edildi.
Kan
kültüründe
Enterococcus
spp
ve
Staphylococcus aureus üreyen hasta duyarl× antibiyotik tedavisine raùmen kaybedildi. Daha önce
trombositopeni nedeniyle yap×lamayan dalak
aspirasyonu postmortem olarak yap×ld×. Dalak
aspirasyonunda belirgin hemofagositoz izlendi.
Bu
bulgularla
familyal
hemofagositik

ÇOCUKLUK ÇAöI MALøYN HASTALIKLARINDA ALTERNATø F TEDAVø:
A.Erbay, H.Gülen, N. Gemalmaz, E. Uluda÷, C.Vergin.
Hematoloji-Onkoloji Klini÷i, Dr. Behçet Uz Çocuk HastalÕklarÕ E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi, øzmir.

Son 30 y×lda kanser hücre fizyopatolojisi ve moleküler özelliklerindeki geliümeler ve çok ilaçl× yüksek doz kemoterapi protokollerinin geliümesi ile
birçok kanser çeüidinde özellikle özellikle çocukluk çaù× maliyn hastal×klar×nda yaüam oranlar×nda
önemli kazan×mlar elde edilmiütir. Bu geliümelere
raùmen hasta ve yak×nlar×n×n tedavi amaçl×olarak
bilimsel olmayan yollara baüvurduklar× da bir
gerçektir. Bu çal×ümada bölümümüzde takip ve
tedavi edilen 26`s× (%44.8) lösemi, 21`i (% 34.5)
solid tümör ve 12`si (%20.7) lenfomal× toplam 58
hasta ve ailesinde alternatif tedavi kullan×m s×kl×ù×
ve bunu etkileyebilecek faktörler araüt×r×ld×. Olgular×n 42`si (% 75) yeni tan×, 7`si (%12.5)
remisyonda, 4`ü (% 7.1) relaps yapm×ü ve 3`ü (%
5.4) rezistan hastalard×. Kapal× anket yoluyla yap×lan deùerlendirmede 47 olgunun (% 83.9) alternatif tedavi metodu kullanmad×ù×, 9 olgunun (%
16.9) ise bitkisel kaynakl×metotlara baüvurduùu
öùrenildi. Bu olgular×n 6`s×n×n diùer hasta ve yak×nlar×n×n tavsiyesi ile bu yola baüvurduùu saptand×. %71.4`ünün de bundan fayda gördüùünü
belirttiùi saptand×. Alternatif tedavi kullan×m× ile
iliükili olabilecek parametreler araüt×r×ld×ù×nda;
hastal×ù×n tan×s×, anne-baba`n×n mesleki durumlar×, baban×n eùitim seviyesi, aile yap×s×, oturduklar×
yer, sosyal güvenceleri ve hastal×ù×n evresi aç×s×ndan iliüki saptanmazken, ilginç olarak anne eùitim
durumu ve hastal×k süreci aç×s×ndan anlaml×iliüki
saptand× (p: 0.01 ve p:0.01). Anne eùitimi artt×kça
alternatif tedavi kullan×m×n×n artt×ù× (eùitimi olmayanlarda % 0, ilköùretimde %13 ve lise mezunlar×nda %60) görüldü. Ayr×ca remisyondaki hastalarda, yeni tan× ve relaps yapanlara göre kullan×m
s×kl×ù× daha fazlayd× (s×ras×yla %57.1, %10 ve
%25). Tedavi program×n× aksatmad×ù× sürece birçok hekim bu yöntemlere müdahele etmemektedir. Fakat bazen bu uygulamalara baùl× beklenmedik organ disfonksiyonlar× gözlenebilir. Bu
nedenle hekim hastas×n×n bu tür uygulamalar×
konusunda bilgi sahibi olmal×d×r.
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OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI GM-CSF
KULLANIMINA BAöLI GELøùEN
AKUT øNFLAMATUAR ARTRøT:
OLGU SUNUMU:

21 Yaü×nda, B hepatiti sonras× çok aù×r aplastik
anemi geliüen erkek hastaya ATG+CY`den oluüan
haz×rlama rejimi sonras×nda, HLA tam uyumlu
k×zkardeüinden allogeneik çevresel kan kök hücre
nakli yap×ld×. Transplantasyon öncesi izlemde sol
akciùer üst zonda aspergillus pnömonisi olmas×
nedeniyle ABLC (Abelcet) 5 mg/kg/gün uyguland×. +34. Günde lökosit engraftman×n× takiben
yap×lan kemik iliùi biyopsisinde (Kú Bx) periintertrabeküler alanda 3 adet non-nekrotizan
granülom izlendi. Kú aspirasyon materyalinde
direkt EZN boyamada M tüberkülosis gösterilemedi, Löwenstein-Jensen`de üreme olmad×. Mantar elemanlar× görülmedi, kültürde üreme olmad×.
Kemik iliùi parafin bloklar×n×n PCR ile incelenmesinde mantar ve tüberküloz saptanmad×. CMV
DNA
(PCR)`n×n
pozitifleümesi
nedeniyle
gansiklovir 2x5 mg/kg/gün ve polivalan IVIG (4
günde bir) baüland×. 28 gün sonunda CMV negatifleüti, gansiklovir dozu yar× doza azalt×ld×, 32.
günün sonunda kesildi. Tekrarlanan Kú Bx`nin
normosellüler olduùu ve granülomlar×n da kaybolduùu görüldü. Engraftman× deùerlendirmek
için yap×lan kemik iliùi biyopsisinde saptanm×ü
olan granülomlar×n bilinen nedenlerine yönelik
çal×ümalar×n negatif olmas×, bunun yan×s×ra eü
zamanl× olarak CMV reaktivasyonunun saptanm×ü olmas× ve CMV`e yönelik tedaviden sonra
tekrarlanan Kú Bx`de granülom görülmemesi nedeniyle
görülen
granülomlar×n
CMV
infeksiyonuna baùl× olabileceùi düüünülmüütür.
Morfolojik
bulgular
Kú
granülomlar×n×n
etyolojisinin ayd×nlat×lmas×nda çoùunlukla yard×mc×
deùildir.
Histolojik,
mikrobiyolojik,
serolojik testler kullan×larak ay×r×c× tan×ya gidilebilir. Hastan×n kliniùi ve kullan×lan ilaçlar da bu
deùerlendirmenin önemli bölümünü oluüturmaktad×r. Bu olguda da görüldüùü gibi, durumun
uygun olduùu koüullarda CMV infeksiyonunun
da kemik iliùi granülomlar×n×n ay×r×c× tan×s×nda
gözönünde bulundurulmas×gerekmektedir.

O.M. Akay, Z. Gülbaú.
Hematoloji Bilim DalÕ, Osmangazi Üniversitesi TÕp
Fakültesi, Eskiúehir.

Koloni stimule edici faktörler (Colony Stimulating
FactorCSF), hematopoetik progenitör hücrelerden
granülositmakrofaj üretimini stimüle etmektedirler. CSF`lerin hematopoetik büyüme faktörleri
olarak bilinen geleneksel fonksiyonlar×na ek olarak, artrit ve diùer inflamatuar hastal×klarda rol
oynad×ù×na dair veriler mevcuttur. Tip I
kriyoglobulinemi tan×s×yla takip edilen 57 yaü×ndaki erkek hastaya, proteinüri geliümesi üzerine
yap×lan renal biopsinin kriyoglobulinemik
glomerulonefrit ile uyumlu olmas× üzerine steroid
tedavisi baülanm×üt×. Klinik izleminde progresyon
gösterdiùi gözlenmesi üzerine, medikasyonuna
siklofosfamid ve plazma exchange eklenen olgu
uygulanan tedavi rejimlerine yan×ts×z olarak kabul edildi ve otolog kök hücre transplantasyonu
planland×. Hastaya melfalan haz×rlama rejimi
eüliùinde otolog kök hücre transplantasyonu yap×ld×.
Posttransplant
1.gün
GMCSF(5mgr/kg/gün) baülanan hastada, tedavinin
48. saatinde her iki el küçük eklemleri ve
bileklerdeüiddetli aùr× ve yumuüak doku üiüliùi
geliüti.
Fizik
incelemede,
interfalangial,
metakarpafalangial ve el bilek eklemlerinde artrit
saptand×. Etyolojiye yönelik yap×lan laboratuar
tetkiklerinde; romatoid faktor(RF), antinükleer
antikor (ANA), antiDNA, antiRo, -La, -SM, -RNP,
Scl 70 ve antikardiolipin antikorlar× negatif idi.
Olguda GM-CSF ile indüklenen akut inflamatuar
artrit düüünüldü ve medikasyona ara verilerek
dexamethasone 8 mg/kg baüland×. 48 saat içinde
aktif artrit tablosunun dramatik olarak gerilediùi
gözlendi. Bu olgu eüliùinde; çeüitli klinik durumlarda
s×kl×kla
kullan×lan
CSF`lerin
olas×
proinflamatuar
ve
proimmün
etkilerinin
klinisyenler taraf×ndan gözard× edilmemesi gerektiùini düüünüyoruz.

KANDøDA MENENJøTø TANISI
ALAN AKUT LENFOBLASTø K LÖSEMø OLGUSU:

CMV øNFEKSøYONUNA
BAöLIOLARAK GELøùEN KEMø K
øLøöø GRANÜLOMU OLGUSU:

Ç. Timur, A. Canbolat, C. Emeksiz, A.Yörük, A. Akda÷,
N. Karya÷ar, O. Yasa.
Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi, SSK Göztepe E÷itim Hastanesi, østanbul.

ù. Öngören, T. Soysal, H. AkÕ 1, G. Aygün2, C. Ar, Ü. Üre,
Z. Baúlar, B. Ferhano ÷lu, G. Aktu÷lu.
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PERøFERøK STEM CELL TRANSPLANTASYONU (OPSCT) SONUÇLARI:

Febril nötropeni esnas×nda ampirik olarak baülanan antifungal tedavide iken, kandida menenjiti
tesbit ettiùimiz ve iyileüme saùlad×ù×m×z bir olgumuzu sunmaktay×z. Akut lenfoblastik lösemi
(ALL-L1) tan×s× ile izlenen 5 yaü×ndaki erkek hastada BFM 2000 protokol I remisyon indüksiyon
tedavisi ile; prednol (60 mg/m2/gün), vincristin
(1,5 mg/m2/hafta x4 gün), daunorubicin (30
mg/m2/hafta
x2),
L-asparaginaz
(5000
E/m2/haftada 2x4) 33. günde yap×lan kontrol
kemik iliùi ile remisyon saùland×. Tedavinin 55.
gününde siklofosfamid 1000 mg/m2/gün x1 ve
sitozin arabinozid 75 mg/m2/günx4/hafta tedavisini almakta iken febril nötropeni (BK
400/mm3, nötrofil 20 mm3) meydana geldi. Fizik
muayenede herhangi bir ateü odaù× saptanmad×.
Tetkikleri al×narak febril nötropeniye yönelik ampirik
antibiyotik
tedavisine
(seftazidim+amikasin+vancomisin) yan×t al×namay×nca tedavinin 7. gününde liposomal
amfotericinB 3 mg/kg/gün ve rHu GM-CSF 10
mcg/kg baüland×. Febril nötropeninin 12. günü
kusma yak×nmalar×baülayan hastada üüpheli ense
sertliùi tespit edilmesi üzerine lomber ponksiyon
yap×ld×. Bu s×rada yap×lan kan say×m×nda lökosit
1000/mm3 nötrofil 100/mm3 Hb 8.2 g/dl
trombosit 47000/mm3, AST, ALT, GGT, AF , LDH
normal olarak saptand× . BOS`un incelenmesinde
bas×nç artm×ü, glukoz 25 mg/dl, protein 72 mg/dl,
Cl 110 mEq/L, hücre 720/mm3 (%90 lenfosit), kan
kültürü negatif, BOS kültürü Candida albicans
üredi. Kontrol kemik iliùi hiposellüler ilikte
remisyon olarak deùerlendirildi. Kranial MR`da
perimezensefalik sisternalar ile her iki serebellar
hemisfer anterio-inferiorunda menengial kontrast
tutulumu (bazal menenjit) ve minimal aktif
kommunikan hidrosefali ile uyumlu görüntü saptand×. Hasta Tüberküloz menenjit aç×s×ndan yap×lan araüt×rmada bir özellik tespit edilmedi. 2. hafta
yap×lan kontrol BOS incelenmesinde hücre
710/mm3 (%60 nötrofil) ve kültürde tekrar
Candida albicans üremesi üzerine liposomal
amfoterisin B dozu 5 mg/kg`a yükseltildi. Göz
dibi incelemesinde bilateral papil ödemi, BBT`de
hidrosefali ve KúBAS bulgular× saptanan hastaya
antiödem tedavi baüland×. Hastan×n klinik gidiüinde ve kontrol BOS incelemelerinde düzelme
saùlanmas× üzerine liposomal amfoterisin-B tedavisine, BOS bulgular× ve nötropenin düzelmesinden sonraki haftada devam edilerek toplam 6.
haftan×n sonunda tedavi kesildi. Halen kemoterapisi ve kontrolleri devam eden hastan×n genel
durumu iyi ve remisyonda izlenmektedir.

S. Dinçer, Z. Çelik, A.Oymak, Ö.Özdel, T.Fen 1, N. Çelik,
S.øsmayilova2,V.Hüseyinov2.
Numune E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi, KøT Merkezi,
Ank. 1Ankara Onkoloji Hastanesi
2Azerbeycan Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, Merkezi Klinika Hastanesi , Bakü.

01.01.00-01.06.02 tarihleri aras×nda ünitemizde
Multiple Myeloma tan×l× 20 hastaya (8 kad×n ve 12
erkek) YDK ve OPKHT uygulad×k. Pretransplant
evrelend irme7 hasta Evre II A, 3 hasta II B, 5 hasta Evre III A, 5 hasta Evre III B, (Durie - Salmon
Evreleme Sistemine göre), median yaü: 45 (33 -62),
7 hasta Ig G, 2 hasta IgA, 2 hasta Hafif Zincir Tipi
Multiple Myeloma idi. Olgular×n dördü kemoterapiye rezistan, 16 s× plato faz×nda olduùu
belirlenmiütiidi. úndüksiyon kemoterapisi olarak
tüm olgular daha önce 4 kür VAD kemoterapi
protokolu alm×ülard×. Periferik kök hücre
mobilizasyonu için cyc 4 g/m2/gün iv, Etoposid
200 mg/ m2/ x3gün iv ,16 mg/ kg/gün iv GCSF
verilerek topland×.Hiçbir seleksiyon iülemi yap×lmad×. Toplama rejimi ard×ndan ,haz×rlama rejimi
olarak Melfalan 50 mg/m2/gün x4 gün ve iki
günlük istirahat periyodu sonunda kök hücre
infüzyonu yap×ld×. Olgular×n engraftman× (NEU
0,5x 109 /lt) ortalama olarak +10cu gunde gerçekleüti. Ortalam takip süresi 218 gün(60-725) olarak
tespit edilmiütir. 20 hastan×n 9u halenremisyonda
olup, 11 hastadan 4u refrakter, 7si ise ortalama
211 (180-270) günlerde nüks etti. Nüks eden hastalardan 3ü progressif hastal×ktan kaybedildi.

ALLOJENEøK KEMøK øLøöø HASTASINDA HEMOKROMATOZø
S: H. Göker, S. Aksu, H. Koço÷lu, Y. BüyükaúÕk, N.
SayÕnalp, O. ø. Özcebe, ø.C. Haznedaro÷lu, S. Dündar.

Allojeneik kemik iliùi nakli özellikle anne ve doùum yapm×ü k×zkardeüten olduùunda, GVHD
(Graft versus Host Hastal×ù×) riski daha fazla olmaktad×r. Alojeneik kemik iliùi nakli hastalar×nda
hemokromatozis vakalar× bildirilmiütir. 18 yaü×nda bayan hasta, Trabzon doùumlu, Ankara`da
oturuyor, Evli, çocuùu yok, ev han×m×. Eylül
2000`de AML (M2) tan×s× alm×ü. PCR (Polimeraz
Zincir Reaksiyonu) ile yap×lan t(8;21) ve inv (16)
incelemesi negatif olan hastan×n 1 kür remisyon
indüksiyon ve 4 kür yüsek doz Ara-C ile konsolidasyon tedavisi sonras×nda HLA doku grubu tam

MULTøPLE MøYELOMA`LI HASTALARDA YAPILAN OTOLOK
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grafilerinde litik lezyon tespit edilmedi. Serum
protein elektroforezinde gamma band×nda
monoklonal pik bulundu. Serum immün
elektroforezinde IgG= 6174 mg/dl (650-1600), Ig
A=32 mg/dl (100-490), Ig M=17mg/dl (50-300),
Kappa=4.17 g/l (1.70-3.70), Lambda=0.20 g/l
(0.90-2.10)
saptand×.
údrar
immün
elektroforezinde kappa hafif zincir= 366.9 mg/dl
(0.0-18.5) , lambda hafif zincir= 4.4 mg/l (0.050.0)
bulundu. Yap×lan kemik iliùi aspirasyonunda
kemik iliùinin plazma hücreleri ile infiltre olduùu
gözlendi. Kemik iliùi biopsisi de multiple myelom
ile uyumlu bulundu. Multiple myelom tan×s× konan hastaya melfalan , prednizolon ile kemoterapi
baüland×.
Literatür
taramas×nda
gastrik
adenokarsinom ile multiple myelom birlikteliùinin çok nadir olduùu gözlendi.

uyumlu annesinden Ekim 2002` de allojeneik kemik iliùi transplantasyonu yap×ld×. GVHD riski
yüksek olduùu için, azalt×lm×ü yoùunluklu ve
GVHD proflaksisini artt×ran, busulfan, fludarabin
ve ATG ile haz×rl×k rejimi verildi. Nötrofil
engrafman× +10. günde ve Trombosit engrafman×
+13. günde gerçekleüti. +59. günde taburcu edilen
hastan×n +76. günde bak×lan Ferritin düzeyi 7978
mg/dl ve kontrolde 9170 mg/dl gelmesi üzerine
çekilen karciùer MRG(manyetik rezonans görüntüleme) Hemokromatozis ile uyumlu geldi. Ancak
bu dönemde karaciùer enzimlerinde belirgin yükseklik yoktu. Eklem, endokrin tutulum mevcut
deùildi. Yap×lan ekokardiyografisi normal olarak
geldi,
klinik
olarak
kalp
yetmezliùi
bulgular×yoktu. Hastan×n ferritin yüksekliùinin
devam etmesi halinde olas× komplikasyonlardan
korumak amac×yla, desferoksamin yerine, yap×lan
tetkiklerde düüük saptanan eritropoietinin d×üar×dan verilmesi ve hemoglobin deùeri yüksek bulundukça flebotomi yap×lmas× kararlaüt×r×ld×. Bu
üekilde haftal×k veya iki haftada bir yap×lan
flebotomilerle ferritin düzeyi 2298 mg/dl`ye kadar azald×.

MASSøF ASøT øLE BAùVURAN BøR
MULTøPLE MYELOMA OLGUSU:
O. AyyÕldÕz, A. IúÕkdo÷an, S. Batun, M. Çelik, E.
Müftüo÷lu.
Hematoloji Bilim DalÕ, Dicle Üniversitesi TÕp Fakültesi,
DiyarbakÕr.

MøDE CA SEYRø SIRASINDA GELøùEN BøR MULTøPLE MYELOM OLGUSU:

Multiple myeloma olgular×nda asit (Plazmasitik
asit) oldukça nadir görülen bir durumdur. Literatürde bugüne kadar çok az say×da vaka bildirilmiü
olup, bunlar×n çoùu tedaviye yan×ts×z ve fatal
seyretmiütir. Bu olguda genel durum bozukluùu,
halsizlik, kar×nda üiükinlik ve bel aùr×s× üikayeti ile
baüvuran 70 yaü×nda bir erkek hasta sunulacakt×r.
Laboratuar incelemelerinde Hb: 8.5 gr/dl, Ca:11
mg/dl, Total protein: 10 gr/dl, Albümin: 2.8
gr/dl idi. Kemik iliùi ve asit mayiinde artm×ü
plazma hücreleri yan×nda serum immune
elektroforezinde IgA-lambda tipi monoclonal
protein art×ü× (IgA: 2280 mg/dl) izlendi.Asit mayiinde IgA ve b2 -microglobulin düzeyi (7
microgram/ L) artm×üt× . Hastaya VAD kemoterapisi baüland×. Genel durumu kötüleüen hasta kendi isteùi üzerine tedaviyi tamamlamad×. Bu olguda amac×m×z Multiple myelomaya baùl× asit olgular×na dikkat çekmektir.

M. ùeker 1, C. Gemici 2, Y. Koç 1, ù. Güler 1, H. SargÕn 1,
M. Tekçe 1 , T. Salepçi 1, C. AdÕgüzel 3, A.Yayla 1.
1Lütfi

KÕrdar Kartal E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi øç
HastalÕklarÕ Klini÷i, østanbul,
2Lütfi KÕrdar Kartal E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
Radyasyon Onkolojisi, østanbul,
3Marmara Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim
DalÕ, østanbul.

Mide adeno ca seyri s×ras×nda multiple myelom
geliüimi oldukça nadir bir durumdur.Burada mide adeno ca nedeniyle takip edilirken multiple
myeloma tan×s× alan bir hasta sunulmuü ve literatür gözden geçirilmiütir. Kar×n aùr×s×, halsizlik
yak×nmas× ile baüvuran 71 yaü×ndaki erkek hastan×n yap×lan gastroskopisinde 3-4 cm lik tümoral
kitle tespit edildi. Kitlenin histopatolojik incelemesi
az
diferensiye
adenokarsinom
(T3N1M0=Evre3) olarak rapor edildi. Hastaya
subtotal gastrektomi, gastrojejunostomi uyguland×. Sonras×nda radyoterapi ve kemoterapi baüland×. Hasta 6 ayl×k takipte iken bel ve s×rt aùr×s×ndan
yak×nmaya baülad×. B=10 gr/dl, Hac=30, WBC=
9700/mm3, trombosit= 428000, sedimantasyon=
110/h, üre=42, kreatinin=0.68, düzeltilmiü Ca=8.3,
albümin= 2.5, globülin=7 tespit edildi. Periferik
yaymada plazma hücresine rastlanmad×. Düz kafa

CD56 POZøTøF KRONøK
MYELOMONOSøTøK LÖSEMø HASTASINDA GøNGøVA TUTULUMU:
F. Vural, G.H. Özsan, F. Demirkan, M.A. Özcan, Ö.
Piúkin, H. Ateú, A. KargÕ 1, B. Ündar.
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Hematoloji-Onkoloji Bilim DalÕ, 1Patoloji Ana Bilim
DalÕ, Dokuz Eylül Üniversitesi TÕp Fakültesi, øzmir.

melfalan/prednizolon, 7`ine VAD (vincristin/
doksorubicin/deksametazon) verildi. Yan×t deùerlendirmesi (SWOG kriterlerine göre) yap×labilen
25 hastan×n 6`×nda remisyon 5`inde parsiyel
remisyon 9`unda stable hastal×k, 5`inde ise
progresif hastal×k tespit edildi. Deùerlendirme
esnas×nda, takip edilebilen 32 hastan×n, 10 tanesi
yaü×yordu. Median survi 16 (2-85) ayd×.

Gingivan×n lösemik infiltrasyonu s×kl×kla akut
myeloblastik lösemilerin (AML) monositik
subtiplerinde
bildirilmekle
birlikte
Myelodisplastik Senromlarla (MDS) birlikteli ùi
nadirdir. Blastik transformasyon göstermemesine
raùmen periferde lökosit say×s×n×n artmas×yla
birlikte gingiva tutulumu olan CD56 pozitif Kronik Myelomonositik Lösemi (KMML) vakas×n×
sunuyoruz. Hidroksiüre tedavisi ile lökosit say×s×n×n kontrol alt×na al×nmasd×n× takiben gingiva
hipertrofisi geriledi. 3 ay sonra hastan×n periferik
kanda ve kemikiliùinde blast say×s×n×n artmas×
nedeniyle 2kür AML remisyon indüksüyonu ve 1
kür de konsolidasyon kemoterapisi verildi. Hasta
1 y×ld×r tam hematolojik remisyonda izlenmektedir. Literatürde, AML vakalar×nda CD56 pozitifliùi ile ekstramedüller tutulumun birlikteliùi bildirilmiütir. KMML`de gingiva tutulumu diùer
extramedullar tutulumlarda olduùu gibi hastal×ù×n daha agresif faza geçiüinin habercisi olabilir.

SAKRAL KøTLE NEDENøYLE TAKøP
EDøLEN BøR OLGU:
Ö. Türe, H. SargÕn, Y. Koç, M. Tekçe, T. Salepçi, A. Yayla
1.øç HastalÕklarÕ Klini÷i Dr. Lütfi KÕrdar E÷itim AraútÕrma Hastanesi, østanbul.

62 yaü×nda erkek hasta 1998 y×l× ocak ay×n×n baü×nda bel aùr×s× yak×nmas× ile hastanemiz dahiliye
polikliniùine baüvurmuü. Hastan×n son iki ayd×r
yeni baülayan bel aùr×s× yak×nmas× ile birlikte yine
ayn× zamanda farkettiùi sakral bölgede üiülik yak×nmas× mevcutmuü. Hastan×n özgeçmiüinde
Diabetes Mellitus mevcut ve bu nedenle oral
antidiyabetik kullanmaktaym×ü. Soygeçmiüinde
ise özellik yok. Yap×lan fizik muayenede, üuur
aç×k, koopere, kan bas×nc× 130/80 mmHg, nab×z 84
dk/ritmik, solunum ve dolaü×m sistemi doùal.
Sakral bölgede 10*10 cm boyutlar×nda sert, fikse
kitle saptanm×ü. Hastan×n 05.01.1998`de yap×lan
rutin
tetkiklerinde
glikoz:113mg/dl,
üre:
38mg/dl, kreatinin:1.4mg/dl, Ca:9.2mEq/L, ürik
asit:6.11mg/dl, SGOT:22U/L, SGPT:17U/L, total
protein:
6.7g/dl,
albumin:3.8g/dl,
globulin:2.9g/dl
Hb:15.7g/dl,
Hct:%46.7,
MCV:88fL,
WBC:10300/mL,
Plt:245000/mL,
ESR:23mm/h olarak saptanm×ü. Sakrum lokalizasyonlu kitlenin araüt×r×lmas×na yönelik olarak
yap×lan spinal BT`de primer tümör veya metastaz
ay×r×m× yap×lamayan tümöral kitle saptanm×ü.
Bunun üzerine yap×lan pelvik MR incelemesinde
tüm sakrumu tutan sol sakroiliak eklem
superiorundan sol iliak kemiùe ve koksikse uzan×m gösteren sakral spinal kanal× oblitere eden
malign kriterlere sahip kitle lezyonu saptanm×ü.
Kemik sintigrafisinde ise sol sakroiliak eklem
superior bölge, sol arka 9 ve 10. kotlarda, saù diz
ve saù ayak bileùinde aktivite art×ü× bulunmuü.
Sakral
kitle
biyopsisi
intermedier
tip
plazmositoma ile uyumlu gelen hasta eülik edebilecek multiple myeloma yönünden araüt×r×lm×ü.
Yap×lan serum protein elektroforezi ve idrar protein elektroforezi normal olarak bulunmuü. Hastaya kemik iliùi bi- yopsisi yap×lm×ü ve burada da
plazma hücre art×ü× saptanmam×ü. Hastaya
22.01.1998`de sakral plazmasitoma tan×s×yla rad-

KONVANSøYONEL TEDAVø YÖNTEMLERø øLE TEDAVø EDøLEN 39
MULTIPLE MYELOMA OLGUSUNUN RETROSPEKTø F øNCELENMESø:
B. Turgut, M. Demir, Ö. Vural, Ö. Çelik, G. Pamuk, G.
Ekuklu.
Trakya Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Bilim
dalÕ ve Halk Sa÷lÕ÷Õ Anabilim DalÕ, Edirne.

Çal×ümam×zda haziran 1994-kas×m 2001 tarihleri
aras×nda Hematoloji bölümümüzde takip edilen
39 Multiple Myeloma hastas×n×n klinik ve
laboratuvar özellikleri, tedaviye yan×tlar× ve survi
retrospektif olarak analiz edildi. Hastalar×n 24`ü
erkek, 15`i kad×nd×. Yaülar× median 62 (41-80) olarak hesapland×. Kemik aùr×s× (n:29) en s×k baüvuru
üikayeti idi. Halsizlik (n:17), bulant×-kusma (n:4),
ateü (n:3), kilo kayb× (n:2) plazmositoma baùl× kitle
(n:2) baüvuru an×ndaki diùer üikayetlerdi. Baüvuru
an×nda 9 hastada hiperkalsemi (>11gr/dl), 8 hastada enfeksiyon, 25 hastada litik kemik lezyonlar×
mevcuttu. Beta2-mikroglobulin median 5247
ng/ml olarak hesapland×. On hastada LDH normal deùerin üstünde idi. M proteini hastalar×n
27`inde IgG, 8`inde IgA, 4`ünde hafif zincir tipinde idi. Hafif zincir tipi 23 vakada kappa, 10 vakada lambda idi. Durie ve Solman evrelemesine
göre hastalar×n biri IA, alt×s× IIA, biri IIB, on dokuzu IIIA, on ikisi IIIB idi. Hastalar×n 29`una
11

Myelodisplastik
sendrom
hematopoietik
progenitör
hücrelerin
proliferasyon
ve
matürasyonunda bozukluk sonucu semptomatik
anemi, lökopeni ve trombositopeni ile karekterize,
çocukluk yaü grubunda nadir görülen klonal bir
kök hücre hastal×ù×d×r. Burada sitogenetik anomali olarak monozomi 7`nin eülik ettiùi tedaviye
dirençli bir myelodisplastik sendromlu çocuk
hasta sunulmaktad×r. On üç yaü×nda k×z hasta diü
eti ve burun kanamas× üikayeti ile hastanemize
baüvurdu. Öyküsünden; bu üikayetlerinin bir
y×ld×r devam ettiùi, adet kanamalar×n×n 15 gün
sürdüùü, bir ayd×r renginin soluk olduùu öùrenildi. Fizik muayenesinde; cilt soluk görünümde,
peteüi ve ekimozlar×mevcut, hepatosplenomegali
tespit edilmedi. Laboratuvar tetkiklerinde; Hb
7.4g/dl, Hct %22.7, MCV 91fl, RBC 2.540
000/mm3, BK 2800/mm3, trombositler 40
000/mm3 idi. Periferik yaymada %28 PMNL, %67
lenfosit, %5 monosit, eritrositlerde anizositoz,
poikilositoz, makrositoz görüldü, trombositler
ikili, üçlü, retikülosit %0.5 idi. Vitamin B12 ve
folik asit düzeyi normal s×n×rlarda, ANA, AntidsDNA negatif, Direkt Coomb`s testi nega- tif
bulundu.
Kemik
iliùi
aspirasyonunda
hipersellülarite, myeloid seride hipogranülasyon,
hiposegmentasyon,
mikromegakaryositler,
multinükleer eritrositler izlendi. Kemik iliùi biyopsisi ayn× bulgular× destekledi. Kemik iliùi demir boyas×nda ring sideroblastlar görülmedi. Kemik iliùi sitogenetik incelemesinde 45,XX,-7/
46,XX mozaizmi tespit edildi. Bu bulgularla hastaya myelodisplastik sendrom- refrakter anemi
tan×s× konuldu. Transfüzyon ihtiyac×n×n artmas×
nedeniyle hastaya metilprednizolon, Ara-C, VP-16
ve mitoksantron`dan oluüan kemoterapi protokolü baüland×. On günlük tedavi sonras×nda aù×r
kemik iliùi aplazisi geliüen hasta nötropenik
sepsise girdi. Kemoterapi sonras× (tan×dan yedi ay
sonra) kemik iliùinde ayn× morfolojik ve
sitogenetik bulgular tespit edildi. Sonras×nda düüük doz kemoterapi olarak Ara-C (20mg/m2) ve
merkaptopürin (25mg/m2/gün) baülanan hasta
aù×r aplazi ve nötropenik sepsise girdiùi için tedavisi kesildi. Pediatrik myelodisplastik sendrom
vakalar×nda 7. kromozoma ait deùiüik anomaliler
(monozomi 7, 7q-) eriükinlere göre daha s×kl×kla
rastlanmaktad×r. Eriükinlerden farkl× olarak çocuklarda bu sitogenetik anomaliler kötü
prognozla iliükili bulunmam×üt×r. Ancak bizim
hastam×z kemoterapiye dirençli, eritrosit ve
trombosit transfüzyonuna baù×ml× olmas× ve tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle aù×r seyretmektedir.

yoterapi uygulanmaya baülanm×ü, 10*300 Gy radyoterapi
uygulanan
hastan×n
kitlesi
ve
semptomlar×tamamen kaybolmuü. Hasta 2 ay ara
ile hemogram, eritrosit sedimentasyon h×z×, rutin
biyokimya ile takip edilmiü. Takip süresince yak×nmas×z olan hastan×n 2002 y×l× aral×k ay× baü×nda
bel aùr×s× üikayeti baülam×ü. Rutin tetkiklerinde
eritrosit sedimantasyon h×z×nda art×ü (62mm/h)
saptanmas× üzerine kemik iliùi biopsisi yap×lmaya
karar verilmiü. Aral×k 2002`de yap×lan kemik iliùi
biyopsisi multiple myeloma ile uyumlu bulunan
hasta VAD rejimi ile kemoterapi almaya baülam×ü.
6 kür VAD tedavisi alan hastan×n 27.08.2002`de
kemoterapiye yan×t× deùerlendirilmek üzere kemik iliùi biyopsisi tekrarland×. Kemik iliùi
biopsisinde hiposellularite mevcut olan hastan×n
diùer klinik bulgular× da düzeldiùinden
remisyona girdiùi kabul edilerek takip karar×
al×nd×. Yorum: Kemiùin soliter plazmasitomas×
plazma hücre diskrazilerinden biridir. Kemiùin
soliter plazmasitomu tan×s× için ortalama yaü
multiple myelomadan 7-10 y×l öncedir. Erkek
hasta bask×nl×ù× vard×r. Herhangi bir kemik etkilenebilse de en s×k aksiyal iskeleti etkiler, %35
hastada vertebral tutulum vard×r. Eùer vertebral
lezyondan yumuüak dokuya doùru bir uzan×m
varsa spinal kord veya sinir kökü bas×s× görülebilir. Tan× kriterleri üunlard×r: tek kemikte plazma
hücre lezyonu bulunmas×, normal kemik iliùi
aspirasyonu ve biyopsisi ve multiple myeloma
lehine olabilecek sistemik hastal×ù×n olmamas×.
Kemik iliùinin immünofenotipik analizi, BT ve
MRI gibi tan×sal tekniklerin kullan×lmaya baülanmas×yla
daha
önceleri
kemiùin
soliter
plazmasitomu olarak atfedilen birçok hasta
multiple myeloma tan×s× alm×üt×r. Kemiùin soliter
plazmasitomal×hastalar×n %50`sinde serum ve
idrarda M proteini bulunur. úmmün yetersizlik ise
genellikle görülmez. Hastalar×n büyük k×sm×nda
lokal radyoterapi kemik aùr×lar×n× giderir ve lezyonlar× eradike eder, ve %50`sinde M proteinin
kaybolmas×na neden olur. Akut nöroljik defisit
varl×ù× acil cerrahi dekompresyon gerektirir. Kemiùin soliter plazmasitomal×hastalar×n en az×ndan
%50`sinde multiple myeloma geliüir. Multiple
myelom

MONOZOMø 7 øLE SEYREDEN BøR
MYELODøSPLASTøK SENDROMLU
ÇOCUK VAKA:
C. Uçar, Ü. ÇalÕúkan.
Selçuk Üniversitesi, Meram TÕp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Konya.
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AøLESEL TÜMÖR ÖYKÜSÜ BULUNAN "PHILADELPHIA NEGATøF"
AKSELERE FAZ KRONøK
MYELOSøTER LÖSEMø OLGUSU:

de en az görülenidir. 61 yaü×nda erkek hasta,
tiroid bezi lokalizasyonunda kitle yak×nmas× ile
kliniùimize baüvurdu. Yap×lan klinik ve radyolojik
incelemede
ileri
derecede büyümüü,
mediastene uzan×m gösteren ve bas× semptomlar×na neden olan guatr mevcuttu, hastaya subtotal
tiroidektomi uyguland×. Tiroidektomi sonras×
yap×lan patolojik deùerlendirmede Burkitt
Lenfoma (LCA +, CD20 +, CD3 -, CD30-, S-100- ,
pansitokeratin-, Ki67 indeksi %95`nin üzerinde)
saptand×. Evreleme sonras× tiroid d×ü×nda hastal×k
tutulumu saptanmayan olgu, evre IE Burkitt
lenfoma olarak kabul edildi ve CEOP100 protokolü baüland×. Hastan×n ileri ya-ü× ve tedavi öncesi
prognostik indeksinin (IPI) 2 olmas×nedeniyle
intensif kemoterapi düüünülmedi.

ù. Güran 1, C. Beyan2, Y. Tunca3, O. Nevruz2, N.
ømirzalÕo÷lu3.
Gülhane Askeri TÕp Akademisi, TÕbbi Biyoloji 1 Ana
Bilim DalÕ, Hematoloji2 ve TÕbbi Genetik3 Bilim DallarÕ,
Ankara

Kronik myelositer lösemi kemik iliùinde myeloid
hiperplazi, lökosit say×s×nda aü×r× art×ü, periferik
kanda myelositer seriye ait öncü hücrelerde art×ü
ve sitogenetik olarak t(9;22) (q34; q11)
(Philadelphia kromozomu) ile karakterize bir
tablodur. Kronik myelositer lösemi olgular×nda
herediter bir faktör tan×mlanmam×üt×r. Bu olgu
sunumunda I. kuüak akrabalar× aras×nda artm×ü
"benign" ve "malign" tümör öyküsü bulunan,
akselere faz "Philadelphia negatif" bir kronik
myelositer lösemili olgu sunulmaktad×r. Aile gözlenen tümör tipleri ve genetik geçiü kal×b× yönünden bilinen klasik ailesel tümör sendromlar×na
uymamaktad×r. Sitogenetik ve RT-PCR sonuçlar×
ile "Philadelphia" kromozomu gösterilememiü
olup, olgu detayl×klinik ve laboratuar incelemeler
sonucunda "Philadelphia negatif" akselere faz
kronik myelositer lösemi tan×s× alm×üt×r. Olgunun
sitogenetik incelemesinde 15q+ klonal anomalisi
saptanm×ü olup, bu bulgular×n ×ü×ù×nda kötü
prognozlu olarak deùerlendirilen olguya doku
gruplar×tam uygun erkek kardeüinden allojeneik
kök hücre nakli yap×lm×ü, ancak olgu tan×dan 4 ay
sonra allojeneik kök hücre nakli sonras× geliüen
blastik faz relaps× ile kaybedilmiütir. Bu olgu sunumu, kronik myelositer lösemi olgular×nda
sitogenetik ve moleküler analizleri de içeren
detayl×incelemelerin olgu takibindeki önemini
göstermektedir.

KRONøK MYELOøD LÖSEMøLø BøR
HASTADA HøDROKSø ÜRE TEDAVøSøNE SEKONDER GELøùEN
METASTATø K SKUAMÖZ CøLT
KANSERø:
B. Turgut 1, G. E. Pamuk 1, Ö. Vural 1, M. Demir 1, M.
Tek2, ù. Altaner3.
Trakya Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Bilim
DalÕ 1, øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ2, Patoloji Anabilim
DalÕ3, Edirne.

Hidroksiüre, myeloproliferatif hastal×klar×n tedavisinde kullan×lan bir ribonükleotid difosfat
redüktaz inhibitörüdür. Bu yolla DNA sentezini
inhibe ederek, hücre siklusunun S-faz×nda hücre
ölümüne sebep olur. Hidroksiürenin baz× dermatolojik yan etkileri bilinmekle beraber, ciltte
skuamöz ve bazal hücreli karsinom oluüumunu
indükleyebilece ùi özellikle son y×llarda anlaü×lm×üt×r. Aral×k 1997`de kronik myeloid lösemi
(KML) tan×s× konan erkek hastam×za 10g/hafta
dozunda hidroksiüre verilmeye baüland×. Kas×m
2000`de hastan×n sol kulak kepçesinin arkas×nda
20¥15 mm boyutunda üzeri pullu bir lezyon geliütiùi gözlendi. Ç×kart×lan lezyonun histopatolojik
incelemesi skuamöz hücreli karsinom ile uyumluydu. Hasta tedavide bir deùiüikliùi kabul etmediùi için hidroksiüre kesilmedi, ancak dozu 4
g/haftaya düüüldü. Hasta Kas×m 2001`de sol kulaù× d×üar× iten kitle nedeniyle yat×r×ld×. Ayr×ca, sol
kulak arkas×nda 35¥30 mm boyutlar×nda nodüler
lezyon vard×. Baüvuru s×ras×ndaki hemoglobin 8.9
g/dl; lökosit 15000/mm3 (%2 myeloblast, %13
bazofil), trombosit 671000/mm3 idi. Yüz tomografisinde, sol parotis gland bölgesinde, d×ü kulak
yolu ve kulaù×n destrüksiyonuna yol açan
40¥40¥30 mm`lik lobüle kitle; sol jugular zincirde-

øZOLE TøROøD BEZø TUTULUMU
GÖSTEREN BURKø TT LENFOMA
OLGUSU:
D. Argon, M. Çetiner, I. Kaygusuz, C. AdÕgüzel, T.FÕratlÕ
Tu÷lular, M. BayÕk.
Hematoloji Bilim DalÕ, Marmara Üniversitesi, TÕp
Fakültesi, østanbul.

Tiroid malignitelerinin %5`ini tiroid lenfomalar×
oluüturur. Primer tiroid lenfomas× tüm Hodgkind×ü× lenfomalar×n %1`inden az×n× teükil eder.
Burkitt lenfoma ise primer tiroid lenfomalar× için13

sonucu spontan dalak rüptürü geliüen olgu bildirimine rastlanmam×üt×r.

ki lenf bezlerinde büyüme saptand×. Hastaya sol
radikal boyun ve lenf bezi diseksiyonu uyguland×;
sol kulaù× greftlendi. Histopatolojik incelemede
sol kulak arkas×ndaki lezyonun, sol parotis
gland×na ve eksize edilmiü 13 lenf bezinin 3`üne
metastaz yapm×ü olan skuamöz hücreli karsinom
olduùu anlaü×ld×. Cerrahi sonras× hastaya radyoterapi uyguland×; hidroksiüre tedavisi kesilen hasta
taburcu edildi. Hasta birkaç hafta sonra hastanemizin acil birimine çarp×nt× ve nefes darl×ù× üikayetleriyle baüvurdu. Ventriküler fibrillasyon saptanan hasta kaybedildi. Vakam×z hidroksiüre tedavisi alt×nda skuamöz hücreli cilt karsinomuna
baùl× metastaz geliüen ilk vakayd×. Bunun sebebi
hastan×n tümörü farkettikten sonra hemen baüvurmamas×yd×. Hidroksiüre tedavisi uygulayan
hekimlerin, ilac×n dermatolojik yan etkilerinden
haberdar olmas×, tedavinin baü×nda ve daha sonra
belli aral×klarla hastaya dermatolojik deùerlendirme önermeleri gerekmektedir.

CøSPLATøNE BAöLI AKUT
DEMøYELøNøZAN
ENSEFALOMYELø T: OLGU SUNUMU:
F. ùahin, G. Saydam, P. Özen, S. Baydur, F.
BademkÕran, E. Kumral, F. Büyükkeçeci.
Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi øç HastalÕklarÕ Anabilim
DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ, Nöroloji Anabilim DalÕ.

Cisplatin baüta over, mesane, prostat, testis, küçük
hücreli d×ü× akciùer kanserleri, baü boyun kanserleri olmak üzere birçok solid tümörlerin tedavisinde kullan×lan antikanser ajanlardand×r. Hematolojik maligniteler içerisinde ise en s×k NonHodgkin
Lenfoma
tedavisinde
diùer
kemoterapotik ajanlarla kombine olarak kullan×l×r.
Cisplatinin en s×k karü×laü×lan yan etkileri bulant×,
kusma,
miyelosupresyon,
nefrotoksisite,
ototoksisite, periferal nöropatidir. Cisplatinin
nörotoksik yan etkileri genellikle periferik
sensorial nöropati, ototoksisite daha nadir olarak
otonom nöropati, Lhermitte belirtisi, retrobulber
nörit ve retinal toksisitedir. Transient körlük ve
nekrotizan lökoensefalopati ise çok daha az rastlanan yan etkiler olarak literatürdeki yerini alm×üt×r. Bu yaz×m×zda 49 ya-ü×nda, Cisplatin
25mg/m2/gün (total 180mg) uygulanmas×n× takiben 32. günde konuüma bozukluùu, yutma güçlüùü, diplopi ve kusma yak×nmas× geliüen, saù
periferik tipte fasial paralizi, sol abdusens paralizisi, glossofaringeus ve vagus paralizisi saptanmas× üzerine çekilen kranioservikal bileüke manyetik rezonans görüntüleme sonucu akut
demiyelizan ensefalomyelit tan×s× konan bir nonHodgkin lenfoma olgusu sunmaktay×z. Hastan×n
klinik bulgular× tedavi ile belirgin gerilemiü olup
halen izlemimiz alt×ndad×r.

SPONTAN DALAK RÜPTÜRÜ øLE
ORTAYA ÇIKAN SPLENøK MARJøNAL ZON LENFOMA ZEMøNøNDE
GELø ùMøù BÜYÜK HÜCRELø
LENFOMA:
C. AdÕgüzel 1, M. Çetiner 1, D. Argon 1, I. Kaygusuz 1, S.
Ratip 1, Tülin FÕratlÕ Tu÷lular 1, T. Tecimer2, M. BayÕk 1.
Marmara Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi, Hematoloji 1 ve Patoloji2 Bilim DalÕ, østanbul.

Hematolojik malignitelere baùl× spontan dalak
rüptürü nadir bir durum olup s×kl×ù× hakk×nda
fikir sahibi olmak güçtür. Bununla beraber geniü
bir literatür taramas× sonras×yaz×lan bir makalede,
150 y×ll×k süre içinde toplam sadece 136 adet olgu
bildirildiùi saptanm×üt×r. Bu olgular×n %34`ünü ise
non-Hodgkin lenfoma olgular× oluüturmaktad×r.
Diùer makaleler genellikle olgu sunumu biçimindedir. Olgu: 62 yaü×nda bayan hasta, daha önce
hiç bir yak×nmas× yok iken acil servisimize iki
haftad×r süren kar×n aùr×s× ve akut bat×n tablosu
ile baüvurdu. Acil splenektomiye al×nan hastan×n
dalaù×n×n patolojik incelemesinde splenik marjinal
zon lenfoma zemininde geliümiü yüksek grade
büyük hücreli lenfoma saptand×. Yap×lan
evrelemede sonucu dalak d×ü×nda paraaortakaval
lokalizasyonda çok say×da santim s×n×r×n× geçen
lenfadenopatiler izlendi. Hasta evre IIS-A olarak
kabul edildi ve 6 kür CHOP tedavisi uyguland×.
Hasta halen klinik takibimizde olup halen
remisyondad×r. Literatürde splenik marjinal zon
lenfoma zemininde geliüen büyük hücreli lenfoma

FLUDARABøN VE RøTøXUMAB øLE
UZUN SÜRELø REMø SYON ELDE
EDøLEN KONVANSøYONEL TEDAVøYE DøRENÇLø SPLENøK MARJøNAL ZON LENFOMA VAKASI:
M. Turgut 1, B. YÕlmaz 1, E. Kelkitli*, M. Karao÷lano÷lu 1,
Ö. Do÷an2.
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MayÕs Üniversitesi TÕp Fakültesi øç HastalÕklarÕ
Anabilim DalÕ Samsun,
2østanbul Üniversitesi østanbul TÕp Fakültesi Patoloji
AnabilimÕ DalÕ, østabul.

reme, ateü ve ciltte makülopapüler döküntüler
ortaya ç×kt×. Tedaviye ara verilip antihistaminik
yap×l×nca belirtiler 1 saat içinde kayboldu. Tedaviye infüzyon dozu 25mg/saat dozunda tekrar
baüland× ve tedrici olarak artt×r×ld×. Hiçbir reaksiyon görülmedi. Tedavinin bitiminden 15 gün
sonra yap×lan hemogram×nda Hb 10.7, lökosit
2500/mm3
(parçal×2000/mm3),
trombosit
99.000/mm3 idi. Belirgin bir yak×nmas× olmayan
hasta taburcu edildi. Bir ay sonra rituximab ve
fludarabin kemoterapisi ilk kürdeki protokolün
ayn×s× verildi. úkinci kemoterapi öncesi yap×lan
hemogram×nda lökosit 9000/mm3 (nötrofil
5600/mm3),
Hb12.5gr/dl,
trombosit
280.000/mm3 idi. úkinci kemoterapi s×ras×nda
reaksiyon görülmedi. Hasta 16 ayd×r remisyonda
herhangi bir yak×nmas× yok. Kemik iliùi biyopsisi
normosellüler. Bir ay önce yap×lan hemogram
Hb.14.2gr/dl,
lökosit
6700/mm3(nötrofil
5200/mm3), trombosit 380.000/mm3, periferik
yayma normal s×n×rlarda. SMZL vakalar×nda
rituximab ile deneyim s×n×rl×d×r. Rituximab tedavisi CD20 pozitif konvasiyonel tedaviye dirençli
marginal zon alternatif tedavi seçeneùi olarak
kullan×labilir.

Splenik marjinal zone lenfoma (SMZL), dalak
marjinal zone B lenfositlerden köken alan low
grade bir lenfomad×r. úlk olarak REAL s×n×flamas×nda ayr× bir grup olarak ele al×nm×üt×r. Low
grade lenfomalar×n %8,2`sini oluüturur. Vakalarda
genellikle splenektomi ile uzun süreli klinik
remisyon elde edilir Splenektomi sonras× nüks
eden vakalarda konvansiyonel kemoterapi protokolleri kullan×l×r ancak uzun süreli remisyon oran×
oldukça düüüktür. Bizde splenektomi ve konvansiyonel kemoterapi sonras×nüks eden SMZL vakas×nda fludarabin ve ritixumab tedavi sonucunu
sunuyoruz. Olgu: 53 yaü×nda bayan hasta 5 y×l
önce kar×n aùr×s×, ateü, halsizlik, iütahs×zl×k ve kilo
kayb× yak×nmas× ile baüvurdu. Hafif solukluk ve
kosta yay×n× 6 cm geçen splenomegalisi d×ü×nda
fizik muayenesi normal idi. Laboratuar incelemesinde Hb 9gr/dl, total lökosit 9500/mm3 (%60
lenfosit), trombosit 136.000/mm3, periferik yaymada %10 oran×nda normal lenfsitlerin 1.5 kat×
büyüklüùünde bir k×sm× çekirdekçik içeren
lenfoid hücre görüldü. Abdoinal CT de
splenomegali d×ü×nda özellik yoktu. Kemik iliùi
biyopsisinde lenfoid infiltrasyon tespit edildi.
Hastaya splenektomi yap×ld×. Takiben kan tablosu
normale geldi. Dalak patolojisi SMZL ile uyumlu
idi. Hasta taburcu edildi. Splenektomiden 1 ay
sonra yap×lan kontrollerde Hb 12.9, lökosit 14.400
(lenfosit 8000/mm3), trombosit 651.000 idi. Hastan×n
ateü,
terleme
ve
iütahs×zl×k
tan×mlamas×üzerine hastaya 6 kür CHOP kemoterapisi verildi. Kemoterapi sonras× Hb 13.3, lökosit
6600/mm3 (lenfosit 2000/mm3), trombosit
384.000/mm3 idi Kemik iliùi biyopsisinde iki adet
lenfoid nodül saptand×. Hastan×n 8 ay sonra yap×lan kontrollerinde Hb 10.1, lökosit 12.000/mm3
(lenfosit 8500/mm3) ve trombosit 135.000/mm3
idi. Periferik yaymada %70 oran×nda atipik
lenfoid hücreler görüldü. Abdominal tomografide
lenfadenopati görülmedi. Hastda tedavisiz izleme
karar verildi. 6 ay sonra yap×lan kontrollerinde
hastada halszilik, iütahs×zl×k, kilo kayb× ve ateü
yak×nmalar× vard×. Laboratuar incelemesinde:
lökosit 58.200/mm3 (%80 lenfosit), Hb 6.5gr/dl
MCV 114 fl, trombosit 24.000/mm3, LDH 656,
beta-2 mikroglobulin 2767, periferik yaymada
lenfositlerin çoùu atipik idi. Abdominal tomografide özellik yoktu. Kemik iliùi biyopsisinde diffüz
lenfoid infiltrasyon gözlendi. Flowsitometride
CD20 %85.7, HLA-DR %68.5, CD23 %3.5, CD5
%24, CD25 negatif idi. Hastaya rituximab
375mg/m2 (total doz 600mg/m2) 2 gün verilidi,
rituximab bitiminde fludarabin 25mg/m2 5 gün
verildi. Rituximab verilirken hastada üüüme tit-

DUKTOPENø øLE BøRLøKTE
KOLESTATøK KARACøöER HASTALIöI OLAN BøR HODGKøN
LENFOMA OLGUSU (VANISHING
BILE DUCT SYNDROME):
K. Yamaç1, Ö. Erdem2, M. IúÕk1, M. BoyacÕo÷lu2, Ö.
Uluo÷lu2.
Gazi Üniversitesi TÕp Fakültesi1 Hematoloji Bilim DalÕ,
Patoloji Anabilim DalÕ, Ankara.
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46 yaü×nda erkek hasta ciddi kaü×nt×, sar×l×k, iütahs×zl×k, kilo kayb× ve halsizlik yak×nmalar×yla hastaneye baüvurdu. Hasta üç ay öncesine kadar
saùl×kl×ym×ü. Muayenede ateü 37° C, nab×z 96
/dak., KB: 110/70 mm Hg ölçüldü. Kalp, akciùer,
kar×n ve nörolojik muayeneleri normaldi.
Laboratuvar
incelemelerinde
lökosit
say×s×6300/PL, trombosit say×s× 306,000/PL, Hb 11.7
g/dL., sedimantasyon 90 mm/saat bulundu. Diùer laboratuvar bulgular× da üu üekildeydi: Total
bilirubin 25.9 mg/dL, alkalen fosfataz 1374 U/L,
laktik
dehidrogenaz
625
U/L,
aspartat
aminotransferaz 86 U/L, alanin aminotransferaz
87 U/L, sodyum 140 mEq/L, potasyum 4.6
mEq/L, kreatinin0.9 mg/dL, AKû 85 mg /dL. kan
üre azotu 10 mg/dL, total protein 6.9 mg/dL,
albümin 3.7 mg/dL. Serum IgG 1430 mg/dL, IgA
267 mg/dL, IgM 159 mg/dL. PZ: 18,7 san., aPTT:
15

siz olmas× sonras×, "big ICE" kemoterapisi uyguland×. Glisemi deùerleri kemoterapi sonras× 7. ve
9. günlerde s×ras×yla 237 mg/dl ve 465 mg/dl
olarak ölçüldü. Hiperglisemi devaml× kristalize
insulin infüzyonu ile kontrol edildi ve parenteral
besleme solüsyonu da kristalize insulinle nötralize
edildi. Gliseminin kontrol alt×na al×nmas× sonras×
günde dört kez kristalize insulin uygulamas×na
geçildi. Takip eden günlerde hematolojik
remisyon saùland×, insulin ihtiyac× azalarak ortadan kalkt× ve glisemi normal düzeylere döndü.
Ciddi hiperglisemi/diabetes mellitus akut lösemili olgularda kemoterapiye baùl× olarak geliüebilen
bir komplikasyondur. Bu komplikasyon mortalite
ve morbiditeyi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu
nedenle, hiperglisemi geliüen olgular yak×ndan
izlenmelidir.

35,8 san. ANA negatif, ASMA negatif, D.coombs
negatifti. Serolojik testlerde: toksoplazma ve
brusella negatif bulundu. HbsAg, anti-HbsAg,
Anti- HCV, EBV, CMV, HSV-1, HSV-2 hepsi negatifti. Kan, idrar ve d×ük× kültürleri (bakteri, asitfast organizmalar ve mantar kültürleri) negatifti.
HIV ve HCV RNA da negatifti. Abdomen
ultrasonografisinde paraortik and parakaval alanlarda en büyüùü 2x2 cm boyutlar×nda lenf bezeleri saptand×. Lenf bezi biyopsisi ile Hodgkin
lenfoma tan×s×kondu. Daha sonra ikterin ayd×nlat×labilmesi amac×yla karaciùer biyopsisi yap×ld×.
Duktopeni ile seyreden kolestaz rapor edildi.
TARTIûMA:
Bu
hastan×n
baüvuru
yak×nmalar×aras×nda en önde gelenlerden birisi
sar×l×kt×r. Hodgkin lenfomas× olan bir hastada
sar×l×k varsa bu durum biliyer t×kanma, hemoliz,
doùrudan hastal×k taraf×ndan hepatik infiltrasyon,
ilaç toksisitesi veya viral hepatite baùl× geliüir. Bu
hastan×n laboratuvar incelemeleri hemolizle
uyumlu deùildi, EBV, CMV, HbsAg, HCV, HAV,
HIV iüaretleri de negatifti. Hastaneye kabul edildiùi zamandan biyopsi uygulanan süreye kadar
hiç bir ilaç kullan×m× yoktu. "Vanishing bile duct"
sendromunun gerçek mekanizmas× iyi bilinmemektedir. Altta yatan primer hastal×k olan
Hodgkin lenfomaya yönelik kemoterapi ile
kolestaz gerileyebilir. Bu olgu göstermiütir ki
"duktopeni" Hodgkin lenfoma seyrinde bir komplikasyon olarak karü×m×za ç×kabilir ve bu olgulardaki kolestatik sar×l×k ay×r×c×tan×s×nda mutlaka
göz önüne al×nmal×d×r.

HODGKøN HASTALIöI TANILI OLGULARIN KLøNøK DEöERLENDøRøLMESø:
K. Temizkan, H. Beköz, A. Timura÷ao÷lu, A. U÷ur Bilgin, ø. Karado÷an, L. Ündar.
Akdeniz Üniversitesi, TÕp fakültesi, øç HastalÕklarÕ
Anabilim dalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ. Antalya

Hodgkin hastal×ù× (Hh) histopatolojisi, kliniùi ve
tedavi edilebilir olma özelliùi nedeniyle üzerinde
en çok çal×ü×lan neoplazilerden biridir. Ancak
buna raùmen aç×kl×k kazanmam×ü pek çok yönü
bulunmaktad×r. Bu çal×ümada 1995-2002 y×llar×
aras×nda Anabilim Dal×m×za baüvuran ve Hh tan×s× alm×ü olan olgular deùerlendirildi. Elli alt× olgunun Hh tan×s× ald×ù× ancak, bunlar×n 12 sinin
çeüitli nedenlerle kontrolden ç×km×ü olduklar×
tespit edildi. Hastalar×n 38`i (%68) erkek, 18`i
(%32) kad×n olup; ortanca yaü 45 (16-85) tir. Yaü
gruplar×na göre daù×l×m× incelendiùinde de erkek
hastalarda daha s×k bulundu. Olgular×n % 68`inin
müracaat nedeni herhangi bir bölgede lenf bezi
büyümesi olup; % 10 olguda ise B semptomlar× ön
plandayd×. Histopatolojik daù×l×mlar× deùerlendirildiùinde % 14.2 `si lenfositten zengin, % 35.7`si
nodüler sklerozan, % 39.2` si mixt sellüler, % 10.7`
si lenfositten yoksun Hh olarak bulundu. Klinik
evrelerine göre ayr×ld×klar×nda % 28.7` si evre IV,
% 32 si evre III, % 34` ü evre II olup; yaln×zca % 5`
i evre I olarak bulundu. Ayr×ca olgular×n %
37,5`unda B semptomlar×, % 14.2 sinde de 10 cm
den büyük kitlesaptand×. Olgular×n % 44.6 s×nda
ilk tutulum yeri sol servikal bölge olup; % 14.2
olguda ise diafram×n alt×nda olduùu tespit edildi.
Ekstranodal baülang×ç hiç bir olguda yoktu. Mesleklerine göre daù×l×mlar× incelendiùinde % 26 ile

AKUT MYELOBLASTøK LÖSEMøLø
BøR HASTADA "BIG ICE" KEMOTERAPøSøNøN BøR KOMPLøKASYONU OLARAK CøDDø
HøPERGLøSEMø (OLGU RAPORU):
C. Beyan, K.Kaptan, T. Çetin, O. Nevruz.
Gülhane Askeri TÕp Akademisi Hematoloji Bilim DalÕ,
Ankara

údarubisin, etoposid ve yüksek doz sitozin
arabinozid içeren "Big ICE" kemoterapisi
relaps/refrakter akut myeloblastik lösemili hastalar×n tedavisinde etkinliùi kan×tlanm×ü bir yaklaü×md×r. Bu olgu raporunda relaps akut
myeloblastik lösemi nedeni ile "big ICE" kemoterapisi uygulanan bir olguda takiben geliüen ciddi
hiperglisemi komplikasyonu anlat×lm×üt×r. Akut
myeloblastik lösemi nedeni ile takip edilen 41
yaü×nda kad×n hastal×k relaps×tespit edilmesi üzerine yat×r×ld×. Diùer kemoterapi rejimlerinin etki16

medüllaspinaliste kitle bas×s×, tümör invazyonu
saptanmad×.

ev han×mlar× en yüksek orandayd×, bunlar×%19 ile
memurlar×n takip ettiùi görüldü. Tedavi olarak 23
hastaya radyoterapi ve kemoterapi, 20 hastaya ise
yaln×z kemoterapi uyguland×. Tedavi alan hastalar×n % 84`ünde tam remisyon elde edildi,
%13`ünde ise ilk tedaviye yan×t yoktu. Klinik evre
III ve IV olan hastalar×n % 73` ü, evre I ve II olanlar×n ise %83` ü remisyona girdi. Görüntüleme
yöntemleri ile tedavi sonras× mediastende lenf
bezleri tespit edilen üç hasta sintigrafi ile t×utulum
olmamas× nedeniyle remisyon olarak kabul edildi.
Bu üç hastada takipleri s×ras×nda nüks tespit
edilmedi. Remisyona giren hastalar×n %18.1`i ilk
iki y×l içinde nüks etti. Olas×l×kla çal×ümaya giren
olgu say×s×n×n az olmas× nedeniyle cinsiyet, yaü,
histopatolojik daù×l×m farkl×l×klar× elde edildi. Ev
han×mlar×nda yüksek oranda ç×kmas× ise ülkemizdeki kad×nlar×n büyük k×sm×n×n ev han×m×
olmas×na baùlanm×üt×r.

øDARUBøSøNE BAöLI ANø KARDøYAK ARREST:
ø. Bayram, O .Canan, A .Tanyeli, L. YÕlmaz, S. Erdem, H
H. Kozano÷lu, ùaúmaz ø Antmen B, Y. KÕlÕnç,
Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim DalÕ, Çukurova
Üniversitesi TÕp Fakültesi, BalcalÕ Hastanesi, Adana

údarubisin(úDA) bir antrasiklin türevi olup,
sitotoksik etkisi ve yan etkileri benzerdir.
Antrasiklinlerin kalp üzerine toksik etkileri akut
ve kronik olarak görülebilmektedir. údarubisinin
bu etkisi diùer türevlere göre düüük oranda meydana gelmektedir. Biz, burada idarubisin venöz
yolla puüe yap×l×rken ani kalp durmas× olan bir
vakay×sunmak istiyoruz. EY, 14 ayl×k erkek olgu,
alt× ayl×ktan itibaren AML-M1 tan×s× alarak kemoterapisi (KT) baüland×. Üç kür KT alan olgu dört
ay aile taraf×ndan kontrole getirilmedi. Ateü, ishal,
kusma nedeniyle tekrar baüvurdu. Yap×lan incelemeler sonucunda rölaps saptanmas× üzerine
olguya tekrar KT baüland×. Üçüncü doz úDA yap×l×rken ani kardiyak arrest geiümesi üzerine olgu,
yeniden canland×r×ld×. Fakat üç gün sonra tekrar
solunum ve dolaü×m durmas× üzerine olgu kaybedildi.

AKUT MYELOøD LÖSEMøLø ÇOCUKTA CøTOSøN ARABø NOSøDE
BAöLI PARAPAREZø:
ø.Bayram,O. Canan, A. Tanyeli, L. YÕlmaz, D. YÕldÕzdaú,
V. Baytok, H.H. Kozano÷lu, ø. ùaúmaz, Antmen B,
Y.KÕlÕnç.
Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim DalÕ, Çukurova
Üniversitesi TÕp Fakültesi, BalcalÕ Hastanesi, Adana

Citarabin, Baül×ca yan etkisi kemik iliùi bask×lanmas×, bulant×, kusma, ateü, halsizlik, miyalji, eklem aùr×s×d×r. Ayr×ca böbrek, karaciùer ve sindirim sistemi mukozas×na da etkileri olabilir.
Citarabinin nörotoksisitesinin esas olarak yüksek
dozlarda ortaya ç×kt×ù× bildirilmektedir. En s×k
rastlanan nörolojik bulgu akut serebellar sendrom
olup, konvülzyon ve ensefelopati de geliüebilmektedir. Biz, literatürde az rastlan×lan ve
citarabine`nin infüzyonu sonunda parazi geliüen
bir olguyu sunmak istiyoruz. EY; Alt× ayl×k erkek
çocuk, akut myeloid lösemi(AMLM1) tan×s× konduktan sonra citarabinin, etoposid, idarubisin ve
intratekal olarak citarabin baüland×. Yat×ü×n×n 18.
gününde, gözlerinde saùa deviasyon ve batan
güneü manzaras×, fizik incelemede de paraparezi
saptand×. Bu dönemde kan biokimyas× normaldi.
Beyin tomografisinde kommunike hidrosefali,
periventriküler beyin ödemi ve ventrikül içine
kanama saptand×. Torakolomber ve lumbosakral
manyetik rezonans(MRI) incelemesi normal olarak bulundu. Yap×lan elektromiyografi(EMG) de
alt ekstremite kaslar×nda ineksitabilite ve spinal
tutulumu dü-üündüren bulgular vard×. MRI`de

BøR OLGU NEDENø øLE KONVANSøYONEL YÖNTEMLERLE TÜMÖR
LøZøS SENDROMUNUN ÖNLENMESø:
S. G. Berrak, E. Türkkan, C. Canpolat.
Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim DalÕ, Marmara
Üniversitesi TÕp Fakültesi, østanbul

Süt çocukluùu döneminde akut lenfoblastik lösemi (ALL); hiperlökositoz, masif organomegali,
santral sinir sistemi tutulumu,CD10 (-) B hücre
fenotipi, myeliod kökenli antijenlerin ekspresyonu ve kromozom 11q23 üzerindeki MLL geninde
yap×sal bozukluklar ve kötü prognoz ile karakterizedir. Bu bildiride yüksek lökosit say×s× ile baüvurup ALL tan×s× alan ve konvansiyonel yöntemlerle baüar×l× üekilde lökosit say×s×n×n düüürüldüùü 2 ayl×k bir süt çocuùunu sunmaktay×z. U.E.F, 2
ay 1 günlük iken rutin kontrolü s×ras×nda saptanan hepatosplenomegalisi nedeni ile tetkik edil17

dolaü×ma efluksu mutad deùildir. Burada, santral
sinir sistemi relaps× ile prezente olan bir nonhodgkin
lenfoma
olgusunda
intratekal
metotreksat tedavisi sonras× geliüen mukozit ve
myelosüpresyon sunulmuütur. Altm×üüç yaü×nda
erkek hasta, Ocak 2001`de saù aksiller
lenfadenopati nedeniyle baüvurduùu klinikte
diffüz büyük B-hücreli non-hodgkin lenfoma
tan×s× alarak hastanemize sevkedildi. Ann Arbor
s×n×fland×rmas×na göre evre IIIB olarak kabul edilerek 3 kür siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin
ve prednizon tedavisi uyguland×. Klinik olarak
belirgin regresyon gözlenmesine raùmen hasta
tedaviyi yar×da b×rakarak takipten ç×kt×. Nisan
2001`de üuur bozukluùu nedeniyle yeniden hastanemize baüvurduùunda yap×lan serebrospinal
s×v× incelemelerinde santral sinir sisteminde
lenfoma infiltrasyonu saptand×. Hemogram, biyokimyasal tetkikleri ve kemik iliùi incelemesi normaldi. úntratekal metotreksat 12.5 mg/günaü×r×,
toplam 5 doz uyguland×ktan sonra belirgin
stomatotoksisite ve pansitopeni geliüti. Daha sonra febril nötropeni ve septik üok nedeniyle hasta
kaybedildi. úntratekal kemoterapi uygulamalar×n×
takiben sistemik toksisite görülme olas×l×ù× oldukça nadirdir. úngilizce literatür gözden geçirildiùinde ender olarak mukozit, akut tümör lizis
sendromu ve akut respiratuvar distres sendromu
geliüen olgular sunulmuütur. Ancak s×kl×kla rapor
edilen santral nörotoksisitedir. Sonuç olarak, her
ne kadarintratekal kemoterapi sonras× sistemik
toksisite geli-üimi al×ü×lm×ü bir bulgu deùilse de,
her olgu bu aç×dan tedavi s×ras×nda ve sonras×nda
dikkatle izlenmelidir.

diùinde,
hemogram×nda
lökosit
say×s×n×n
400.000/mm3, hemoglobinin 6,5 gr/dl, trombosit
say×s×n×n 96.000/mm3 olduùu ve periferik yaymas×nda lökositlerin hemen tamam×n×n blastik hücrelerden oluütuùu saptanm×üt×r. Kemik iliùi
aspirasyon ve biyopsisi ya- p×larak ALL tan×s×
konulan hastada flow-sitometrik inceleme ile
blastik hücrelerin TdT (+), CD 19 (+), CD 34 (+),
HLA DR (+) ve CD 10 (-) olduklar× belirlenmiütir.
Yap×lan karyotipik ve sitogenetik çal×ümalarda
patoloji bulunmayan hastaya 3000 cc/m2 IV
hidrasyon, IV sodyum-bikarbonat ile üriner
alkalinizasyon ve 500 mg/m2/gün dozdan IV
allopürinol ile tumor lizis sendromu profilaksisi
ve Children`s Oncology Group-Süt çocuùu ALL
kemoterapi protokolü baülanm×üt×r. Serum fosforunda hafif yükseklik nedeni ile oral aliminyum
hidroksit verilen, idrar pH`lar× 6,5-7,5 aras×nda
tutulacak üekilde alkalinizasyon ve idrar
dansiteleri 1010 veya üzerinde tutulacak üekilde
hidrasyon uygulanan hastan×n yüksek lökosit
say×s× 24 saat içinde komplikasyon geliümeden
düüürülmüütür. Hidrasyon ve alkalinizasyon
tedavisine ilk 96 saat boyunca devam edilmiütir.
úndüksiyon kemoterapisini tamamlayan ve
remisyona giren hasta halen Faz II (rendüksiyon)
kemoterapisini almaya devam etmektedir.
Hiperlökositik ALL`lerin erken süt çocukluùu
dönemindebile lökoferez, kranial irradyasyon,
exchange transfüzyon ve rekombinant ürat
oksidaz gibi daha riskli veya pahal× tedavilere
gerek kalmadan; intravenöz hidrasyon, üriner
alkalizasyon ve allopürinol ile güvenli ve efektif
biçimde tedavi edilebileceùini, bu olgu nedeni ile
vurgulamak istedik.

øKøNCø REMøSYONDA AKUT
LEFOBLASTøK LÖSEMøLø HASTALARDA OTOLOG PERøFERøK KÖK
HÜCRE TRANSPLANTASYONU:

øNTRATEKAL METOTREKSAT TEDAVøSø SONRASI PANSøTOPENø
GELøùEN BøR NON HODGKøN
LENFOMA OLGUSU:

M. Pehlivan, S. Ça÷Õrgan, A. Dönmez, M. Tombulo÷lu.
Z. Karakuú 1, F. Köse 1, S. Yavuz2, S. Paydaú2, U. Diúel2.
Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi, øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ, øzmir.

Çukurova Üniversitesi TÕp Fakültesi øç HastalÕklarÕ1,
Medikal Onkoloji Bilim DalÕ2 01330, BalcalÕ, Adana.

Bu çal×ümada merkezimizde Haziran 1998Aùustos 2001 tarihleri aras×nda otolog periferik
kök hücre transplantasyonu (OPKHT) yap×lan 8
akut lenfoblastik lösemi (ALL) tan×l× hastan×n
(L1:1, L2:6, L3:1) sonuçlar× geriye dönük olarak
deùerlendirilmiütir. Hastalar×n 7`si erkek, 1`i kad×n
olup
medyan yaü 29 (16-56)`dur.
úmmünofenotipik inceleme 2 hastada bifenotipik,
2 hastada myeloid antijen pozitifliùi göstermiütir.
Transplantasyon 2 hastada birinci, 6 hastada ikinci tam remisyonda yap×lm×üt×r. Tan× ile transplan-

Kanser hastalar×nda kemoterapi uygulamalar×
sistemik ve rejyonel olarak iki farkl× üekilde yap×lmaktad×r. Rejyonel tedavi genellikle intravenöz
tedavinin etkinliùinin az olduùu durumlarda tercih edilmektedir. Buna en iyi, santral sinir sistemi
tümörlerinde (primer ya da metastatik) uygulanan intratekal kemoterapidir. Sistemik tedavide
ortaya ç×kan toksisiteler genellikle intratekal uygulama sonras×nda görülmez. Çünkü subaraknoid
boüluùa enjekte edilen ajanlar×n tekrar sistemik
18

rak deùerlendirilen olguya remisyon indüksiyon
ve konsolidasyon tedavileri yap×ld×. Santral sinir
sistemi proflaksi tedavilerini de alan hastan×n
takibinin beüinci ay×nda medüller remisyonda
iken her iki testiste üiüliùi oluütu. Sol radikal
orüiektomi patoloji sonucu lösemik tutulumla
uyumlu geldi. Testise radyoterapi planlan×rken
tan× konulduktan bir hafta sonra medüller relaps
ta ortaya ç×kt×. Bir FLAG-ida tedavisi ile remisyon
elde edilemeyen ve reindüksiyon uygulanan hasta
aplazik dönemde eksitus oldu. Olgu 2: 25 yaü×nda
ALL-L2 tan×s× ile remisyon indüksiyon, konsolidasyon, santral sinir sistemi proflaksisi ve ikinci
konsalidasyon tedavilerini tamamlay×p idame
tedavisi ile izlenirken tan×n×n 29. ay×nda testislerde bilateral üiülik ve lökositoz tespit edildi. Saù ve
sol testisten yap×lan biyopsi sonucunda sol testiste
lösemik tutulum saptand×. Remisyon indüksiyon
ve konsalidasyon tedavileri tamamland×ktan sonra testise 2400 cGy radyoterapi uyguland×. Eü
zamanl× intratekal metotreksat da yap×ld×.
Testiküler relaps×n dördüncü ay×nda ikinci
medüller relaps geliüti. Halen tedavisi devam
etmektedir. Bu hastalarda sistemik relaps riski
yüksek olduùundan izole testiküler relaps geliüen
ALL`li olgular intensif tedavi ile yeniden tedavi
edilmelidirler.

tasyon aras×nda geçen süre medyan 12.8 (6-23.9)
ayd×r. Mobilizasyon rejimi olarak 5 hastada
FLAG-úda, 2 hastada siklofosfamid+G-CSF, 1
hastada Ara-C+G-CSF kullan×lm×üt×r. Medyan 4
(2-5) aferez ile 8.21 (2.27-14.23)x108/kg MNH,
16.99 (3.8645.2)x106/kg CD34 (+) hücreden oluüan
ürün toplanm×üt×r. Haz×rlama rejimi olarak tüm
hastalarda busulfan (16 mg/kg) + siklofosfamid
(120 mg/kg) rejimi uygulanm×ü; transplantasyon
sonras× G-CSF nötrofil engrafman× oluncaya kadar
medyan 11 (8-16) gün süreyle kullan×lm×üt×r.
Nötrofil engrafman× (>500/_L) medyan 10. (10-12)
gün, trombosit engrafman× (>20000/ _L) 14. (1053) günde oluümuütur. 7 hastada 4-8.4 aylar aras×nda relaps geliümiü ve bu olgular×n tümü
refrakter
hastal×k
ile
kaybedilmiütir.
úlk
remisyonunda transplantasyon yap×lan bir hasta
14 ayd×r hastal×ks×z yaüam×n× sürdürmektedir.
Sonuçlar×m×z, hasta say×s× az olmas×na karü×n,
relaps ALL`li hastalarda OPKHT`nun etkili bir
tedavi yaklaü×m× olmad×ù×n× düüündürmektedir.

AKUT LÖSEMø SEYRøNDE
TESTøKÜLER RELAPS: øKø OLGU
SUNUMU:
T. Özçelik, F. Özkalemkaú, R. Ali, V. Özkocaman, Ü.
Ozan, G. Filiz 1, ø. Yavaúçao÷lu2, A. TunalÕ

KRONøK MYELOSøTER LÖSEMøLø
BøR OLGUDA LENFOø D BLASTøK
TRANSFORMASYONLA BøRLøKTE
SAPTANAN t(3;3):

Hematoloji Bilim DalÕ, 1Patoloji Anabilim DalÕ, 1Üroloji
Anabilim DalÕ Uluda÷ Üniversitesi TÕp Fakültesi, Bursa.

Testiküler lösemik infiltrasyon %5-40 olguda gözlenmekte olup testiküler rekürrens için ortalama
zaman 36 ayd×r. Bir-alt× ayl×k bir dönem sonras×nda da hematolojik rekürrens görülebilmektedir.
Testiküler relaps unilateral veya bilateral aùr×s×z
testiküler büyüme üeklinde ortaya ç×kabilmektedir. Teühiste ultrasonografiden faydalan×labilmekte kesin tan× ise testis dokusunun histopatolojik
incelenmesi ile konulmaktad×r. Çocukluk akut
lenfoblastik lösemi (ALL) olgular×nda testis
primer tedaviden sonra üçüncü en s×k relaps görülen alan olmakla birlikte, eriükinlerde akut
lenfoblastik lösemide çok az say×da testiküler
relaps bildirilmiütir. Biri medüller remisyonda,
diùeri de medüller relaps ile birlikte ortaya ç×kan
iki testiküler relaps olgusunu sunmaktay×z. Olgu
1: 23 yaü×nda hastaya boyunda, koltuk alt×nda
üiülik üikayeti ile baüvurduùu bir merkezde lenf
nodu biyopsisi doùrultusunda non-Hodgkin
lenfoma tan×s× konulmuü. Takip ve tedavisinin
üçüncü ay×nda lösemik transformasyon geliümesi
üzerine birimimize sevk edilmiü. Deùerlendirmeleri sonucunda T hücreli lenfoblastik lösemi ola-

M.A. Özcan, F. Demirkan, E. Yüksel 1, G.H. Özsan, F.
Vural, B. Ündar.
Hematoloji-Onkoloji Bilim DalÕ, 1TÕbbi Biyoloji Anabilim DalÕ, Dokuz Eylül Üniversitesi TÕp Fakültesi, øzmir.

Kronik myelositer lösemi (KML) olgular×nda hastal×ù×n doùal seyri s×ras×nda, kronik fazdan
akselere faza ve ya blastik transformasyon faz×na
dönüüüm olabilir. Genellikle myeloid blastik krizler gözlenirken yaklaü×k %20 olguda lenfoid
blastik kriz gözlenir. Blastik kriz ile birlikte
Philadelphia (Ph) kromozomuna ilave yeni
kromozomal sitogenetik anormallikler tespit edilebilir. 62 yaü×nda bayan hasta kronik faz KML
tan×s× ile hidroksiüre tedavisi alt×nda iken, genel
durum bozukluùu, kar×nda dolgunluk hissi yak×nmalar× ile deùerlendirildi. Öyküsünde 1 y×l
önce tan× ald×ù×, interferon alfa tedavisi ile yaklaü×k 6 ay izlendikten sonra tedavisine hidroksiüre
ile devam edildiùi öùrenildi. Kemik iliùi
aspirasyon ve flowsitometrik incelemeleri ile
AML M5b ile uyumlu bulgular saptanan hastaya
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izokromozom 17, AML-M5 olgusunda t(3,10) ve
Myelofibrosisli olguda ise trizomi 9 bulunmuütur.
AML-M3` lü olgularda Konvansiyonel sitogenetik
analiz sonucunda t(15;17) translokasyona ilave
olarak 14 yaü×ndaki olguda t(3;8), 22 yaü×ndaki
diùer olguda ise bir metafazda trizomi 20 gözlenmiütir. Sonuç olarak, tan×da son derece önemli
olan spesifik translokasyonlar×n FISH yöntemi ile
gösterilmesinin
yan×nda,
konvansiyonel
sitogenetik yöntemlerin hastal×ù×n prognozu ve
tedavisi ile yak×ndan iliükili olan sekonder
kromozomal deùiüikliklerin saptanmas×nda vazgeçilmez olduùu görülmektedir.

7+3 kemoterapisi uyguland×. Bu dönemde Ph (+)
liùi d×ü×nda sitogenetik anormallik saptanmad×. 2
kür tedavi sonras× remisyonda iken yayg×n
lenfadenopatileri geliüen ve lökositozu ortaya
ç×kan hastan×n yap×lan deùerlendirmesinde kemik
iliùinin %90 oran×nda L2 tip blast içerdiùi gözlenerek standart ALL tedavisi uyguland×. Bu dönemdeki sitogenetik incelemede Ph (+)`liùine
ilave olarak t(3;3) saptand×. Remisyon saùlanamayan hastaya iki kür FLAG kemoterapisi uyguland×. Bu tedavi sonras× yap×lan deùerlendirmeleri
kronik faz KML ile uyumlu bulunarak interferon
tedavisi ile izleme al×nd×. 2 hafta sonra akselere
faz bulgular× ortaya ç×kan hasta infeksiyon nedeniyle exitus oldu. 3. kromozom ile ilgili
sitogenetik anomaliler, myeloid lösemiler ve özellikle myelodisplastik sendrom zemininde geliüen
myeloid lösemiler ile KML olgular×n×n blastik kriz
dönemlerinde görülebilir. EVI-1 geni, 3. kromozomda yerleüen ve murine lösemi retrovirüs
integrasyon alan× olan bir gendir. EVI-1, blastik
kriz dönemindeki KML olgular×nda saptanabilen
ve bizim olgumuzun da desteklediùi gibi
prognostik önem taü×yabilecek birsitogenetik
anomali olarak araüt×r×lmal×d×r.

SOL-SAö ùANTLI DOöUMSAL
KALP HASTALIöINA SEKONDER
KONJESTøF KALP YETERSøZLøöø
NEDENøYLE ENALAPRøL KULLANILAN BøR OLGUDA GELøùEN
PANSøTOPENø:
M. K.Lenk, A. A. Atay, A. E. Kürekçi, V. Okutan, ,O.
Özcan.
GATA Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve HastalÕklarÕAnabilim DalÕ,
Ankara "

HEMATOLOJøK
MALøGNANSøLERDE GÖZLENEN
KROMOZOMAL DEöøùøKLøKLERøN BELøRLENMESøNDE FISH
YÖNTEMø TEK BAùINA YETERLø
MøDøR?:

Angiotensin I Converting Enzyme"(ACE) inhibitörleri soldan saùa üantl× doùumsal kalp hastal×klar×nda, mitral ve aort kapak yetersizliklerinde ve
konjestif kalp yetersizli ùinde giderek artan s×kl×kta kullan×lmaktad×r. ACE inhibitörlerinin kullan×m×na baùl× kemik iliùi supresyonu nadir olup,
enalaprile baùl× pansitopeni hiç bildirilmemiütir.Ünitemize baüvuran sekiz ayl×k erkek hasta
geniü atriyal septal defekt, pulmoner hipertansiyon ve konjestif kalp yetersizliùi nedeniyle d×ü
merkez taraf×ndan digitalize edilmiü, iki ayd×r
enalapril kullanmakta idi. Fizik muayenede solukluk,
büyüme-geliüme
geriliùi,
taüipne,
hepatomegali, sternum sol üst kenar×nda 3/VIo
üiddetinde sistolik ejeksiyon üfürümü saptand×.
Laboratuvarda hemoglobin 8.2 g/dl, Hct %26,
MCV 72 fl, MCH 23 pg, MCHC 32 g/dl, RDW
%32, WBC 3100/_L (mutlak nötrofil say×s× 400/
_L), trombosit say×s× 85.000/_L, MPV 8.6 fl,
retikülosit indeksi %0.74, mutlak retikülosit say×s×26.970/_L (N:>40.000/_L) idi. Olgunun viral,
otoimmun etiyolojiye yönelik çal×ümalar× negatif,
vitamin B12, ferritin, folat düzeyleri ise normal
bulundu. Kemik iliùi incelemesinde, kemik iliùinin normosellüler olduùu, myeloid serinin
myelosit aüamas×nda duraklad×ù× ve inefektif
eritropoezin
olduùu
görüldü.Kemik
iliùi
sitogenetik analizi normaldi (46,XY). úzlemde total
granülosit ve trombosit say×lar× daha da düüen

T. Bilgen 1, S. B. Karaüzüm 1, A. U÷ur2, ø. Karado÷an2, L.
Ündar2, A. Timura÷ao÷lu2, A. Küpesiz3, V. Hazar3, A.
Yeúilipek3, G. Lüleci 1.
1TÕbbi

Biyoloji ve Genetik Anabilim DalÕ,
HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ
3Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim DalÕ, Akdeniz
Üniversitesi TÕp Fakültesi, Antalya.
2øç

Hematolojik neoplasmlarda klonal kromozomal
deùi-üimlerin belirlenmesi, tan× ve prognozun
deùerlendirilmesi aç×s×ndan önemlidir ve FISH
tekniùi bu tip deùiüimlerin belirlenmesinde h×zl×,
kolay ve güvenilir bir yöntemdir. Bu çal×ümada 2`
si KML, biri AML-M5 ve diùeri Myelofibrosis
tan×s× konmuü toplam 4 olguda FISH yap×ld×ù×nda
tümünde t(9;22) translokasyonu, AML-M3 tan×s×
alm×ü birisi çocuk diùeri eriükin olan iki olguda ise
FISH yöntemi ile t(15;17) gözlenmiütir. Bu olgularda ayr×ca, konvansiyonel sitogenetik yöntemle
kromozom
analizi
yap×ld×ù×nda
t(9;22)
translokasyonuna ilave klonal olarak KML olgular×ndan birinde trizomi 11, diùerinde ise
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Ü.Ozan, F.Özkalemkaú, R.Ali, V.Özkocaman, T.Özçelik,
A.TunalÕ.

(44/_L ve 26000_L) hastaya granülositkoloni
stimüle edici faktör (G-CSF) tedavisi baüland×.
Granülosit say×s× 3 haftada, trombosit say×s× 6
haftada
düzeldi.
ACE
inhibitörlerinden
kaptoprilin kemik iliùi mikroçevresindeki hücrelerin say×s×n× azaltmaktan çok progenitor ve kök
hücrelerin hematopoetik hücre proliferasyonunu
inhibe ederek myelosupresyona neden olduùu
gösterilmiütir. Burada enalapril kullan×m×na baùl×
pansitopeni geliüen bir olgu ve agranülositozun
rekombinan GCSF ile tedavisi sunulmaktad×r.

Hematoloji Bilim DalÕ, Uluda÷ Üniversitesi TÕp Fakültesi, Bursa.

Behçet Sendromu ilk kez 1937`de Dermatolog
Hulusi Behçet taraf×ndan tan×mlanm×üt×r. Türkiye,
Orta Doùu ve Uzak Doùu`da daha s×k görülmekle
birlikte daha gürültülü bir kliniùe sahiptir. Ülkemizde k×rsal kesimde yap×lan bir çal×ümada 1531
kiüinin 19`unda saptanm×üt×r. Behçet Sendromu
olgular×nda HLA-B51 pozitifliùi saùl×kl× bireylere
göre anlaml× oranda yüksek bulunmuütur. Deri,
mukoza, gözler, eklemler, gastrointestinal sistem,
vasküler sistem ve SSS gibi birçok sistemi tutabilir. Flebit ve arteritler tüm olgular×n yaklaü×k %2540`×nda bildirilmiütir. Arteriel tutuluma daha nadir rastlanmakla birlikte en s×k abdominal aortay×
etkiler ve onu femoral arter ile pulmoner arterler
izler. Anevrizmalar özellikle pulmoner arterlerde
fatal seyirli olup, genellikle tektir. Behçet Sendromu hemoptizinin nadir görülen sebeplerindendir ve bu olgularda pulmoner vaskülite baùl×
hemoptizi %5-10 oran×nda bulunmuütur. Burada,
yaklaü×k 1 y×ld×r ateü yüksekliùi, kilo kayb×, öksürük ve 5 ayd×r hemoptizi öyküsü olan, görüntüleme yöntemleriyle bilateral pulmoner arter
anevrizmas×saptanan, 20 yaü×nda bir bayan Behçet
olgusunu bildiriyoruz. Fizik muayenede sol yanak mukozas×nda bir adetoral aft, genital bölgede
geçirilmiü aft ve papülopüstül izleri, her iki alt
extremitede eritema nodozum, kar×n cildinde
laterel bölgelerde venöz kollateraller saptanan
hasta Behçet Sendromu yönünden Dermatoloji,
Göz Hastal×klar×, Romatoloji, Nöroloji ve GöùüsKalp-Damar Cerrahisi departmanlar×yla konsülte
edildi. HLA-B5, Paterji testi ve diùer otoantikorlar
(ANA, Anti n-DNA, Anti SS-A, Anti SS-B, Anti
SM/RNP) negatif bulundu. Pulmoner MR
anjio`da saù interlober pulmoner arter, sol üst lob
anterior segment pulmoner arterinde ve sol ana
pulmoner arterde tromboze anevrizmalar saptand×. Bilateral olmas× ve yerleüimleri nedeniyle operasyon düüünülmedi. Abdominopelvik BT`de
hepatosplenomegali ve vena cava inferior
trombozu gözlendi. Saù alt extremite venöz sistem doppler US`de external iliak ven, yüzeyel
femoral ven ve popliteal ven distaline dek uzanan
parsiyel trombüs izlendi. Yayg×n vasküler tutulumlar× olan hastaya tedavi olarak Siklofosfamid
(750 mg/m2 úV, 1.gün) ve Prednizon (1 mg/kg/g,
sürekli)
baüland×.
Yaklaü×k
10
ayd×r
immünsupressif tedavi alt×nda olan hastan×n
semptomlar×nda gerileme olmas×na raùmen, radyolojik olarak belirgin bir düzelme saùlanamad×.
Operasyon üans× olmayan pulmoner arter anevrizmal× Behçet olgular×n×n prognozu kötü olup,
genellikle hemoptizi ile kaybedilmektedirler.

FAMøLYAL ERøTROFAGOSøTøK
LENFOHøSTøYO-SøTOZø S`Lø ÜÇ
OLGU SUNUMU:
ø. Bayram, O. Canan, A. Tanyeli, G. Tümgör, ø. ùaúmaz,
B. Antmen, Y. KÕlÕnç.
Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim DalÕ, Çukurova
Üniversitesi TÕp Fakültesi, BalcalÕ Hastanesi, Adana.

Histiyositozis, kemik iliùindeki histiyosit veya
mononükleer fagositik hücrelerin art×ü× ile karakterize bir hastal×kt×r. En son yap×lan s×n×flamaya
göre üç gruba ayr×lm×üt×r. Class 2 gruba dahil
edilen
familyal
eritrofagositik
lenfohistiyositozis(FEL) daha nadir görülen bir
hastal×kt×r. Bu yaz×da ikisi kardeü ve bunlar ile 3.
dereceden akrabal×ù× olan FEL tan×s× alan üç olguyu sunuyoruz. Ateü, tekrarlayan akciùer
enfksiyonu ve sar×l×k en s×k rastlanan üikayetleri
idi. Fizik muayenelerinde hepatosp- lenomegali
ortak bulgular× idi. Birinde anemi ve
trombositopeni, diùer iki olguda da pansitopeni
mevcuttu. Birinde ödem ve asit, her üçünde de
karaciùer fonksiyon testlerinde bozukluk tespit
edildi. Her üç olguda yapt×ù×m×z çok say×daki
kemik iliùi aspirasyonunda yeterli materyal gelmemesine karü×n, yap×lan incelemelerde, kemik
iliùinde histiyomonositik hücrelerde art×üla birlikte eritrofagositoz görüldü. Olgulardan biri tan×
konmadan önce, tetkikler devam ederken, diùeri
tan× konduktan sonra Siklosporin A, ATG ve
vepesid tedavisi uygulanmas×na raùmen tedavinin 5.ay×nda eksitus oldular. Üçüncü olgu ise
tedavi al×rken aile isteùi ile taburcu edildi ve takibe gelmedi.

BEHÇET SENDROMU`NDA
BøLATERAL PULMONER ARTER
ANEVRøZMASI: OLGU SUNUMU:
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Bernard-Soulier sendromu, klinikte kanamalar ,
laboratuvarda,
uzam×ü
kanama
zaman×,
trombositopeni ve periferik yaymada dev
trombositler,
ristosetin
ile
trombosit
aggregasyonun
bozukluùu
ve
platelet
glikoproteinlerinden glikoprotein Ib/IX/V eksikliùi veya yokluùu ile giden otosomal resesif olarak
geçen herediter trombosit hastal×ù×d×r. 22 yaü×ndaki
erkek
olgu,
refrakter
idiopatik
trombositopenik purpura tan×s× ile takip edilirken
splenektomi yap×lm×üt×r. Daha sonra trombosit
fonksiyon testi ile ristosetin ile trombosit
agregasyonun olmamas× ve flowsitometride
glikoprotein Iba(%2.1) saptanmas× üzerine
Bernard-Soulier sendromu tan×s× konulmuütur.
Otomatik tam kan say×m× cihazlar×nda bir çok kez
yap×lan trombosit say×lar× 10x109/L alt×nda idi.
Olgunun periferik yaymas×nda dev trombositler
ve trombosit kümelenmeleri görüldü. Kanama
zaman× 10-15 dk aras×nda saptand×. Asetilsalisilik
asid al×nmas× d×ü×nda kanama görülmüyordu.
Ailenin incelenmesinde anne-baban×n akraba
evliliùi vard× ve 3 k×zkardeüinde de ayn× bulgular
saptand×. Olguda trombositopenin nedeni dev
trombositler ve trombosit kümelenmelerinin saptanmas×d×r. Pseudotrombositopeni ay×r×c× tan×s×nda herediter dev trombosit hastal×klar× düüünülmelidir.

GLYPHOSATE øNTOKSøKASYONU
SONUCU GELøùEN MONOSøTOZ:
M.A. Özcan, Y. Yeniçerio÷lu, B. AkÕncÕ, G.H. Özsan, Ö.
Piúkin, F. Vural, F. Demirkan.
HematolojiOnkoloji Bilim DalÕ, Dokuz Eylül Üniversitesi TÕp Fakültesi, øzmir.

30 yaü×nda erkek çiftçi, intihar amac×yla yaklaü×k
500 ml Roundup (Glyphosate) al×m× sonras× genel
durum bozuklu ùu, bulant×, bilinç bulan×kl×ù×
yak×nmalar× ile baüvurusunda yap×lan deùerlendirmesinde akut renal yetmezlik ve kan gaz×nda
anyon aç×kl× metabolik asidoz saptand×. Yap×lan
tam kan say×m×nda lökosit: 14.700 x 109/L,
periferik yaymada (PY) %70 oran×nda monosit,
monositlerin büyük k×sm×nda bazofilik, bir k×sm×nda azurofilik granülasyon, eritroisitlerde
bazofilik noktalanma gözlendi. Solunum güçlüùü
nedeni ile mekanik ventilasyon desteùi ve yoùun
bak×m koüullar×nda izlenen hastan×n izleminin 3.
gününde
lökositoz
ve
periferik
kan
bulgular×tamamen düzeldi. Uygulanan hemodiyaliz desteùine karü×n renal fonksiyonlar×nda düzelme saùlanamayan hasta 4. günde geliüen
kardiak arrest ile kaybedildi. Roundup, nonorganofosfat glyphosate içeren bir herbisidtir.
Genellikle intihar amaçl× büyük miktarlardaki
al×m×sonucunda zehirlenmeler bildirilmektedir.
Glyphosate al×m×na baùl× lökositoz birçok seride
bildirilmiü olup genellikle büyük miktarlardaki
al×mlar ile iliükilidir. Lee ve arkadaülar×n×n serisinde lökositoz en s×k laboratuar bulgusu (%68)
olup, genellikle nonspesifik özellikte ya da
nötrofil hakimiyeti üeklinde bildirilmiütir. Bizim
hastam×zda ise ilk 12 saatte benzer bir üekilde
nötrofil hakimiyeti olan bir lökositoz mevcutken,
12. saatte saptananmutlak monositozun 3.günde
lökositoz ile birlikte tamamen düzeldiùi gözlemlendi. Glyphosat×n olgumuzda olduùu gibi
monositoz oluüturma mekanizmalar×n×n daha
detayl×araüt×r×lmas× faydal× olacakt×r.

MEGALOBLASTøK ANEMøLERDE
ERøTROSøTLER HER ZAMAN
MAKROSøTER Mø OLMALI?
A. Durmuú, ø. Dilek, N. Topçu, C. E. Kocaman, S. Çekici.
Yüzüncü YÕl Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji
Bilim DalÕ, Van

Megaloblastik anemi, kemik iliùinde ve periferik
kanda özellikle eritroid seri elemanlar×nda olmak
üzere morfolojik anormallikle seyreden bir anemidir. Megaloblastik anemiler morfolojik olarak
makrositer anemi grubunda yer almaktad×r. Ancak baz× olgularda beklenen makrositer görünümün olmaya bileceùini vurgulamak amac×yla
megaloblastik anemi tan×s× koyarak tedavi ettiùimiz ve bir k×sm×nda MCV yüksekliùi olmayan 25
olgu sunuldu. Olgular×m×z×n 15`i kad×n, 10`u erkek ve yaü ortalamas× 47.7 (21-81) idi. Ortalama
Hb 6.64 g/dl (2.5-10.6), Htc %19.69 (4.5-31), MCV
98.98 fL (77.5-115), lökosit 3.6x10^9/L (27.6x10^9),
trombosit 118x10^9/L (23-386x10^9), LDH 3200
mg/dl (222-6200), ferritin 364.66 mg (34-534) idi.
Olgular×n 15`inde vit B12 ve 10`unda ise folik asit
eksikli ùi bulundu. Folik asit eksikliùi olan olgular×n üçü hariç kad×nd× ve bunlar×nda çoùu hamile

PSEUDOTROMBOSøTOPENøNøN
NADøR NEDENø:BERNARDSOULøER SENDROMU:
V.Okan, M.Araz, ù.Aktaran.
øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Gaziantep Üniversitesi
TÕp Fakültesi, Gaziantep.
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Akut lenfoblastik lösemi (ALL) tedavisinin indüksiyon, konsolidasyon ve idame tedavi fazlar×nda
kullan×lan temel ilaçlar×n sitotoksik ve nefrotoksik
etkileri bilinmektedir. Ayr×ca tedavi dönemlerinde farkl× dozlarda ve sürelerde uygulanm×ü olan
tedaviye baùl× çeüitli metabolik ve enfektif komplikasyonlar görülmektedir. Kemoterapötik ajanlar
malign hücreleri etkiledikleri gibi böbrek tubulus
ve glomerüllerdeki epitel hücrelerini de etkilemektedir. Hücresel zedelenme ve tubüler yap×
bozukluùu klinik ve labaratuvar bulgular×ndan
sorumlu olmaktad×r. Lösemi tedavisinde farkl×
kemoterapi protokolleri kullan×lmaktad×r. Bu
amaçla
Hacettepe
Üniversitesi
Pediatrik
Hematolji Ünitesinde tan× alm×ü ve tedavi uygulanm×ü 334 vakan×n retrospektif olarak böbrek
etkilenmeleri incelendi. Bunlardan 116 vakan×n
geç dönemde etkilenmeleri araüt×r×ld×. Hastalar×n
dosyalar×ndan 223 hastaya St. Jude TXI, 33 hastaya St. Jude TXIII-LR, 78 hastaya da St. Jude TXIIII/HR protokolü uygulanm×ü olduùu görüldü. St.
Jude TXI alan hastalar×n % 4`ünde ve St. Jude
TXIIII/ HR protokolünü alan hastalar×n ise %
11.5`inde akut böbrek yetmezliùi (ABY) geliümesine raùmen St. Jude TXIII-LR grubunda ise hiçbir
hastada ABY geliümediùi görüldü. Geç dönemde
hastalara glomerüler filtrasyon h×z×(GFR), idrar
elektrolit at×l×m×, tubuler fosfor reabsorbsiyonu
(TPR), Ca/Cr at×l×m fazlal×ù×, idrar b2mikroglobulin at×l×m×, renal ultrasonografik ve
sintigrafik inceleme uyguland×. Geç dönemde; 74
St. Jude TXI, 10 St. Jude TXIIILR ve 32 St. Jude
TXIII-I/HR tedavisi alan hasta incelendi. St. Jude
TXI tedavisi alan hastalar×n %17.6`s×nda, St. Jude
TXIII-LR alan hastalar×n %30`unda ve St. Jude
TXIII-I/HR tedavisi alan hastalar×n %18.8`inde
GFR anormalli ùi tespit edildi. Sintigrafik görüntülemede St. Jude TXI alan hastalar×n %38.5`inde,
St. Jude TXIII-LR alanlar× n % 70`inde ve St. Jude
TXIII-I/HR alan hastalar×n ise %35.5`inde anormallik saptand×. TPR`u St. Jude TXI alan grupta
St. Jude TXIII-I/HR grubuna göre anlaml× derecede artm×ü olarak bulundu (p:<0.05). Sintigrafik
incelemede St. Jude TXIII-LR grubunda, St. Jude
TXI (p:0.08) ve St. Jude TXIII-I/HR (p0.07) tedavi
gruplar×ndan anlaml× olmasa da yüksek anormallikler saptand×. St. Jude TXIII-LR tedavisi alan
grupta enfeksiyon ve risk faktörleri daha az olmas×na raùmen sintigrafik anormalli ùin yüksek olmas× bu kemoterapi grubunda metotreksat×n yüksek dozda ve uzun süreli kullan×lmas×na baùlanm×üt×r. Sonuç olarak özellikle yüksek doz
metotreksat (HDMTX) tedavisi alan hastalar×n geç
dönemde böbrek etkilenmesi yönünden takip
edilmesinin gerektiùi kan×s×na var×lm×üt×r.

idi. Sonuç olarak bu olgular× sunarak makrositer
olmayan anemi durumlar×ndada megaloblastik
anemi olabileceùini ve yöremizde hamile kad×nlarda folik asit eksikliùinin önemini vurgulamak
istedik.

BøR OLGU NEDENøYLE
HøSTøYOSøTøK NEKROTøZAN
LENFADENøTøS (KøKUCHø HASTALIöI):
O.AyyÕldÕz, A.IúÕkdo÷an, M.Söker, F.YÕlmaz1,
E.Müftüo÷lu.
Hematoloji Bilim DalÕ. 1Patoloji Bilm DalÕ Dicle Üniversitesi TÕp Fakültesi, DiyarbakÕr

Kikuchi
hastal×ù×
(Histiyositik
nekrotizan
lenfadenit) etyolojisi belli olmayan, özellikle genç
bayanlarda daha s×k olan, ateü ve lenfadenopati ile
seyreden nadir bir hastal×kt×r. Lenfoma, enfeksiyonlar
ve
diùer
tümörlerle
kar×üabilen
lenfadenopatiler bu hastal×kta genellikle lokalizedir. Mikroskopik olarak karyorexi içeren santral
nekroz
alanlar×etraf×nda
makrofaj
ve
histiyositlerle
karakterizedir.Bu
alanlarda
polimorfonükleer lökositler bulundurmazlar.
Sistemik lupus eritematozus ve Still hastal×ù× ile
nadir iliükisi gösterildiùinden otoimmun bir hastal×k olabileceùi düüünülmektedir. Yine hastal×ù×n
Epstein-BarrVirus, Herpes (HHV6) ve toxoplazma
ile iliükili olduùu iddia edilmiütir. Steroid tedavisine baz× olgularda yan×t al×nabilir. Hastal×k
spontan remisyonla seyreder nadiren mortaliteyle
sonlan×r. Burada 18 yaü×nda ateü ve bilateral
servikal aùr×l×, orta sertlikte en büyüùü 4x3 cm
boyutunda lenfadenopatilere sahip bir Kikuchi
vakas× lenfadenopati ay×r×c× tan×lar× bak×m×ndan
tart×ü×lacakt×r.

AKUT LENFOBLASTøK LÖSEMøLø
HASTALARDA ST. JUDE TEDAVø
PROTOKOLLERøNøN BÖBREK
FONKSøYONLARINA ETKøSø.
ù. Olgar, M. Çetin, A. Gürgey, M. Tuncer, F. Gümrük, A.
F. Öner, B. Tunç, ø.Yenicesu, A. Koç, H.Toksoy, D. Aslan, E. Özyürek, S. Yetgin.
Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi, Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve
HastalÕklarÕAnabilimdalÕ, Hematoloji Ünitesi, Ankara
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AKUT LENFOBLASTøK LÖSEMøLø
HASTALARDA
HøPERLÖKOSøTOZøS VE BÖBREK
ETKøLENMESø:

Akut lenfoblastik lösemili (ALL) hastalar×n otopsi
çal×ümalar×nda, hastalar×n %55-60`×nda lösemik
böbrek tutulumu saptanm×üt×r. ALL tan×s× alan
hastalar×n %18`inde ultrasonografide (USG) böbrek büyüklüùü tespit edilmiü ve böbrek tutulumunun genellikle aseptomatik olduùu USG`de
böbrek büyüklüùünün saptanmas×n×n tan×da yeterli olduùu ifade edilmiütir. Böbrek büyüklüùü
lösemik tutulum d×ü×nda; hiperürisemi, kanama,
piyelonefrit durumlar×nda da görülebilmektedir.
Bir çal×ümada büyümüü böbrek biyopsilerinin %
30`unda lösemik hücre görülmemiütir. Bu durum
parankimal
hücrelerin
hipertrofisine
ve
hiperplazisine baùlanmaktad×r. Lösemik böbrek
tutulumu genellikle bilateral ve diffüzdür. Bu
çal×ümada Hacettepe Üniversitesi T×p Fakültesi
Pediatrik Hematoloji Ünitesinde 1990 ile 2000
y×llar× aras×nda ALL tan×s× al×p tedavileri kesilmiü
olan hastalar retrospektif olarak incelenmiütir.
Tan× s×ras×ndaki renal USG taramas×nda hastalar×n
2`sinde hidronefroz (%0.8), 30`unda bilateral böbrek infiltrasyonu (%11.8), 4`ünde toplay×c× sistemde dilatasyon (%1.6), birinde renalkortikal kist
(%0.4), 2`sinde hidronefrozla beraber bilateral
renal parankimal tutulum (% 0.8) ve 2`sinde tek
tarafl× atrofik börek (%0.8) geliütiùi tespit edilmiütir.
Bu
hastalar
incelendiùinde;
böbrek
infiltrasyonun akut böbrek yetmezliùi (ABY) geliümesinde risk faktörü olduùu (p:0.004),
ekstramedüller organ tutulumu ile birlikte görülme s×kl×ù×n×n artt×ù× (p:0.07), fakat FAB ve
immünofenotipik deùerlendirmenin risk faktörü
olmad×ù×
görülmüütür.
Lösemik
böbrek
infiltrasyonu olan hastalarda; tümör lizis sendromu (TLS) (p:0.003), hipertansiyon (p:0.04),
hiperürisemi (p:0.002) riskinin artt×ù×ve bunlar×n
daha fazla sepsis tablosuna girdiùi (p:0.07) görülmüütür. Lösemik böbrek tutulumu olan hastalar×n
13`ü geç dönemde böbrek etkilenmesi yönünden
incelendi ùinde, sintigrafik anormalliùin lösemik
infiltrasyonu olmayan gruptan yüksek olduùu
(p:0.03) saptand×. Sonuç olarak ALL`li hastalarda
tan× s×ras×nda renal ultrasonografik deùerlendirmesinin
var
olan
akkiz
ve
konjenital
böbrekpatolojilerinin tan×nmas×nda ve tedavi
izleniminde gerekti ùi görülmüütür.

ù. Olgar, M. Çetin, A. Gürgey, M. Tuncer, F. Gümrük, A.
F. Öner, B. Tunç, ø.Yenicesu, A. Koç, H.Toksoy, D. Aslan, E. Özyürek, S. Yetgin.
Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi, Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve
HastalÕklarÕ AnabilimdalÕ, Hematoloji Ünitesi, Ankara

Çocukluk çaù× akut lenfoblastik lösemili (ALL)
hastalarda en s×k etkilenen organlar karaciùer ve
lenf bezleridir. Böbrek lösemik tutulumdan etkilendiùi gibi, kullan×lan kemoterapötik ajanlardan,
enfeksiyonlardan ve bunlar×n tedavisinde kullan×lan çeüitli ajanlardan da etkilenmektedir. Beyaz
küre say×s× (WBC) yüksek olan hastalarda
hiperürisemi,
intrakraniyal
kanama,
DúC,
hiperfosfatemi, hipokalsemi gibi bulgular, nörolojik, respiratuvar ve renal bozukluklar saptanmaktad×r. Lökositozise baùl× ilk haftalarda ölenlerin %
42.8`inde
böbrek
yetmezliùi
saptanm×üt×r.
Hiperlökositozis tablosunda lösemik hücreler
birikerek
mikrovasküler
ve
glomerüller
kapillerleri etkilemektedir. Bu amaçla Hacettepe
Üniversitesi T×p Fakültesi Pediatrik Hematoloji
Ünitesinde 1990-2000 y×llar× aras×nda ALL tan×s×
alm×ü 334 hasta retrospektif olarak deùerlendirildi.
WBC say×s× >25.000/mm3 olan hastalar
hiperlökositoz olarak kabul edildi. Hastalar×n
117`sinde (%35.1) hiperlökositoz saptand×.
Hiperlökositozisi olan hastalarda akut böbrek
yetmezliùi (p:0.004), tümör lizis sendromu geliüimi
(p:0.0001),
hiperürisemi
(p:0.0001),
extramedüller organ tutulumu (p:0.001) yüksek
bulundu. Hiperlökositozis ile sepsis ve idrar yolu
enfeksiyonu geçirme s×kl×ù× aras×nda önemli korelasyon (p:0.05) tespit edilirken benzer iliüki
lösemik böbrek tutulumu, hipertansiyon aras×nda
tespit edilemedi. Sonuç olarak hiperlökositoz akut
dönemde böbreùe önmli etkide bulunmaktad×r.

AKUT LENFOBLASTøK LÖSEMøLø
ÇOCUKLARDA TANI SIRASINDA
RENAL ULTASONOGRAFø BULGULARI:

HEMATOLOJøK HASTALIKLARDA
LAPAROSKOPøK SPLENEKTOMø:

ù. Olgar, M. Çetin, A. Gürgey, M. Tuncer, F. Gümrük, A.
F. Öner, B. Tunç, ø.Yenicesu, A. Koç, H.Toksoy, D. Aslan, E. Özyürek, S. Yetgin.

ø. Kepenekci, M. Arat, Akan H, M.A. Yerdel.
Genel Cerrahi ve Hematoloji Anabilim DalÕ , Ankara
Üniversitesi TÕp Fakültesi, Ankara.

Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi, Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve
HastalÕklarÕ AnabilimdalÕ, Hematoloji Ünitesi, Ankara
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SOLøD TÜMÖRLÜ HASTALARDA
KEMøK øLøöø METASTAZI:

Hematolojik nedenle splenektomi gerektiùinde
bunun laparoskopik olarak yap×lmas× alt×n standart olma yolundad×r. Laparoskopik splenektomi
(LS) ` nin aksesuar dalaklar×daha kolay atlayabildiùi ve splenozis riskinin artmas×na baùl× uzun
dönemdeproblemlere yol açabileceùi konusundaki çekincelere ×ü×k tutmak amac× ile ilk 30 olgumuzun erken ve geç takip sonuçlar× sunulmuütur.
Haziran 99- Nisan 2002 aras×nda 30 hastaya
(E/K=18/12) (yaü ortalamas× = 38, min:17, max:
62) ayn× cerrah denetiminde LS uyguland×.
Endikasyonlar; úTP (n: 26), hemolitik anemi (n:2)
ve hematolojik malinite (n:2) idi. Tüm hastalar
preop dönemde dalak boyutlar× ve aksesuar dalak
aç×s×ndan USG ile incelendi.. Dalak boyutu ortalama 11,85 cm (min:8, max:24 cm) olup, preop
USG 4 hastada aksesuar dalak görüntüledi. Tüm
hastalara ameliyattan tercihan 1hafta once üçlü
aü×lama ve ameliyat masas×nda profilaktik tek doz
sefazolin sodyum uyguland×. Bir hastada kontrol
alt×na al×namayan kanama nedeniyle aç×k ameliyata dönüldü (% 3). Operasyon süresi ortalama
107 dk idi (min:25, max:210). USG` de saptanm×ü 4
aksesuar dalaùa ek olarak laparoskopik
eksplorasyonda 4 baüka hastada daha aksesuar
dalak saptand× ve 8`i de ç×kart×ld×. Dolay×s× ile
preop USG 4 olgudafalse - sonuç verdi. Ameliyatta 17 olguda hiçbir kan ürünü kullan×lmad×. Ameliyata en düüük platelet say×s× ile al×nan hastan×n
platelet say×s× 2000 idi. Mortalite olmad× 5 Hastada postop komplikasyon geliüti. Bunlar: 2 medikal
tedavi ile gerileyen portal ven trombozu, 1
abdominal/plevral
kolleksiyon,
1
kolon
laserasyonu ve 1 pnömoni idi ve tamam×sekelsiz
düzeldi. Postop ortalama hastanede kal×ü süresi
ortalama 3 gündü. 5 - 38 ayl×k takipde 26 úTP olgusunun sadece 1`inde tam cevaps×zl×k oldu ve
diùerlerinde trombosit say×s× takip süresince yeterli kald×. Hemolitik anemili 2 hastan×n biri LS `
den fayda görmedi. Serimizde olgular×n % 27
sinde ç×kartm×ü olduùumuz aksesuar dalaklar
çoùu aç×k splenektomi serisindeki aksesuar dalak
ç×kar×m× oran×ndan bile fazla olup laparoskopik
yaklaü×m×n bu aç×dan artm×ü bir risk taü×mad×ù×n×n
kan×t×d×r. Takiplerde henüz hiçbir relaps ile karü×laümam×z olmam×z da gerek aksesuar dalak ve
gerekse splenozis aç×s×ndan LS ye özel bir problem olmad×ù×n× vurgulamaktad×r. Erken taburculuk/iüe geri dönme, insizyonun olmamas×n×n
kozmetik ve diùer yararlar× gibi "minimal invaziv"
cerrahinin tüm özelliklerini hastalara sunan LS;
yeterli hematology, kan bankas× ve cerrah iübirliùi
bulunan merkezlerde splenektominin mutlak
tercih edilen tekniùi olmal×d×r.

H.ù. Coúkun, M. Özkan, Ö. Er, B. Eser, M. AltÕnbaú, Ö.
Canöz, F. Atuntaú, I. Soyuer, A. Ünal, M. Çetin.
Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi, MK Dedeman Onkoloji Hastanesi, TÕbbi Onkoloji Bilim DalÕ, Hematoloji
Bilim DalÕ, Patoloji Anabilim DalÕ, Kayseri.

Solid tümörlü hastalarda, kemik metastaz× s×k
görülmekle birlikte kemik iliùi metastaz× ile az
karü×laü×lmaktad×r. Bu hastalarda kemik iliùi tutulumu genellikle kötü prognostik bir göstergedir.
Ayn× zamanda, bu hastalarda geliüen kemik iliùi
yetmezliùi nedeniyle; planlanan tedaviler düzenli
olarak verilememekte ve yüksek oranda destek
tedavilerine ihtiyaç duyulmaktad×r. Çal×ümada,
Erciyes Üniversitesi T×p Fakültesinde kemik iliùi
tutulumu saptanan 20 solid tümörlü olgu deùerlendirildi. Kemik iliùi metastaz× tan×s×, posterior
iliak kanattan yap×lan kemik iliùi biyopsisi ile
konuldu. Hastalar×n 7`si kad×n, 13`ü erkekti. Ortanca yaü 52 y×l (30-77) olarak bulundu. Primer
tümör daù×l×mlar×; küçük hücreli akciùer kanseri
9, meme kanseri 5, primeri bilinmeyen karsinom
4, akciùer adeno kanseri 1 ve renal hücreli
karsinom 1`di. Hastalar×n 14`ünde tan× an×nda
kemik iliùi metastaz× saptan×rken 6 hastada takipte kemik iliùi metastaz× geliüti. Bu hastalarda tan×
ve kemik iliùi metastaz× aras×nda ortanca 17 ay (478) zaman vard×. Kemik iliùi metastaz× saptanan
hastalar×n 11`inde ek olarak kemik metastaz× da
mevcuttu. Toplam 4 hastada izole kemik iliùi metastaz× vard×. Tan×an×nda kemik iliùi ile beraber
kemik metastaz× olan 1 hastada hiperkelsemi vard×. On hastada anemi, 9 hastada trombositopeni
ve 4 hastada lökopeni mevcuttu. Kemik iliùi metastaz× an×nda ortancahemoglobin 12.1 gr/dl (7.714.3), trombosit 146 x109/L (18-926), beyaz küre
6.0x109/L (2.4-22.0), LDH 1176 U/L (250-14193),
ALP 621 U/L (297-4581), Ürik asit 6.5 mg/dl (4.213.9) olarak bulundu. Küçük hücreli akciùer kanserli 9 olguda ortanca yaüam süresi ortanca 2 ay
(0.5-6) olarak bulundu. Solid tümörlü hastalarda
kemik iliùi metastaz× küçük hücreli akciùer kanserinde diùer solid tümörlere göre daha s×k olarak
görülmekte ve genellikle diùer metastazlara eülik
etmektedir. Küçük hücreli akciùer kanserinde
kemik iliùi tutulumun varl×ù× k×sa saùkal×m süresi
ile beraberdir.

HEMATOLOJøK VE SOLøD
MALøGNøTELERDE HCV
PREVALANSI:
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B. Eser, A. B. Uz, F. Altuntaú, M. Çetin, Ö. Er, M. Özkan,
M. AltÕnbaú, A. Ünal.

öøNDEKø TUTULUMUN MANYETøK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
(MRG) øLE DEöERLENDøRøLMESø:

Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji
Bilim DallarÕ, Kayseri.

B. Payzin1, Y. Ünlü2, M. Yi÷it3, S. Çeneli2, E. Uluç3, M.
Sonbahar2.

Son y×llarda lenfoproliferatif hastal×klar ve HCV
virüs enfeksiyonu iliükisi gündeme gelmiütir. Kesin deliller olmamakla birlikte kronik HCV
infeksiyonunun
B
lenfositlerini
uyararak
lenfoproliferatif hastal×k geliüimine yol açt×ù× üeklinde bir görüü mevcuttur. Bu verilerin ×ü×ù×nda
biz de 1996-2002 y×llar× aras×nda servisimizde
yatan hematolojik maligniteli ve solid tümörlü
hastalarda tan× an×nda anti-HCV pozitiflik oran×n×
araüt×rd×k. Kontrol grubu olarak da polikliniùimize müracaat eden ve herhangi bir malignite tespit
edilmeyen
hastalar
al×nd×.
Sonuçlar:
Lenfoproliferatif hastal×ùa sahip 153 hastadan
7`sinde (%4,6), myeloproliferatif hastal×ù× bulunan
63 hastadan 3`ünde (%4,8), karsinom tan×s× alan
(hepatoselüler karsinom hariç) 110 hastadan
2`sinde (%1,8), kontrol grubunda ise malign hastal×ù× bulunmayan 120 hastadan 2`sinde (%1,7)
anti-HCV pozitifliùi saptand×. Anti-HCV pozitiflik
oran× aç×s×ndan hasta gruplar× ile kontrol grubu
aras×nda istatistiksel anlaml× fark saptanmad×.
Lenfoproliferatif hastal×klar ayr× gruplar halinde
deùerlendirildiùinde de istatistiksel anlaml× bir
farkl×l×k olmad×ù× görüldü. Bu hasta gruplar× ve
anti HCV pozitiflik oranlar× iseüöyleydi: Multiple
myeloma (26/0), Hodgkin hastal×ù×(21/2), B hücreli low grade lenfomalar (38/3), large cell
lenfomalar (41/4), T hücreli lenfomalar (27/0).
Tart×üma ve yorum: B hücreli lenfoproliferatif
hastal×klarla HCV aras×ndaki iliüki son y×llarda
dikkat çekmiütir. ABD ve Japonya`dan yap×lan
çal×ümalarda B hücreli NHL hastalar×nda HCV
prevalans× % 9 ile %32 gibi yüksek oranlarda rapor edilmiütir. Türkiye`den Paydaü ve arkadaülar×n×n çal×ümas×nda (Br J Cancer 1999; 80: 1303-5)
lenfoproliferatif hastal×ù× olan 228 hastada antiHCV prevalans×%11.4 bulundu. Bizim hastalar×m×zda ise bu oran % 4,6 idi ve kontrol grubuna
göre istatistiksel anlam ifade etmeyen bir yükseklik tespit edildi. Sonuç olarak; hasta grubumuzda
lenfoproliferatif hastal×klar da dahil olmak üzere
HCV prevalans×n×n yüksek olmad×ù× görülmüütür. Lenfoman×n tüm alt tiplerinin deùerlendirildiùi geniü hasta gruplu çal×ümalar yan×nda kronik
HCV infeksiyonu bulunanan hastalarda lenfoma
s×kl×ù×n× genel toplum ortalamas×ile karü×laüt×rmaya yönelik yeni çal×ümalara ihtiyaç vard×r.

Hematoloji Klini÷i1, 2. øç HastalÕklarÕ Klini÷i2, Radyoloji Klini÷i3. Atatürk E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi,
øzmir.

Bu çal×ümada kemik iliùinde primer ya da
sekonder olarak yer alan hematolojik neoplazmalarda kemik iliùi biyopsisi (KúB) sonuçlar× ile eü
zamanl× yap×lan kemik iliùine yönelik MRG, bilgisayarl× tomografik inceleme (BT), sintigrafik inceleme (SG) ve konvansiyonel yöntemle direkt kemik grafileri (DKG) sonuçlar× karü×laüt×r×larak
MRG`nin invaziv olmayan radyolojik inceleme
olarak kemik iliùi tulumunun aranmas× s×ras×ndaki deùeri tart×ü×ld×. Çal×ümaya Mart 1999 ile Nisan
2000 tarihleri aras×nda hastanemize kabul edilen
12`si Hodgkin d×ü× lenfoma (HDL), 6`s× multipl
miyelom (MM), 5`i Hodgkin lenfoma (HL), 2`si
kronik lefositik lösemi (KLL), 2`si akut
miyeloblastik lösemi (AML) ve 2`si akut
lenfoblastik lösemi tan×l× olmak üzere toplam 29
hasta al×nd×. Hastalar×n 18`i erkek, 11`i kad×n (erkek/kad×n:1.6), medyan yaü: 48 (1775) idi. KúB ve
radyolojik incelemeler tan× s×ras×nda 15 gün ve
tedavinin tamamlanmas×ndan sonraki 30 gün
içinde tamamland×. Akut lösemili hastalar×n (4
hasta) sternal aspirasyonlar× kemoterapi sonras×
gereùinde
tekrarland×.
Hastalarda
Tc99m
nanokolloid kullan×larak kemik iliùine yönelik
kemik sintigrafisi incelemesi gerçekleütirildi.
MRG incelemede tetkik bölgesi olarak sellüler
iliùin daha yoùun bulunduùu pelvis, lomber
vertebralar ve proksimal femur seçilerek 0.5 Tesla
gücünde sabit manyetik alan oluüturabilen Vectra
cihaz× kullan×ld×. Tüm olgularda ROI (region of
interest) yöntemi ile tutulum alanlar×nda T1 ve T2
aù×rl×kl× görüntülerde intensite ölçümü yap×ld×.
#Image41.jpg#
Çal×ümam×zda hematolojik neoplazmalar×n kemik
iliùi tutulumlar×n×n radyolojik inceleme yöntemleri ile saptanmas×ndaki sensitiviteleri kemik iliùi
biyopsisi temel al×narak tan× s×ras×nda MRG ile %
100, sintigrafi ile %90, BT ile %77 ve DKG ile %61
bulundu. Sonuç olarak hematolojik neoplazmalar×n kemik iliùinde primer ya da sekonder olarak
tutulumunun varl×ù×n×n gösterilmesi, hastal×ù×n
izlenmesi, özellikle lenfomalarda klinik evrenin
doùru tan×mlanmas×ndaki KúB histopatolojisine
desteùi ile invaziv olmayan bir yöntem olarak
MRG`nin giderek artan oranda kullan×m alan×
bulacaù× kan×s×nday×z.

HEMATOLOJøK
MALøGNøTELERDE KEMøK øLø26

metisilin direnci önemli bir sorundur. Gram negatif etkenler aç×s×ndan ampirik tedavi gereken hastalarda karbapenem grubu antibiyotikler her iki
serviste de ilk seçenek olabilir.

HEMATOLOJøK VE SOLøD
MALøGNøTELø HASTALARDAN
øZOLE EDøLEN BAKTERøLERDE
ANTøBøYOTøK DUYARLILIKLARININ KARùILAùTIRILMASI:
B. Eser, Ö. Er, F. Altuntaú, Z. Berkdemir, M. Özkan, H.
ù.Coúkun, O. YÕldÕz, M. Çetin, M. AltÕnbaú, A. Ünal.

HEMATOLOJøK MALøGNøTELø
HASTALARDA HEPATOSPLENø K
CANDøDøASøS: 5 OLGU:

Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji-Onkoloji
Bilim DalÕ, Kayseri.

F. Altuntaú, B. Eser, Ö. Çoban, H.ù. Çoúkun, Ö. Er, M.
Özkan, M. Çetin, A. Ünal.

Günümüzde kanser tedavisinde kullan×lan yeni
kemoterapötik ajanlar ile saùkal×m süreleri artmakta, fakat diùer taraftan immün sistemin bask×lanmas× ve nötropeni infeksiyon s×kl×ù×n× art×rmaktad×r. Kanserli hastalarda infeksiyonlar ölüm
nedenleri aras×nda ilk s×ray× al×rlar. Bu hastalar×
takip eden merkezlerde en fazla izole edilen bakterilerin ve antibiyotik duyarl×l×klar×n×n takibi,
dirençli mikroorganizmalar×n belirlenmesi ve
tedbir al×nmas×yan×nda ampirik antibiyotik uygulanmas× gereken hastalarda tedavi seçiminde faydal× olabilir. Bu retrospektif analizde bir y×l içinde
(ocak 2000-ocak 2001) hematolojik maligniteli ve
solid tümörlü hastalarda kan kültürlerinden ve
diùer infeksiyon odaklar×ndan izole edilen bakterileri ve bu mikroorganizmalarda antibiyotik duyarl×l×k oranlar×n× karü×laüt×rmay× amaçlad×k. Hematoloji servisinde 245 (90 kan, 155 diùer odaklardan), onkoloji servisinde 124 (73 kan, 51 diùer
odaklardan) etken izolasyonu yap×ld×. Her iki
serviste de kan kültürlerinde gram-pozitif, diùer
infeksiyon odaklar×nda ise gram-negatif bakteri
izolasyonu daha yüksek oranlardayd×. Dört etken
(Koagülaz negatif stafilokoklar, Staphylococcus
aureus, Escherichia coli ve Klebsiella spp.) iki
serviste de hem kan hem de diùer odaklardan en
s×k izole edilen etkenlerdi. Stafilokok suülar×nda
metisilin direnci hematoloji ve onkoloji servislerinde birbirine yak×n oranlarda olup koagülaz
negatif stafilokoklarda % 60 iken S.aureus için
direnç oran× %26 bulundu. Gram-negatif bakterilerin en fazla duyarl× olduklar× antibiyotiklere
bak×ld×ù×nda ise onkoloji servisinde direnç oran×
nispeten daha düüük gözlenmekle ve servisler
aras×nda baz× küçük farkl×l×klar olmakla birlikte
her iki serviste de karbapenem grubu antibiyotiklere (imipenemve meropenem) duyarl×l×k oranlar×
% 95`in üzerinde bulunmuütur. Sonuç olarak;
hematoloji ve onkoloji servislerinde bakteriyel
infeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarl×l×k
oranlar× küçük farkl×l×klar göstermekle birlikte
birbirlerine yak×n sonuçlar ortaya koymaktad×r.
Hematoloji ve onkoloji servislerimizde gram pozitif bakteri infeksiyonu yüksek oranda olup

Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi, Dedeman Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji Bilim DalÕ, 38039, Kayseri.

Ocak 2000- Haziran 2002 aras×nda M. K. Dedeman
Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji kliniùinde 5
hepatosplenik kandidiasis olgusunu gözden geçirdik. Ortanca yaülar× 33 olan (22-46), 3 erkek ve 2
bayan toplam 5 hastan×n tan×lar× 3 AML, 1 ALL ve
1 NHL idi. Hastalar×n hepsi kemoterapi (AML`li
olgular TLG- grubu 7/3;ARA-C+úDA indüksiyon
tedavisi, ALL`li hasta Holzer protokolü ve NHL
olgusu CHOP 4. kürü alm×üt×) sonras× febril
nötropeni nedeniyle antipsödomanal beta-laktam
antibiotik+ aminoglikozid kombinasyon tedavisi
almakta idi. Nötrofil recovery olmas×na raùmen,
(nötrofil say×s× ortanca 2.2x109 (1.2-3.4)) yüksek
ateü devam etti. Beü hastan×n 3`ünde ALP yüksekliùi 2 hastada ise transaminaz düzeyinde art×ü
vard×. Hastalar×n hepsine bat×n USG ve BT yap×ld×. USG`de 5 hastan×n 3`ünde, BT ile hastalar×n
hepsinde yayg×n karaciùer ve/veya dalakta
hipodens lezyonlar tespit edildi. Toplam 4 olguda
histopatolojik olarak (2 karaci ùer, 2 dalak)
candida gösterildi. 2 olguda karaciùer biopsisi ile
1 olguda post-mortem dalak biopsisi ve 1 olguda
splenektomi metaryali ile candida gösterildi. Bir
olguda ise klinik ve radyolojik olarak candida
infeksiyonu dü-üünüldü. Sadece 2 olguda candida
kültürde üretilebildi. Tüm hastalar 1 mg/kg/gün,
ortalama 18 gün (6-28) IV amfoterisin B tedavisi
ald×. 3 hastada ortanca 4.günde yüksek ateü`de
düüme ve PS`da iyileüme izlendi. Bir hasta tedavinin 7.gününde yüksek ateü, genel durumunda
bozulma ve dalaktaki hipodens lezyonlar×n devam etmesi nedeniyle splenektomi yap×ld×. Postsplenektomik dönemde yüksek ateü düütü ve
genel durum düzeldi. Diùer 3 hasta`da ise hastal×k
kontrol alt×na al×nd× ve USG ve BT ile tedavinin 1
haftas×ndan sonra lezyonlarda azalma, ortalama
14 günde (9-19) lezyonlarda tama yak×n kaybolma
izlendi. Klinik ve radyolojik olarak hepatosplenik
candidiasis düüünülen bir hasta ise tedavinin
6.gününde sepsis nedeniyle eksitus oldu. Candida
infeksiyonu kesin tan×s×kültürde üretilmesi veya
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immünhistokimyasal çal×ümas×nda IgM ve kappa
ile kuvvetli pozitiflik bulundu. Kemik grafilerinde
litik lezyonlar yoktu. Kriyoglobulin pozitifliùi
görüldü. Bat×n USG dalak 145 mm idi. Yap×lan
böbrek
biopsisinde
mesangioproliferatif
glomerülonefrit ve immünfloresan incelemede
IgM, fibrinojen, C1q ve C3c ile pozitif boyanma
rapor edildi. Hastaya bu bulgular ile
Waldenström
makroglobulinemisi
ve
kriyoglobulinemisi tan×s× verilerek 4 günlük
melfalan 6 mg/m2, siklofosfamid 125 mg/m2 ve
prednisone 40 mg/m2 tedavisi uyguland×. Bir kür
sonras× 25. günde hastan×n kan say×m sonuçlar× ve
böbrek fonksiyonlar×nda düzelme görüldü.

dokuda gösterilmesi ile konur. Ancak kemoterapi
sonras× özellikle nötrofil recovery döneminde
devam eden yüksek ateü ve yüksek ALP düzeyleri
hepatosplenik candidiasis için uyar×c× olmal×d×r.
Bu dönemde yap×lan abdominal USG/BT incelemeleri tan×için yard×mc× olabilir, fakat abdominal
BT`nin USG`den daha deùerli olduùu söylenebilir.
Candida`y× kültürde üretme oranlar×n×n düüük
olmas× nedeniyle devam eden yüksek ateü ve
USG/BT`de splenik candidiasis üüphesi olmas×
durumunda erken dönemde splenektomi de bir
tedavi seçeneùi olarak düüünülebilir.

KRIYOGLOBULINEMIYE BAöLI
YALANCI LÖKOSøTOZ VE
TROMBOSøTOZLA SEYREDEN
WALDENSTRÖM
MAKROGLOBULINEMI OLGUSU:

BøR HEMATOLOJø HASTA KAYIT
PROGRAMININ TANITIMI:
Y. BüyükaúÕk, H. Koço÷lu, S. Aksu, H. Göker, ø. C.
Haznedaro÷lu, N. SayÕnalp, O. ø. Özcebe, S. V. Dündar.

F. Altuntaú, B. Eser, M. Sipahio÷lu, M. Özkan, H. Karaca, M. Çetin, Ö. Er, A. Ünal.

Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bölümü, Ankara.

Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi, M.K.Dedeman Hastanesi, Hematoloji Bilim DalÕ, Nefroloji Bilim DalÕ,
Patoloji Anabilim DalÕ, 38039, Kayseri.

T×p pratiùinin delillere dayand×r×lmaya çal×ü×ld×ù×
günümüzde bütün hasta kay×tlar×n×n düzenli ve
istatistiksel analize olanak saùlayacak üekilde
tutulmas× ve verilerin belli aral×klarla deùerlendirilmesi bir zorunluluk halini almaktad×r. Öte yandan tan× ve tedavi ile ilgili, sürekli artan ve kompleks hale gelen bilgilerin ihtiyaç halinde h×zl×ca
ulaümak üzere sistematik bir üekilde kaydedilmeleri iyi hasta yönetimi için avantaj saùlamaktad×r.
Belirtilen ihtiyaçlar× karü×lamak üzere Hacettepe
Üniversitesi T×p Fakültesi Hematoloji Bölümü`nde
MS Access tabanl× bir hasta kay×t ve eùitim program× geliütirilmektedir.

Otomatik kan say×m cihazlar×nda yalanc×
lökositoz ve trombositoza yol açabilen çeüitli nedenler
mevcuttur.
Bunlardan
birisi
de
kriyoglobulinemidir. Burada kriyoglobulinemiye
baùl× yalanc× lökositoz ve trombositoz tespit edilen bir Waldenström makroglobulinemisi olgusu
sunulmuütur. Anormal uterin kanama yak×nmas×
nedeniyle kad×n doùum servisine baüvuran hastan×n yap×lan tam kan say×m sonucunda lökosit:
179.000/Pl, hemoglobin (Hb): 9.8 g/dl, trombosit:
2.000.000/Pl olmas× nedeniyle hematoloji konsültasyonu istendi. Hikayesinde soùukta el ve ayaklarda morarma tarifliyordu. Fizik muayenesinde
her iki axiller bölgede 1x1 cm boyutlar×nda
lenfadenopati, traube alan× kapal× ve soùuk testinde ellerde akrosiyanoz izlendi. Hasta hematoloji servisine devral×nd×. Tekrarlanan kan say×m
sonucu benzer üekilde gelmesine raùmen yap×lan
periferik kan yaymas× kan say×m sonucu ile
uyumlu deùildi. Hastan×n eritrosit sedimentasyon
h×z× 2 mm/saat, kan biyokimyas×nda patolojik
olarak; LDH (565 U/L), BUN (116 mg/dl) ve
kreatinin (2 mg/dl) yüksekli ùi tespit edildi. Tam
idrar tetkikinde 1gr/gün proteinüri mevcuttu.
Kemik
iliùi
aspirasyon
ve
biopsisinde
lenfoplazmositer hücre art×ü× (%50), serum protein
elektroforezinde monoklonal gamapati, immun
fiksasyon ile Ig M 3980 mg/dl, IgA 61.2 mg/dl,
IgG 636 mg/dl, kappa 3890 mg/dl, lambda 313
mg/dl bulundu. Lenf düùümünün yap×lan

HACETTEPE ÜNøVERSøTESø TIP
FAKÜLTESø KAN BANKASINDA
HEREDøTER HEMOKROMATOZøS
øÇøN GENETøK TARAMA:
H. ùimúek2, H. Sümer1, E. YÕlmaz4, Y. H. Balaban2, O. ø.
Özcebe3, G. Hasçelik5, Y.BüyükaúÕk3, G. Tatar2.
Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi øç HastalÕklarÕ1
Gastroenteroloji2, Hematoloji3, TÕbbi Biyoloji4, Mikrobiyoloji ve Klinik Biyokimya5 Bölümleri, Ankara.

Homozigot C282Y polimorfizmine baùl× herediter
hemokromatozis (HH) baz× Avrupa ülkelerinde
en s×k izlenen kal×tsal hastal×kt×r (1/100-400). Bu
polimorfizmin allel frekans× kuzey Avrupal×lar ile
28

mamlarken, Fe++ grubunda 27, Fe+++ grubunda
24 hasta 3 ayl×k yükleme tedavisini ald×. Faz IV
ilaç araüt×rmas×olarak haz×rlanan ve etik kurulu
onay× al×nan proje Kas×m 1999 - Mart 2001 tarihleri aras×nda gerçekleütirildi. Hastalarda (++) demir
kullan×lan grupta ilk 15 günde 1gr. ilk 30 günde 2
gr. ve 60. günde 2.5 gr. ve 90. günde 3 gr.
art×üizlenirken Hb art×ü× (+++) grubunda ilk 30.
günde 1 gr. ve 90. günde 2 gr. olarak saptand×.
Tedavinin 2. ay× tamamland×ù×nda ise (++) grupta
elde edilen Hb, Htk, MCV, MCH, MCHC, RDW
deùerleri (+++) grubuna nazaran anlaml× olarak
farkl× idi. Hücum tedavisinin bitirildi ùi zamanda
ise Hb, MCH ve RDW deùerleri (++) grubunda
belirgin olarak üstündü. (+++) grubunda elde
edilen söz konusu düzeyler tedavinin 3. ay× sonunda (++) grubunun düzeylerine eriüti. Tüm
demir tedavisinin tamamland×ù× idame tedavisinin de bitirildiùi 6. ay×n sonunda ise (++) grubunun üstünlüùü Hb, Htk, MCV, MCH, MCHC ve
RDW aç×s×ndan bir kez daha ortaya konuldu.
Ayn× süre sonunda elde edilen serum Ferritin
düzeyleri (++) grubunda anlaml× olarak yüksek
bulundu. Yine (++) grupta 1. ve 3. ay×n sonunda
sTfR düzeyleri aneminin düzelmesine paralel
olarak belirgin olarak azalmakta idi. Ayr×ca tedavi
sonras× gruplar aras×ndaki % deùiüimleri yönünden irdelendiùinde (++) grupta çok anlaml× düzey- de bir sTfR azalmas× saptand×. Toksisite aç×s×ndan yap×lan deùerlendirmelerde eritrosit içi ve
idrar MDA ile plazma okside-LDL düzeyleri ile
eritrositlerdeki antioksidan enzim aktiviteleri
ölçüldü (SOD, katalaz ve peroksidaz). Her iki
tedavi grubunda da tedavi sonras× anlaml× fark
saptanmad×. Sadece SOD düzeylerinde 30. gün
elde edilen deùerlerde (++) grupta anlaml× düüük
deùer elde edildi ancak tedavinin devam× ile aradaki fark kayboldu. Ayr×ca tedavinin 6. ayinda
saptanan eritrosit içi MDA düzeyi (+++) grupta
kendi
tedavi
öncesi
düzeylerine
göre
anlaml×düüük bulundu. Ancak her iki ilaç grubu
aras×nda MDA düzeyi aç×s×ndan fark saptanmad×.
Hastalarda tedavi s×ras×nda kar×n aùr×s×, kusma,
kab×zl×k, diülerde boyanma gibi klinik yan etkiler
deùerlendirildiùinde anlaml×fark bulunmad×.
Hiçbir hastada tedavinin erken kesilmesi gerekmedi. Sonuç olarak (++) deùerli demir tedavisi ile
(+++) tipte demir aras×nda toksisite aç×s×ndan fark
olmad×ù× izlendi. H×zla etkinlik saùlamas× ve
ucuzluùu yan×s×ra klinikve laboratuvar düzeyde
toksisitenin saptanmamas×nedeniyle çocuklarda
DEA tedavisinde (++) deùerlikli demir kullan×lmas× daha rasyonel görünmektedir.

bu kökene ait Amerikal×larda % 5-20 aras×nda
rapor edilmiütir. Bu nedenle belirtilen ülkelerde
hastal×ùa yönelik rutin taramalar önerilmektedir.
Bu çal×ümada C282Y polimorfizmi ve HH ile zay×f
iliükisi olduùu bilinen H63D polimorfizminin
ülkemizdeki s×kl×ù×n× bulmak amac×yla 2677 kan
donörü transferrin saturasyonu (TS) ile tarand×.
TS % 45 bulunan 264 kiüiden 92`sine genetik incelemeler için ulaü×labildi. Gerek bu kiüilerde, gerekse kontrol gurubunu oluüturan ve TS < % 45
olan 58 kiüide C282Y allelinin frekans× % 0 idi.
H63D allelinin frekans× TS % 45 olanlarda % 26,
TS < % 45 olanlarda ise % 20.6 olarak saptand×. TS
yüksek olan gurupta homozigot H63D taü×yanlar×n oran× (24/92) TS normal olanlara göre (0/58)
bariz olarak daha yüksek idi. C282Y polimorfizmi
ülkemizde nadirdir. H63D polimorfizmi, bilinen
ya da henüz saptanamayan ek genetik bozukluklar
veya
çevresel
faktörlerle
birlikte
hemokromatozis kliniùinin geliümesinde rol oynuyor olabilir. Ülkemizde HH için rutin taramalar
yap×lmas× gereksizdir.

ÇOCUKLARDA DEMøR EKSøKLøöø
ANEMøSø TEDAVøSøNDE FARKLI
DEMøR PREPERATLARININ ETKøNLøK VE GÜVENøRLøöøNøN
KARùILAùTIRILMASI :
B. Çetinkaya, K. KavaklÕ, D. YÕlmaz , C. Balkan , Y.
AydÕnok, E. Sözmen1, F. Girgin1.
Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi Pediatrik Hematoloji
Bilim DalÕ,
1Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi Klinik Biokimya Anabilim DalÕ, øzmir.

Çocukluk yaü grubunda demir eksikliùi anemisi
(DEA) önemli bir toplum saùl×ù× sorunudur. Al×nan tüm önlemlere ve ideal beslenme önerilerine
raùmen bir çok çocukta demir eksikliùi anemisi
geliümektedir. Demir tedavisinde çocuklarda
oraldemir ilaçlar× tercih edilmekte olup ilaç piyasas×nda
(++)
ve
(+++)
deùerli
demir
preparatlar×mevcuttur. Bu çal×üman×n amac× çocuklarda kullan×lan farkl× demir ilaçlar×yla elde
edilen etkinlik yan×s×ra toksisitenin karü×laüt×r×lmas×yd×. DEA tan×s× alan 6 ay ile 15 yaü aras× 72
çocuk (Fe ++ grubu 39, Fe+++ grubu 33 hasta)
çal×ümaya al×nd×. Randomize olarak demir sülfat
(Ferrosanol) ve Ferrik-polimaltoz kompleksi
(Ferrum) kullan×lan hastalarda hücum tedavisi 6
mg/kg dozda 3 ay süreyle verildikten sonra 2
mg/kg dozda 3 ay daha idame tedavisi verilerek
tedavi tamamland×. Fe++ grubunda hastalar×n
20`s×, Fe+++ grubunda 19`u 6 ayl×k tedaviyi ta29

KRONøK MYELOøD HASTALIKLI
OLGULARDA SERUM bFGF DÜZEYLERø:

yüksek olduùu gösterilmiütir. KMPH grubu ile
kontrol grubu serum bFGF düzeyleri aç×s×ndan
karü×laüt×r×ld×ù×nda KMPH grubunda serum bFGF
medyan deùeri 18,2 pg/ml iken kontrol grubunda
13,6 pg/ml olduùu görülmüü, aralar×ndaki fark
istatistiksel olarak anlaml× bulunmuü(p:0,03) ve
KMPH olgularda serum bFGF düzeyinin kontrol
grubuna göre yüksek oldu ùu gösterilmiütir. Sonuç olarak çal×ümam×zda serum bFGF düzeyi
KMPH ve KMH gruplar×nda kontrol grubuna
göre yüksek bulunmuütur.

H. ÇÕnar1 N SayÕnalp2.
1Fatih

Üniversitesi TÕp Fakültesi,
Üniversitesi TÕp Fakültesi, Ankara.

2Hacetepe

Kronik myeloid hastal×klar (KMH) baül×ù× alt×nda
kronik myeloproliferatif hastal×klar(KMPH) ve
myelodisplastik sendrom(MDS) bulunmaktad×r.
KMPH, kan× oluüturan elemanlardan bir veya
daha fazlas×n×n fazla miktarda üretimi ile karakterize iken, MDS`un en karakteristik özelliùi
inefektif eritropoiezis sonucu periferik kanda
sitopeni. geliümesidir. Kronik myeloid hastal×klarda klonal hücre büyümesine, myelofibrozis ,
kemikte skleroz ve yeni damar oluüumu eülik
etmektedir. Bu geliüimde rol ald× ald×ù× düüünülen
sitokinler;
`
Platelet
derived
growth
factor`(PDGF), `Transforming growth factor beta`
(TGF-b) ve `basic fibroblast growth factor`
(bFGF)`dur.
Kronik myeloid
hastal×klarda
myeloproliferasyonun yan×nda myelofibrozis de
geliümektedir. Henüz myelofibrozis geliüiminin
patogenezi ayd×nlat×lamam×üt×r. Myelofibrozisin
hastal×k sürecinde reaktif olarak geliütiùi düüünülmektedir. bFGF güçlü fibrojenik sitokin olup,
trombosit, megakaryosit, baù dokusu hücreleri ve
hematopoietik hücreler taraf×ndan yap×lmaktad×r.
bFGF kemik iliùi baù dokusu hücrelerinde
mitojenik aktiviteye sahiptir; ayn× zamanda
hematopoiezise de kat×lmaktad×r .Bu çal×ümada
amaç; KMH`da serum bFGF düzeyini araüt×rmakt×. Çal×ümam×zda bFGF serum düzeyi; 18`i kronik
myeloproliferatif hastal×k ve 7 si myelodisplastik
sendrom tan×s× alm×ü toplam 25 kronik myeloid
hastal×kl× olgu ve saùl×kl× kontrol grubunu oluüturan 10 gönüllüden al×nan serum örneklerinde
ölçülmüütür. Kronik myeloproliferatif hastal×k
grubu; 6 Kronik myeloid lösemili hasta, 7
Esansiyel trombozlu hasta, 3 Polisitemili hasta ve
2 údiopatik myelofibrozisli hastadan oluüuyordu.
MDS`lu 7 hasta refrakter anemi altgrubunda idi.
Belirtilen hastalardan ve kontrol grubundan al×nan kan örnekleri 30 dakika içinde 10 dakika süre
ile sentrifuj edilerek -70 derecenin alt×nda saklanm×ü ve serum örnekleri kantitatif sandviç enzim
immunoasay yöntemi ile çal×ü×lm×üt×r. Elde edilen
veriler SPSS ile kompüterize edilmiü, gruplar non
parametrik testlerden Mann-Whitney U testi kullan×larak serum bFGF düzeylerine göre karü×laüt×r×lm×üt×r. KMH grubunda serum bFGF medyan
deùeri 18,0 pg/ml iken kontrol grubunda 13,6
pg/ml bulunmuü, aralar×ndaki fark×n anlaml×
olduùu görülmüütür(p:0,01). Serum bFGF düzeyinin KMH olgularda kontrol grubuna göre daha

AKUT LENFOBLASTøK LÖSEMøLø
BøR ÇOCUKTA TOKSø K SøNOVøT
SONRASI GELøùEN LEGG-CALVEPERTHES HASTALIöI:
Y.Z.Aral, N. Hatipo÷lu, K. IrgÕt, Y. Dallar.
Çocuk Klini÷i ve 2. Ortopedi Klini÷i, S.B. Ankara E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi, Ankara.

Legg-Calvé-Perthes
hastal×ù×,
femur
baü×
epifizinin avasküler nekrozudur. Etyolojisi tam
olarak bilinmemektedir. Lösemili olgularda, s×kl×kla steroidler, özellikle de deksametazon sorumlu tutulmakla birlikte, steroid içermeyen kemoterapi program×(özellikle siklofosfamid ve sitozin
arbinozid) uygulanan hastalarda da görülebilmektedir. Son y×llarda, Protein C ve S eksikliùi
baüta olmak üzere tromboza eùilim yaratan
antikoagulan sistem bozuklu ùunun da etyolojide
önemli rol oynad×ù× belirlenmiütir. Sinovit
epizotundan sonra avasküler nekroz, vasküler
hemodinaminin uzun süreli bozulmas×na baùl×
olarak %1-4 oran×nda görülebilmektedir. Saùkalça
eklemin- de aùr× ve saù ayak üzerine basamama
yak×nmas×yla baüvuran 9 yaü×ndaki erkek hastan×n öyküsünden ayak bileùinde üiülik ve aùr× yak×nmas×yla baüvurduklar× kliniùimizde myeloid
(+) B-ALL tan×s×yla CGG-1882 kemoterapi program× baüland×ù×, 9 ay önce idame tedavisine geçildiùi, idame tedavisinin 2. ay×nda üiddetli bacak ve
kalça aùr×s× olduùu ve toksik sinovit düüünüldüùü, iyileütikten sonra zaman zaman saù kalça aùr×s×n×n devam ettiùi, son 2 ayd×r da topallamas×n×n
olduùu öùrenildi. Öz ve soygeçmiüinde özellik
yoktu. Pelvis grafisinde saù femur baü×yass×laüm×ü
ve hipoplazik, kalça eklemi CT`sinde saù femur
baü×nda yass×laüma, deformasyon ve irregüler
skleroz, saù kalça eklem boüluùunda s×v× birikimi
izlendi. Remisyonda olan hastaya Legg-CalvéPerthes hastal×ù× tan×s× konuldu: konservativ tedavi önerildi, steroid kesildi, metotreksat ve
merkaptopürin içeren BFM-95 idame protokolüne
geçildi. Sonuç olarak, uzam×ü geçici sinovit geliüen
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sedimentasyon düüüklüùü, yüksek ferritin ve
trigliserit seviyeleri MAS`nu düüündürmelidir

lösemi olgular× avasküler nekroz geliüimi aç×s×ndan yak×ndan izlenmeli ve yüksek doz steroid
tedavisinden kaç×n×lmal×d×r.

AKUT LÖSEMøLERDE
HøPERLÖKOSøTOZ OLGULARINDA
LÖKOFEREZøN
SøTOREDÜKSøYONDA ETKøNLøöø:

NÖROBRUSELLOZLU BøR ÇOCUKTA MAKROFAJ AKTø VASYON
SENDROMU:
Y. Z. Aral, Z. ùÕklar, Ö. Köro÷lu, C. Tuna, Y. Dallar.
Çocuk Klini÷i,

M. KurtYüksel, M.Arat, P.Topçuo÷lu, D.Yazman, E.
AyyÕldÕz, Ö. Arslan, M.Özcan, M. Beksaç, G. Gürman, N.
Konuk, A.Uysal, O. ølhan.

S. B. Ankara E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi, Ankara.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim
DalÕ ve Hemaferez Ünitesi,Ankara.

Makrofaj aktivasyon sendromu (MAS), iyi
diferansiye
makrofajlar×n
aktivasyon
ve
proliferasyonu ile karakterize, s×kl×kla juvenil
romatoid artritli hastalarda görülmekle birlikte
diùer romatolojik hastal×klar, infeksiyonlar, hematolojik baz× durumlar ve neoplazmalarda görülebilen ve fatal sonuçlanabilen bir sendromdur.
Persistan ateü, hepatosplenomegali, sitopeni, eritrosit sedimentasyon h×z×nda düüme, karaciùer
enzimlerinde art×ü ve anormal p×ht×laüma profili
MAS`nda yayg×n olarak oluümaktad×r. Bruselloz
seyrinde hemofagositoz bildirilmesine karü×n,
MAS tan×mlanmam×üt×r. Bir ayd×r olan ve
seftriakson ve amikasin tedavisine yan×t vermeyen yüksek ateü ve nötropeni nedeniyle gönderilen 15 yaü×ndaki erkek hastan×n fizik incelemesinde A:390C, N: 140/dk, S:17/dk, TA:110/90
mmHg idi, cilt rengi ve konjunktivalar× soluktu,
servikal ve submandibuler 1 cm lenfadenopatisi
vard×, karaciùer ve dalak 2 cm ele geliyordu.
Laboratuvar incelemesinde hemoglobini 9.8
gr/dl, beyaz küresi 2.800/mm3, trombosit say×s×
123.000/mm3, sedimentasyon h×z× 10 mm/saat,
SGOT 84 Ü/L, SGPT 50 Ü/L, trigliserit 214mg/dl,
ferritin 297 ng/ml saptand×. Kemik iliùi incelemesinde makrofajlarda art×ü ve hemofagositoz gözlendi. Kültür sonuçlar× beklenirken, bir hafta içinde
halusinasyon,
konuüma
bozukluùu,
oriantasyon bozuklu ùu, bilinç bulan×kl×ù× ve ense
sertliùi geliüti. Beyin omurilik s×v×s× (BOS) incelemesinde 300 hücre/mm3 (%66 lenfosit, %34 parçal×) görüldü, BOS proteini 88 mg/dl, BOS üekeri
47 mg/dl idi. Brusella aglutinasyon titresi 1/1280
titrede pozitif geldi. BOS, kan ve kemik iliùi kültüründe Brusella melitensis üredi. Nörobruselloz
ve MAS tan×s× konuldu. úntravenöz metil
prednizolon 10 mg/kg/gün x 5 gün,
intramuskuler streptomisin 14 gün, rifampisin ve
doksisiklin 8 hafta süreyle peroral olarak verildi.
Dört gün içinde klinik bulgular düzeldi. Dört
ayl×k izlemde tekrar gözlenmedi. Sonuç olarak,
MAS nedenleri aras×nda bruselloz da düüünülmeli ve brusellozlu olgularda persistan ateü,

Terapötik lökoferez hiperlökositozisin akut semptomlar×n×n kontrolünde sitoredüksiyon amac× ile
kullan×lan bir iülemdir.AML`de hiperlökositoz
bulgular× lökosit say×s× 75x10E9/L iken ortaya
ç×kabilir ancak lökosit say×s×100x10E9/L iken erken ölüm riski olduùundan terapötik lökoferez
endikasyonu vard×r ve bu iülem ile tümör lizis
sendromu önlenebilir.Ocak 2000-Eylül 2002 tarihlerin aras×nda merkezimizde terapötik lökoferez
iülemi yap×lan 30 hastan×n erken dönem retrospektif sonuçlar× incelenmiütir.Yaülar× medyan 41
(16-74) olan, 23 erkek, 7 kad×n hastaya devaml×
ak×m hücre ayr×m cihaz× ile lökoferez yap×lm×üt×r.
Hastalar×n lökoferez iülemi öncesi medyan BK,
trombosit ve hemoglobin düzeyleri s×ras×yla:
BK176x10E9/L(93,8-459);
trombosit
60x10E9/L(10750);hemoglobin 8,5g/dl (6,7-15,7)
iken, iülem sonras×BK 83,4x10E9/L (58-733);
trombosit 45x10E9/L(11457); hemoglobin 8g/dl
(5-14,2).Hastalar×n tan×lar× AML n=20(%66,6),
ALL n=5 (%16,6) ve KML n=5 (%16,6).Damar yolu
perifer venlerden n=24 (%80), santral venöz
kateter n=6 (%20) ile saùlanm×üt×r.Baxter Fenwall
CS3000+ (n=30) ve Cobe Spectra cihaz× (n=1)
ilemedyan 1(1-4) seansda medyan 7L (4,55-9,5L)
kan iülenerek medyan 170 dk (135-220 dk) hücre
ayr×m× yap×lm×üt×r.úülem s×ras×nda iki hastan×n her
birine 1Ü eritrosit süspansiyonu, bir hastaya 1Ü
single trombosit transfüzyonu yap×lm×üt×r. úülem
sonras× lökosit(BK) say×s× medyan %45,81(3,8-81,6)
düümüütür.Bir hastada etkin sitoredüksiyon saùlanamam×üt×r (%3.8).úülem s×ras×nda replasman×
gereken hipokalsemi (n=1) ve 3.seansta iülem
sonland×r×lmas× gereken dispne ve angina (n=1)
komplikasyonu geliümiü, ancak iülem s×ras×nda
kaybedilen hasta olmam×üt×r.Lökoferez erken
dönemde sitoredüksiyon saùlayan h×zl× bir tedavi
yöntemidir.Tüm
hastalarda
beraberinde
hidroksiüre (46gr/gün po) uygulanmas× ile daha
efektif bir sitoredüksiyon saùland×ù× düüünülmektedir.Düüük trombosit say×s×ile komplikasyon
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dü-üünülen ve ampirik Amfoterisin B tedavisine
yan×t veren bir olguya dikkat çekmektir

geliümeden baüar×l× iülem yap×lm×üt×r.AML, ALL,
KML hasta gruplar×nda terapötik lökoferezin
etkinliùi aç×s×ndan fark yoktur.Bu sonuçlar×n,
remisyon ve saùkal×ma etkisinin araüt×r×lmas× ve
lökoferez yap×lmayan olgularla karü×laüt×r×larak
retrospektif sonuçlar×n×n deùerlendirilmesi gereklidir.#Image40.jpg#

TELOMERAZ AKTøVøTESøNøN
MALøGN PLAZMA HÜCRELERø VE
ERøTROBLASTLAR øLE BENøGN
ERøTROBLASTLARDA øNCELENMESø:

INVAZøF PULMONER
ASPERGøLLOZ GELøùEN BøR AKUT
LENFOBLASTøK LÖSEMø OLGUSU:

M. Kurt Yüksel1, K. Dalva1, C. Akyerli2, G. Gültekin1, Z.
Gülbaú3, M. Beksaç1.
1Ankara

Üniversitesi TÕp Fakültesi øbni Sina Hastanesi
Hematoloji Bilim DalÕ
2Bilkent Üniversitesi Moleküler Genetik Bölümü
3Osman Gazi Üniversitesi Hematoloji Bilim DalÕ, Ankara.

O. AyyÕldÕz, A. IúÕkdo÷an, O.Yazanel, M.Yakut, M.
Özateú1, E. Müftüo ÷lu.
Hematoloji Bilim DalÕ, Radyoloji Bilim DalÕ. Dicle
Üniversitesi TÕp Fakültesi, DiyarbakÕr.

Telomerler kromozomlar×n çoùalmaya kat×lmayan
uçlar×d×r.Telomeraz ise bir ters transkriptaz enzimi olup her bölünme ile k×salan uçlar×n tamirini
saùlayan bir enzimdir. Bu çal×ümada amaç çeüitli
anemi türlerinde eritroblastlarda ve multipl
myelomada (MM) kemik iliùi plazma hücrelerinde,
telomeraz
aktivitesinin
saptanmas×d×r.Çal×ümaya 16 hasta al×nm×üt×r. Hastalar×n tan×lar× multipl myelom (MM) n=8, önemi belirlenememiü monoklonal gamopati (MGUS) n=1,
myelodisplastik
sendrom
(MDS)
n=3,
megaloblastik anemi (MA) n=2, demir eksikliùi
anemisi (DEA) n=1 ve AML n=1.Kemik iliùi
aspirasyonu ile elde edilen EDTA`l× örneklerde,spesifik monoklonal antikorlarla plazma hücre
(CD38/138/19 ve CD45), eritroid öncül hücre
(glikoforin A,CD45 ve CD71)analizi yap×ld×. Ard×ndan pozitif hücrelerden ay×klama(sorting)
iülemine geçildi ve hedef 50000 hücre pellet olarak
çal×ü×lacak güne kadar, -80 Cde sakland×. Çal×ümada Telo TAGGG Telomeraz PCR ELúSA Plus
(Roche, Mannheim, Almanya) kiti kullan×ld×.
TRAP kullan×larak relatif telomeraz aktivitesi
(RTA) fotometrik enzim immunoassay ile kantitatif olarak belirlendi.Bilim Dal×m×zda daha önce
yap×lan bir çal×ümada ayn× yöntem kullan×larak
yeni tan× ve nükslü olgular×n malign plazma hücrelerinde telomeraz aktivitesinin malign olmayan
kemik iliùi hücrelerine göre artm×ü olduùu saptanm×üt×. Bu çal×ümada ise tümü daha önce tedavi
görmüü olan sekiz myelomal× hastan×n sadece
birinde,
telomeraz
aktivitesi
gösterilirken(RTA=37), diùer 7`sinde telomeraz aktivitesi
saptanamam×üt×r.Ayr×ca inceleyebildi ùimiz tek
MGUS`lu hastada daha önceki çal×ümam×zla
uyumlu olarak telomeraz aktivitesi saptanmam×üt×r.Çal×ümaya al×nan benign hücre grubundan
eritroblastlardaki analizler sonucunda daha önce-

úmmün süpressif hastalarda fungal enfeksiyonlar
s×k gözlenir ve yaüam× tehdit eden bir klinik izlerler. únvazif Pulmoner Aspergilloz (úPE) genellikle
Aspergillusun inhalasyon yoluyla al×nmas×yla
geliüirsede bazen gastrointestinal veya cilt kökenli
Aspergilluslar×n hematojen yay×l×m×ylada geliüebilir. Burada úPE geliüen 58 yaü×nda erkek Akut
lenfoblastik lösemi hastas× sunulacakt×r. Hasta
genel durum bozukluùu, pansitopeni ve buna ait
halsizlik, çabuk yorulma ve ciltte peteüilerle baüvurdu. Hastaya destek tedavisi ile birlikte
vincristin ve prednison tedavisi baüland×. Akciùer
x-ray grafisi normaldi. 1 ayl×k tedaviden sonra
39.5 C yi bulan yüksek ateü ve nefes
darl×ù×semptomu geliüen hastaya tekrar akciùer
grafisi ve yüksek rezolüsyonlu komputerize tomografi çekildi. Sol akciùer üst lop anterior
segmentte 5.5 x 4 cm boyutunda kaviter lezyon
içinde yumuüak doku dansitesi ve çevresinde
geniülemiü lezyonlar, buzlu cam görünüm alanlar×
ve plevraya doùru uzanan bantlar izlenmekteydi.
Balgam ve kan kültürlerinde üreme olmad×. Hastaya 5 gün süreyle Meronem 3 gr/gün,
Vancomisin 2 gr/gün ve oral flukonazol 200
mg/gün verilmesine raùmen ateüi düümeyince
úPE düüünülerek Liposomal Amfoterisin B 3
mg/kg/gün baüland×.Amfoterisin B tedavisinin 3.
gününde
ateüi
düzelen
hastan×n
diùer
antibyoterapileri kesildi, genel durumu 8.günde
yavaü yavaü düzelmeye baülad×. ûu anda tedavinin 20.gününde olan hastada çekilen x-ray grafide
lezyonun s×n×rlanmaya ve çap×nda küçülme olmaya baülad×ù× gözlenmekte olup hasta hala
1000/mm3 nötrofil say×s× ile tedavi ve takibe devam edilmektedir. Bu olguyu sunmam×zdaki
amaç invazif giriüimlerin zor olduùu genel durumu bozuk, klinik bulgularla fungal enfeksiyon
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PNH tan×s×nda "flow cytometry" ile saùlanacak
bilgilerin deùeri günümüzde kullan×lan yöntemlerin geliütirilmesi ve yeni tekniklerin uygulanmas×
ile daha da artacakt×r. Hücre yüzeyindeki reseptör
say×lar×n×n saptanmas×oldukça yeni bir yöntemdir. Ancak daha fazla saùl×kl× birey hücreleri üzerinde analiz yap×larak PNH Tip I hücreler için
reseptör say×lar× ortalamalar×n×n saptanmas×, Tip
II ve Tip III hücrelerin ay×r×m×n×n da daha kolay
yap×labilmesini saùlayacakt×r.

ki az say×daki yay×nla uyumlu olarak MDS-RA ve
RAEB-t olan hastalarda, biri d×ü×nda, telomeraz
aktivitesi yüksek bulunmuütur(10,2;15,7). Ayr×ca
MA ve DEA`de de telomeraz aktivitesi benzer
seviyede yüksek (25,3;18,8) bulunmuü- tur.Bu
sonuç,kemik iliùinin hiperproliferatif ya da
hipoproliferatif durumlar×nda telomeraz aktivitesinin benzer miktarda olmas×n×n,telomeraz×n
malign transformasyonda belirleyici olamayacaù×n× göstermiütir.Bu çal×ümada MA`da eritroid
öncüller d×ü×ndaki hücrelerde (GPA ya da CD71
negatif hücreler) de telomeraz aktivitesini ayn×
düzeyde(25,7) saptanm×üt×r.Bu çal×üma ile daha
önceki verilerimizi birleütirince telomeraz aktivitesinin plazma hücrelerinde malign-benign aras×nda gösterdiùi farkl×l×ù×n DNA`y× etkileyen ilaç
kullan×m× ile kaybolduùu, eritropoezde ise incelenen modelde bu ay×r×m×n zaten geçerli olmad×ù×
sonucuna var×ld×.

B12 VøTAMøNø EKSøKLøöø OLAN
OLGULARDA HELøKOBAKTER
PøLORø SIKLIöI VE GASTRøK MUKOZA BULGULARININ DEöERLENDøRøLMESø:
S. Kafesçiler, M. Çabuk, C. Ceylan, N. Türkel1, S. Ayhan2, I. Tuzcuo÷lu1, H. Yüceyar1, E. Özdemir.

PAROKSøSMAL NOKTÜRNAL
HEMOGLOBøNURø TANISINDA
ERøTROSøTLER VE NÖTROFøLLER
ÜZERøNDE SAPTANAN CD55 VE
CD59 RESEPTÖR SAYILARININ
NORMAL BøREYLERDE DAöILIMI:

Hematoloji, 1Gastroenteroloji Bilim DalÕ ve 2Patoloji
Anabilim DalÕ, Celal Bayar Üniversitesi TÕp Fakültesi,
Manisa.

B12 vitamin (VB12) eksikliùinin en s×k nedeni
pernisyöz anemi olup, bu hastalardaki en s×k
gastrik patolojik bulgu da kronik atrofik gastrittir.
Atrofik gastrit (AG) olu-üumunda, mukozadaki
hasar×n sitotoksik antikorlar× da içeren humoral
mekanizma
ile
olduùu
görüüümevcuttur.
Helicobacter pylori (HP) ise enflamasyondaki ana
etyolojik ajand×r, kolonize bireylerde gastrik mukozada kronik aktif enflamasyona yol açar ve
sonuçta gastrik bezlerin kayb×na ve AG oluüumuna neden olur. Gastrik mukozadaki HP,
proinflamatuvar sitokinleri uyararak, lenfosit ve
nötrofil infiltrasyonuna, özgül T ve B hücre yan×t×na ve lenfoid follikül geliüimine yol açar. Bu
çal×ümada, VB12 eksikliùi olan olgularda gastrik
mukozadaki HP s×kl×ù×n×ve patolojik bulgular×
incelemeyi amaçlad×k. Çal×ümaya 2000-2002 y×llar×
aras×nda izlenen VB12 düzeyi düüük 51 olgu al×nd×. Hemogram, serum VB12 düzeyi, biyokimya ve
demir testleri çal×ü×ld× kemik iliùi incelemesi ve
gastrik mukoza durumunu deùerlendirmek üzere
üst GúS endoskopisi yap×ld×. Mide biopsileri; HP,
kronik enflamasyon (KE), AG, intestinal
metaplazi (úM) ve lenfoid agregat (LA) aç×s×ndan
deùerlendirildi. 51 olgunun 23 (%45)`ünde AG
saptand×. HP olgular×n 34 (%69,4)`ünde pozitifti,
bunlar×n %73.5`i kad×nd× (p=0.025).Eülik eden
demir eksikliùi olmas×, AG veya HP s×kl×ù× ile
iliükili bulunmad×. KE 31 (%63,3) olguda, LA olgular×n 31`inde (%63,3), úM ise olgular×n %26,5`inde
pozitif idi. AG hafif, orta, belirgin olarak derecelendirildiùinde; aneminin üiddetiyle AG derecesi

G. YanÕkkaya-Demirel.
Dr. Pakize ø. Tarzi LaboratuarlarÕ, ùiúli, østanbul.

Amaç: Paroksismal Noktürnal Hemoglobinuri
tan×s×nda "flow cytometry" yöntemi ile GPI-baùl×
yüzey molekülleri düzeylerinin tan× aüamas×nda
saptanmas× giderek daha çok kullan×lan bir yöntem olmuütur. Saùl×kl× bireylerde de yüzey moleküllerinin farkl×l×k gösterebilir olmas×nedeni ile
referans ara deùerler olarak kullan×lacak deùerlerin saptanmas× gerekli hale gelmiütir. Yöntem:
Eritrositler
üzerindeki
CD55
(DAF-Decay
Accelarating Factor) ve CD59 (MIRL-Membrane
inhibitor of reactive lysis) reseptör say×lar×
RedQuant nötrofiller üzerinde bulunanlar ise
CellQuant kitleri ile saptanm×üt×r. Reseptör say×lar×n×n saptanabilmesi için yüzey molekülü baùlama kapasitesi bilinen boncuklar kullan×lm×üt×r.
Toplam 12 saùl×kl× bireyden ölçüm yap×lm×üt×r.
Sonuçlar: Bu yöntemle çal×ü×ld×ù×nda saùl×kl× bireylerle PNH hastalar× aras×nda eritrositler üzerinde bulunan CD55 reseptör say×s× aç×s×ndan
anlaml× farkl×l×k gözlenmemiütir. Hem eritrositler
hem de granülositler üzerinde CD59 pozitiflikleri
ve reseptör say×lar×n×n yüksek oranda olduùu
izlenmiütir. Granülositler üzerindeki CD55 pozitifli ùi de yüksek oranda saptanmaktad×r. Yorum:
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konulamam×ü, tomografi çekimi ve splenektomi
gereùi bildirilince hasta tetkikleri yar×m b×rakm×ü.
Hematoloji Bilim Dal×polikliniùine müracaat×yla
deùerlendirildi. Fizik muayenesinde genel durumu iyi, cilt ve mukozalarda soluklukve bat×n muayenesinde MCH`da kosta kavsini 22 cm geçen,
yüzeyi yumuüak ve agr×s×z splenomegali ve
MCH`da kosta kavsini 3 cm geçen hepatomegali
d×ü×nda patoloji saptanmad×. Hemogram×nda lökosit:2160/mm3, Hb: 7.9 gr/dl, Trombosit:
133000/mm3,
MCV:77,
Retikülosit:%
3,
Sedimentasyon:125 mm/sa, periferik yaymada
lökosit formülü normal. Eritrositlerde hipokromi
mevcuttu.
Biyokimyasal
parametrelerinde
T.protein:11.4 g/dl(normali 6.4-8.8) globulin: 8
g/dl(2-3.5),
ALP:189
(37-147),
protein
elektroferezinde
poliklonal
gammopati,
hipergammaglobulinemi, Ig G ve Ig M düzeyleri
yüksek bulundu. Tüm viral mark×rlar× negatif idi.
Yap×lan kemik iliùi aspirasyonunda hücreden
zengin olduùu ve granülositer serinin baz× elemanlar×nda ve baz× makrofajlarda amastigot formunda leishmania paraziti dikkati çekti. KalaAzar tan×s× konan hastada pentavalan antimon
bileüikleri piyasada bulunmad×ù×ndan ve son
y×llarda lipozomal amfoterisin B`nin visseral
leismaniasis`te etkili oldu ùu gösterildiùinden
dolay× lipozomal Amfoterisin B ile 0.8
mg/kg/gün tedavisi 5 hafta hergün, 3 hafta
günaü×r×ile toplam 8 hafta sürede total 2500 mg
doz ile baüar×yla uyguland×. Tedavinin 2. haftas×nda sitopeniler, 3. haftas×nda organomegaliler
düzeldi. Hasta halen olas× nüksler aç×s×ndan poliklinik takibinin 5.ay`×nda ve ilaçs×z izlemdedir.

aras×nda korelasyon saptand× (r=-0.468, p=0.001).
AG ile úM varl×ù× aras×nda anlaml× birliktelik olmay×p, LA ile s×n×rda iliüki bulundu (p=0,073). HP
(+) olgularda, AG daha fazlayd×, ancak fark anlaml× deùildi. HP ile úM aras×nda da iliüki yoktu.
HP pozitifliùi ile LA aras×nda ise s×n×rda anlaml×l×k saptand× (p=0,077). VB12 düzeyi ile AG aras×nda iliüki bulunamad×. HP pozitifliùi ile VB12
düzeyi aras×nda ise anlaml× bir iliüki olduùu görüldü; HP negatif olgular×n B12 ortalamas× 189
iken, HP pozitif olgular×n B12 ortalamas× 160 idi.
(Chi-square testi P<0.05). Aneminin derinliùi,
pansitopeni, bisitopeniyle HP, AG, úM, LA aras×nda anlaml× iliüki yoktu. Kemik iliùi lenfosit
oran× ile gastrik mukozadaki LA durumu aras×nda dailiüki bulunmad×. Sonuç olarak, VB12 eksikliùi olanlarda HP, genel topluma benzer oranda
olmakla birlikte; HP varl×ù×n×n daha düüük VB12
düzeyiyle birlikte olduùu, ancak aneminin derecesi ve diùer sitopenilerle iliükili olmad×ù× görülmüütür. AG ile B12 düzeyi ve HP varl×ù× aras×nda
iliüki gösterilemediùinden, HP`nin, B12HP`nin
B12 emilimini AG oluümaks×z×n etkileyebileceùi
ileri sürülebilir. Daha kapsaml× çal×ümalar konuya
aç×kl×k getirecektir. düzeyini AG olmaks×z×n da
etkileyebildiùi düüünülebilir. Daha kapsaml× çal×ümalar konuya aç×kl×k getirecektir.

YÜKSEK ATEù, PANSøTOPENø,
MASøF SPLENOMEGALø AYIRICI
TANISINDA GENÇ BøR KALA-AZAR
OLGUSU VE LøPOZOMAL
AMFOTERøSøN B øLE BAùARIYLA
TEDAVøSø:

HEMATOLOJøK MALøGNøTELø
HASTALARDA YARI KALICI
HICKMAN TøPø TÜNELLø SANTRAL VENÖZ KATETER TAKILMASI: øNVAZøF RADYOLOJø øLE CERRAHø YAKLAùIM KARùILAùTIRILMASI:

A.TunalÕ, V. Özkocaman, F. Özkalemkaú, R. Ali, Ü.Ozan,
T. Özçelik.
Hematoloji Bilim DalÕ, Uluda÷ Üniversitesi TÕp Fakültesi, Bursa.

Kala-Azar genç yetiükinlerde rastlanan genellikle
sinsi baülang×ç ve kronik seyirli bir hastal×kt×r.
Mononükleer fagositleri infekte ettikten sonra
zorunlu hücre içi paraziti olan amastigot formunu
al×r. Kesin tan× dokuda amastigot formlar×n×n
gösterilmesi veya kültürde üretilmesi ile konur.
Halsizlik, s×k×nt×, kar×nda solda dolgunluk hissi,
aü×r× terleme yak×nmalar×yla baüvuran 22 yaü×ndaki erkek olguyu sunmaktay×z. Olgunun daha öncesine ait belirgin bir yak×nmas× ve kronik bir
hastal×ù× yoktu. Hasta 16 ayd×r Hatay`da askerliùini yapmakta iken son 1 haftad×r süren 38.8 0C
`ye yükselen ateü tan×ml×yordu. Bal×kesir ve úzmir`de gittiùi doktorlar taraf×ndan dalak büyüklüùü saptanmas×yla tetkik edilmiü, kesin bir teühis

M. Arat, E. Soydan, T. Sancak1, P. Topçuo÷lu, E. Ünal2,
S. Demirer2, H. Akan.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi, øbni Sina Hastanesi,
Hematoloji Bilim DalÕ, Radyoloji Anabilim DalÕ Anjiyo
LaboratuvarÕ1 ve Genel Cerrahi Anabilim DalÕ 2, Ankara.

Günümüzde gerek hematopoietik kök hücre nakli
s×ras×nda gerekse uzun süreli tedavileri
gerekenhemato-onkolojik hastalarda yar× kal×c×
Hickman tipi santral venöz kateterler (SVK) güvenilir bir venöz yol için s×kça kullan×lmaktad×r.
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almakta olan 10 yaü×nda k×z hastayd×. Tedavinin
31. gününde ateü yüksekli ùi, üiddetli kar×n aùr×s×
geliüti. Fizik muayenede ateü 39oC (axillar), bat×n
palpasyonda hassas, saù üst kadranda lokalize
kolik tarz×nda kar×n aùr×s×, murphy bulgusu pozitifliùi, skleralarda ikter mevcut idi. Laboratuvarda
total granülosit say×s× 500/ml` nin alt×nda indirek
bilirubin
seviyesi
7
mg/dl,
bat×n
ultrasonografisinde safra kesesinde safra çamuru
olan hastam×za nötropenik ateü nedeni ile
imipenem baülanmas×na karü×n, klinik durumunda herhangi bir düzelme görülmedi. Tedavi baülang×c×ndan önce al×nan kan kültüründe 10. günde
stenotrophomonas maltophilia üreyen hastaya
antibiograma uygun olarak siprofloksasin baüland×. Uygun antibioterapi sonras×klinik durumu
düzeldi. Bat×n USG deki safra çamuru görünümü
geriledi. Çocukluk çaù× malignitelerinin tedavisi
esnas×nda nötropenik ateü s×kl×kla karü×m×za ç×kmaktad×r. Karbapenem grubu antibiotiklerde son
y×llarda efektivitesinin bu gibi durumlarda daha
üstün olduùu kan×tlanm×üt×r. Bu nedenle
nötropenik ateü durumlar×nda uygun bir seçim
olacakt×r. Fakat 3 günlük tedaviye karü×n klinik
bir cevap al×namad×ù× durumlarda bu tip
antibioterapi
sonras×
stenotrophomonas
maltophilia gibi nadir f×rsatç× mikroorganizmalar×n da izole edilebileceùi ve aù×r bir klinik seyir
gösterebileceùi de ak×lda tutulmal×d×r.

Bu kateterlerin tak×lmas× genellikle transplant
uzmanlar×, cerrahi birimler, anestezistler, invazif
radyologlar ya da iç hastal×klar× uzmanlar× taraf×ndan yap×lmaktad×r. Her merkezde bu uygulamalar×n standartlar×farkl×l×k göstermektedir. Merkezimizde tedavi gören 98 hematolojik maliniteli
hastaya SVK tak×lm×üt×r. Bu olgulardan 31`ine
cerrahi birimler taraf×ndan, 67`sine de invazif
radyoloji taraf×ndan SVK tak×lm×üt×r. Hastalara
kateterler elektif üartlarda ve s×kl×kla damar yolu
bulunamamas×, hemaferez, yüksek doz tedavi
nedeni ile tak×lm×ülard×r. Cerrahi grubunda erken
dönem komplikasyonlar : yanl×ü vene gidiü %8, ilk
bölgeye tak×lamama % 3, kateter yerinde
hematom % 2 , kateter k×vr×lmas× %2 olarak izlenmiütir. Ortanca SVK izlem süresi cerrahi grubunda 103 gün (9-181) invazif radyoloji grubunda
ise 66 gün (5210 gün) idi. úzlem süresinde %3
kateter migrasyonu, %2 SVK`in kendiliùinden
tünelden ç×kmas× gözlendi. únvazif radyoloji taraf×ndan SVK tak×lan 67 olguda erken dönemde
ortaya ç×kan komplikasyonlar %6 spontan kateter
ç×kmas×, %3 katetere baùl× tromboz, %3 kateterde
k×r×lma veya y×rt×lmad×r. Bu olgular×n %81`inde
iülem herhangi bir erken ve geç komplikasyon
gözlenmeksizin tamamlanm×üt×r. Hematolojik
maligniteli olgularda SVK kullan×m× gittikçe yayg×nlaümaktad×r. Tekrarlayan kateterizasyonlar
damar bütünlüùünü bozmakta ve iülem baüar×s×n
düüürerek komplikasyon s×kl×ù×n× artt×rmaktad×r.
únvazif radyoloji ile iübirliùi sayesinde damar
yap×s×n× anjiyografik olarak görüntülenmesi serimizdeki erken komplikasyon ve baüar×s×z
kateterizasyon s×kl×ù×n× belirgin olarak azaltm×üt×r.

TROMBOTøK TROMBOSøTOPENøK
PURPURA SEYRøNDE AKUT
AKALKÜLÖZ KOLESøSTøT:
F.ùahin, Y.Küçükzeybek, N.Kurtaran, G.Saydam, F.
Büyükkeçeci.

STENOTROPHOMONAS
MALTOPHøLøA: AöIR BøR SEPSøS
OLGUSU:

Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim DalÕ,
Bornova, øzmir.

A. A. Atay, B. Karao÷lu, A. E. Kürekçi, O. Özcan.

Akut akalkülöz kolesistit(AAK) safra kesesi taü×
yokluùunda meydana gelen safra kesesinin akut
inflamasyonudur. AAK bütün akut kolesistit vakalar×n×n
%2-12
sini
oluüturur.
Sepsis,
immunsupresyon, total parenteral nutrisyon,
major travma, yan×klar, diabetes mellitus,
infeksiyonlar, mekanik ventilasyon, yüksek doz
narkotik analjezik kulan×m×, koroner arter hastal×ù×, multiple kan transfüzyonlar× gibi birçok sebebi
vard×r. AAK ile iliükili durumlarda safra kesesinde staz ve iskemi meydana gelmekte ve lokal
inflamatuar bir yan×t geliümektedir. Literatürde
vasküler hastal×ù× olan yaül×larda AAK birlikteliùi
bildirilmektedir. Mikroanjiopati ve AAK birlikteliùini bildiren yay×nlar da mevcuttur. Bu yaz×da
18 yaü×nda, trombotik trombositopenik purpura

Gülhane Askeri TÕp Akademisi Çocuk Hematolojisi
Bilim DalÕ, Etlik-Ankara.

Stenotrophomonas maltophilia genellikle immün
yetmezlikli, kistik fibrozisli ve malignansili hastalarda görülen nosokomial ve f×rsatç× bir mikroorganizmad×r. S. maltophilia, genelde solunum yolu
enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, endokardit
ve bakteremiye neden olabilmektedir. Bu mikroorganizma genellikle çoùu ilaçlara karü× rezistansa
sahiptir. S×kl×kla karbapenem grubundan özellikle
meropenem veya imipenemin uzun süreli veya
s×k kullan×m× sonras×nda ortaya ç×kmaktad×r. Olgumuz akutmiyelositer lösemi M5b tan×s× nedeni
ile CCG2961 protokolünün indüksiyon faz×n×
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ùinde, bu polimorfizmler ile kemik yoùunluùu
deùerleri aras×nda bir iliüki olmad×ù× görüldü.(TaqI için p=0.35 , BsmI için p=0.68)

tan×s×yla izlenirken saù üst kadran aùr×s×, bulant×,
kusma üikayetleri geliüen, lökositoz, karaciùer
fonksiyon testlerinde yükselme saptanan ve bat×n
ultrasonografisinde AAK ile uyumlu görünüm
tespit edilen bir erkek olgu sunulmaktad×r. AAK
için uygun tedavi baülanan olgunun izleminde
üikayetleri gerilemekle birlikte tam düzelme gerçekleümeyen ve bir süre sonra klinik progresyon
saptanmas× üzerine operasyon planlanarak genel
cerrahi kliniùine nakledildi. Postoperatif dönemde
, klinik ve laboratuvar olarak tam düzelme saùlanan olgunun trombotik trombositopenik purpura
kliniùi de kayboldu. Hasta halen sorunsuz olarak
takibimiz alt×ndad×r.

AKUT MEGAKARYOBLASTøK LÖSEMøLø BøR OLGUDA GELøùEN
PULMONER ASPERGøLLOMA:
1S.M.KayÕran, 2M.Tekúam, 1E.Azak, 1N.Özbek.

Baúkent Üniversitesi TÕp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Ünitesi1 Radyodiagnostik AnabilimdalÕ2, Ankara.

Aspergillozis, Aspergillus cinsi bir mantar×n en
s×k akci ùerler olmak üzere gözler, burun, kulak
ve paranazal sinusleri tutan bir infeksiyondur.
Klinik prezentasyon hastan×n immun durumuyla
yak×n iliükilidir. Akciùer tutulumu olan hastalarda
ani baülayan göùüs aùr×s×, ateü, hemoptizi ve öksürük gibi üikayetler olabilmekte, ayr×ca baz× olgularda fatal pulmoner hemoraji geliüebilmektedir. Akut megakaryoblastik lösemi tan×s×yla izlediùimiz 14 yaü×ndaki hastam×zda ani geliüen ateü
ve göùüs aùr×s× nedeniyle çekilen akciùer
grafisinde saù akciùer alt lobunda, bilgisayarl×
tomografide saù akciùer alt lob superior, sol akciùer üst lob apikoposterior ve alt lob superior
segmentlerde aspergilloma ile uyumlu kaviter
lezyonlar görüldü. Balgam kültürü, kan kültürü
(mantar dahil) ve idrar kültüründe üreme gözlenmedi. Hastaya 14 gün süreyle intravenöz 5
mg/kg lipozomal amfoterisin B verildi. Bu tedavi
sonunda tekrarlanan bilgisayarl× tomografide
daha önce tan×mlanan lezyonlar×n boyutlar×nda
küçülme izlendi. Daha sonra 6 hafta süreyle oral
5mg/ kg/gün itrokanozol ile devam edildi. Bu
süre sonunda çekilen tomografide tam rezolüsyon
ile rezidüel skar dokusu dokusu kald×ù× görüldü.
Hastam×zda akut megakaryositik lösemi nedeniyle kemoterapi uygulan×rken ani geliüen göùüs
aùr×s× ve ateü nedeniyle çekilen filmde ve sonras×nda çekilen bilgisayarl× toraks tomografisinde 3
adet fungus topu (aspergilloma) tespit edilerek
teühise gidildi. Fizik muayenede bir özellik yoktu.
Laboratuvarda kültürlerde üreme olmad×, ancak
hasta verilen antifungal tedaviye iyi cevap verdi.
Aspergillus tedavisinde henüz tam bir fikir birliùi
oluümam×üt×r; tedavi süresi hastan×n klinik durumuna ve hastal×ù×n yayg×nl×ù×na göre deùiümektedir. Hastam×za lipozomal amfoterisin B ve
itrokonazol tedavisini k×sa süreli uygulayarak
baüar×l× sonuç elde ettik.

ß-TALASEMø MAJOR VE
øNTERMEDøA HASTALARINDA
VDR POLøMORFøZMø:
A. Tezol, N. Buyru, T.Ulutin.
TÕbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Cerrahpaúa TÕp Fakültesi, østanbul Üniversitesi, østanbul.

ß-Talasemi üiddetli anemiye neden olan kal×tsal
bir hastal×kt×r. Talasemi hastalar×nda kemik
deformitesi bulunduùu ilk kez 1927 y×l×nda
Cooley ve arkadaülar×taraf×ndan bildirilmiütir.Daha sonraki y×llarda da btalasemili hastalarda
osteopeni ve osteoporoz s×kl×ù×n×n oldukça yüksek olduùu yap×lan çal×ümalar ile gösterilmiütir.Kemik yoùunluùu kal×t×m× birden fazla genin
kontrolü alt×nda olup kemik yoùunluùunu etkileyen genler henüz tam tan×mlanmam×üt×r.Aday
genler aras×nda vitamin D reseptör , östrojen reseptör , a-kolla- jen ve interlökin- 6 genleri bulunmaktad×r. Bundan dolay× bu çal×ümada btalasemi major ve intermedia hastas×nda vitamin
D reseptör geninin 8. intron ve 9. eksonlar×ndaki
BsmI ve TaqI polimorfizmlerinin kemik yoùunluùu üzerine etkisini araüt×rd×k. Bu amaçla kan örneùi al×nan 27 talasemili hastan×n hepsinde kemik
mineral yoùunluùu deùerleri ölçülerek BsmI ve
TaqI polimorfizmine bak×ld×ù×nda 20 tanesinin
kemik mineral yoùunluùu düüük bulunmuütur.Hastalar×n 15 tanesinin Tt , 3 tanesinin tt , 9
tanesinin TT , 17 tanesinin Bb , 7 tanesinin bb, 3
tanesinin de BB genotipine sahip olduùu görülmüütür.Kontrol amac×yla 27 saùl×kl× bireyden
al×nan kan örneklerinde de ayn× polimorfizmlerin
s×kl×ù×na bak×lm×ü ve 20 tanesinin Tt, 3 tanesinin tt,
4 tanesinin TT, 17 tanesinin Bb, 5 tanesinin bb, 5
tanesinin de BB genotipine sahip olduùu bulunmuütur. Vitamin D reseptörü BsmI ve TaqI
polimorfizmi ile kemik mineral yoùunluklar× aras×ndaki iliüki istatistiksel olarak deùerlendirildi36

HEMATOLOJøK MALøGNøTE TANILI FEBRøL NÖTROPENø K HASTALARIMIZDA EMPøRøK
AMFOTERøSøN B TEDAVø SONUÇLARIMIZIN RETROSPEKTøF øRDELENMESø:

PRøMER MEDøASTøNAL BÜYÜK B
HÜCRELø LENFOMANIN
LENFOBLASTøK LENFOMAYA
TRANSFORMASYONU: OLGU SUNUMU:
F. S.Olut, F. ùahin, G. Saydam, S. Soydan, M. Hekimgil,
SB. Omay.

F.ùahin, G. Saydam, D. Burhano÷lu, P.Özen,
S.Hilmio÷lu, S.B.Omay, F.Büyükkeçeci.

Ege ÜniversitesiTÕp Fakültesi Hastanesi Hematoloji
Bilim DalÕ, Bornova, øzmir.

Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi Hastanesi, Hematoloji
Bilim DalÕ, Bornova, øzmir.

Primer mediastinal büyük B hücreli lenfoma, son
zamanlarda ayr× bir grup olarak deùerlendirilmektedir ve agresif seyirli bir non-Hodgkin
lenfomad×r(NHL). Ortalama görülme yaü× 40 olup
daha çok bayanlarda görülür. Lenfoblastik
lenfoma ise yüksek dereceli grupta olup tüm eriükin non-Hodgkin lenfomalar×n×n ancak % 5`ini
oluüturur ve çoùunlukla T lenfosit kökenlidir.
Yay×nlarda foliküler lenfoman×n diffüz büyük B
hücreli lenfomaya, Hodgkin hastal×ù×n×n yüksek
dereceli non-Hodgkin lenfomaya, diffüz büyük B
hücreli lenfoman×n marginal zone B hücreli
lenfomaya transformasyonu bildirilmiü olup
primer mediastinal büyük B hücreli lenfoman×n
lenfoblastik lenfomaya dönüüümüne ait bilgi bulunmamaktad×r. Bu yaz×m×zda 27 yaü×nda, ön
mediastinde yerleüim gösteren kitlesi bulunan ve
buradan al×nan transbronüiyal tru-cut biyopsi
sonucu primer mediastinal büyük B hücreli NHL
tan×s× konmuü olan bir bayan olgu sunulmaktad×r.
Hastan×n tedavisi ve izlemi esnas×nda klinik
progresyonu olmas× üzerine yap×lan tetkiklerinde
perikardial effüzyonu saptanm×ü ve al×nan
perikardial s×v×n×n patolojik incelemesi sonucu B
hücreli lenfoblastik lenfoma tan×s× konmuütur. Eü
zamanl× yap×lan tüm vücut bilgisayarl×tomografi
tetkiklerinde, ilk tan× esnas×nda olmayan, bilateral
böbrek ve sol sürrenal bez tutulumunun olduùu,
karaciùer dansitesindeki deùiüimin infiltrasyonla
uyumlu olduùu saptand×. Yüksek doz kemoterapi
uygulanan hastan×n takiplerinde, tedaviye yan×t
olmad×ù× saptand×. Klinik olarak progresyon gösteren olgu, nötropenik dönemde sepsis tablosu ile
exitus oldu. Olgu; primer mediastinal büyük B
hücreli lenfoman×n lenfoblastik lenfomaya dönüüümünün nadir rastlanmas× nedeniyle ilginç bulunup sunulmuütur.

Hematolojik maligniteli hastalarda kemoterapiye
baùl×geliüen nötropeni dönemlerinde yaüam× tehdit eden f×rsatç×mantar enfeksiyonlar× s×k görülür.
F×rsatç× invaziv mikozlar×n önlenmesi ve tedavisinde aù×zdan veya damar yolu ile çeüitli
antifungaller kullan×lmaktad×r. Bu çal×ümada, Ege
Üniversitesi T×p Fakültesi úç Hastal×klar× Anabilim
Dal×, Hematoloji Bilim Dal×`nda Ocak 1999- Temmuz 2002 döneminde hematolojik malignitesi
nedeniyle yat×r×larak izlenen hastalar×n febril
nötropenik ataklar×deùerlendirilmiütir. Bu ataklarda ampirik antifungal tedavinin etkinliùi, yan
etkileri, mikolojik kültür olumluluùu ve bunlar×n
hospitalizasyon süresine etkileri retrospektif olarak deùerlendirilmiütir. 248 hasta dosyas×n×n
75`inde toplam 130 febril nötropeni ataù× saptanm×üt×r. Bu ataklarda kültür için örnek al×nd×ktan
sonra antibakteriyel tedaviye baülanm×ü, ateüi
kontrol alt×na al×namayan 71 tanesinde olgulara
empirik ×v amfoteresin B tedavisine baülanm×üt×r.
Mikolojik kültürlerde bu ataklar×n 7`sinde
Candida albicans, 3`ünde C.tropicalis, 2`sinde
C.kruseii, 1`inde C.glabrata, 2`sinde Aspergillus
flavus ve 1`inde Aspergillus fumigatus üretilmiütir. Empirik antifungal tedaviye baüland×ktan
sonra 50 (%70) atak kontrol alt×na al×nm×üt×r.
Antifungal tedavi s×ras×nda 20 hasta kaybedilmiütir. Amfoterisin B`nin yan etkisi olarak hastalar×n
%27`sinde evre 1-2 hipokalemi geliümiü, bunun
d×-ü×nda ilaç kesilmesini gerektirecek veya hayat×
tehdit eden bir yan etki gözlenmemiütir.
Antifungal tedavi alan grubun hospitalizasyon
süresinin antifungal almayan gruba oranla anlaml× olarak uzun olduùu saptanm×üt×r. Ayr×ca, kullan×lan üç ayr× amfoterisin B türevi de, kendi aralar×nda yan etki profili ve etkinlik aç×s×ndan karü×laüt×r×lm×üt×r.
Sonuç
olarak;
hematolojik
maligniteli febril nötropenik hastalarda antifungal
kullan×m× esnas×nda yan etkilerin izlenmesi ve
kuükulu mantar×n üretilmesine yönelik giriüimlerin önemi ve gerekliliùi retrospektif olan bu çal×üma ile vurgulanm×üt×r.

VøSSERAL LAøùMANYOZøSLø BøR
OLGU SUNUMU:
A. Durmuú1, C. Topal2, E. Akman3, S. U÷raú3, ø. Dilek1.
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Yüzüncü YÕl Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji
Bilim DalÕ1, Nefroloji Bilim DalÕ2,Patoloji Anabilim
DalÕ3, Van.

rom (MDS) idi. Bu olgulardan 10`u gebelik s×ras×nda KT ald× ve 7 gebelikte ise KT doùum sonras×na b×rak×ld×. Olgulardan biri gebeliùinin 8. haftas×nda kendi isteùi ile terapotik abortus yapt×rd×.
MDS`li olgu bir düüük yaparken, ikinci gebeliùi
halen transfüzyonla izlenmektedir. Olgulardan 5`i
birinci, 4`ü ikinci ve 1`i de üçüncü trimestirde KT
ald×. Hidroxiüre almakta olan KML olgusu
ablasyo plesanta nedeni ile gebeli ùinin 28. haftas×nda acil sezeryana al×nd×. 1800 gr aù×rl×ù×ndaki
prematüre bebek 10. günde intrakranial kanama
nedeniyle kaybedildi. KT alan diùer 9 olgu ise
miad×nda doùum yapt×lar. Bebeklerin 5`i k×z ve
4`ü erkekti. Doùum aù×rl×klar× ortalama 2450g idi
(2100-3000
g
aras×).
Birinci
trimestirde
COPP/ABVD alan annenin bebeùinin sol elinde
floating thumb ve üç bebekte ise düüük doùum
aù×rl×ù× (1 ALL ve 2 AML olgusu) saptand×. Diùer
bebeklerde ise fizik muayene ve laboratuvar bulgusu olarak anormal bulgu yoktu. Gebelik s×ras×nda MOPP tedavisi alan olgunun miad×nda
doùan bebeùi 3. ay×nda enterit nedeniyle kaybedildi. Geri kalan sekiz çocuk (7 ay ile 5 yaü aras×)
saùl×kl× olarak izlenmektedir.

Etkeni Leishmania donovani olan visseral
Leishmaniasis Kala-Azar olarakta bilinmektedir.
únkübasyon süresi 3 ay olan Kala-Azar
flebotomlar×n sokmas× ile bulaümaktad×r. Burada,
Van`da ilk defa Kala-Azar tan×s× koyarak tedavi
ettiùimiz olguyu sunmay× uygun bulduk. 17 yaü×ndaki olgu 3 ay önce baülayan kar×n aùr×s×, kar×nda üiülik, ateü, terleme ve zay×flama üikayetleriyle kabul edildi. Zay×f görünümde olan hastan×n
ateüi 38.8C, Nb:110/dk TA:100/70mmHg, deri
turgor tonusu ve cilt alt× yaù dokusu azalm×üt×.
Laboratuvar incelemelerinden hb 8.7 g/dl, htc
%23, trombosit 130x10^9/l, lökosit 2.3x10^9/l,
Sedim 64 mm/saat, Alk.Fosfataz 650 U/L, GGT
76 U/L, AST 104 U/L, ALT 65 U/L, T.Prot 9.3
g/dl, Alb 1.2 g/dl, Glob 8.1 g/dl, PT 21sn, aPTT
35sn, ferritin 1500`ün üzerinde idi. Bat×n
ultrasonografisinde karaciùer 21cm, dalak 21cm,
portal ven çap× 11mm, splenik ven çap× 11mm ve
safra kesesinde en büyüùü 6 mm olan multipl
taülar izlendi. Akciùer grafisi normal. Protein
elektroforezinde monoklonal gammopati mevcuttu. Kemik iliùi biyopsisi ve karaciùer iùne biyopsisi ile Laiümanyozis tan×s× kondu Hasta 5 deùerli
antimon bileüiùi ile tedavi edildi. úki ay sonra
yap×lan deùerlendirilmesinde hepatosplenomegali
ve pansitopenisinin tamamen düzeldiùi gözlendi.
Sonuç
olarak
nadir
olmakla
birlikte
hepatosplenomegali, pansitopeni ve ateüle seyreden olgularda Kala-Azar da akla gelmelidir.

VAN YÖRESøNDE YAùAYAN SAöLIKLI ERøùKøN BøREYLERDE
HEPATO-SPLENOMEGALø SIKLIöI:
ø. Dilek, A. Durmuú, R. Erkoç, M. ølhan, S. AlÕcÕ, K.
Türkdo÷an, C. Topal, H. Aksoy.
Yüzüncü YÕl Üniversitesi TÕp Fakültesi, øç HastalÕklarÕ
Anabilim DalÕ, Van.

HEMATOLOJøK MALøGNøTE øLE
BøRLøKTE GEBELøöø OLAN OLGULARIN DEöERLENDøRøLMESø:

Bu çal×ümada "Van ilindeki eriükinlerde baz×
önemli saùl×k standartlar× ve baz× hastal×klar×n
prevalanslar×n×n araüt×r×lmas×" adl× saha çal×ümas×
çerçevesinde yörede ya-üayan saùl×kl× bireylerde
hepatosplenomegali oran×n×araüt×rd×k. Çal×ümaya
26 yerleüim biriminden 1241`i kad×n ve 586`s×
erkek olmak üzere yaü ortalamas× 48.8 ±11.8 (20-74
yaü aras×) olan toplam 1827 kiüi al×nd×. Bireylerin
yaüad×ù× yerleüim birimlerine gidilerek rutin fizik
muayeneleri yap×ld×. Bireylerden karaciùeri kot
kenar×n× 2 cm geçen (karaciùer pitozu olmayan)
olgular hepatomegali ve dalaù× kot kenar×nda
palpe edilen olgular ise splenomegali olarak kabul
edildi. Olgular×n 134`ünde (%7.3) organ büyüklüùü saptand×. Bunlar×n 110`unda (%6) karaci ùer,
24`ünde (%1.3) dalak ve 8`inde (%0.4) ise her iki
organ büyüktü. Ortalama karaciùer ve dalak büyüklüùü Kot kenar×nda s×ras×yla 6 cm (4-10 cm) ve
4 cm (2-8 cm) olarak saptand×. Karaciùer büyüklüùü olan bireylerin 60`×kad×n (60/1241; %4.8) ve

1ø. Dilek, 1N. Topcu, 1A. Durmuú, 2S. U÷raú, 3A. Gül, 1S.
Çekici.

Yüzüncü YÕl Üniversitesi TÕp Fakültesi, 1Hematoloji
Bilim DalÕ, 2Patoloji Anabilim DalÕ, 3KadÕn HastalÕklarÕ
ve Do÷um Anabilim DalÕ, Van

Hematolojik malignite ve gebelik birlikteliùi seyrek olarak görülebilmekte ve bu hastalar×n tedavi
ve takiplerinde ciddi problemler oluüturmaktad×r.
Gebelik s×ras×nda kemoterapi (KT) ile ilgili bilgiler
az olmakla birlikte giderek artmaktad×r. Bu çal×ümada 15 olguda hematolojik malignite ile birlikte
olan 17 gebelik deùerlendirildi. Hastal×klar× itibariyle olgular×n dördü AML, biri ALL, biri KML,
dördü Hodgkin hastal×ù× (HH), dördü nonHodgkin lenfoma ve biri de myelodisplastik send38

50`si (50/586; %8.5) ise erkekti. Dalak büyüklüùü
olanlar×n ise 18`i (18/1241; %1.4) kad×n ve 6`s×
(6/586; %1) erkek bireylerdi. Bu çal×üma yöremizde yaüayan saùl×kl× bireylerin önemli bir k×sm×nda
organ büyüklüùü olduùunu gösterdi. Dalak büyüklüùü oran× kad×n ve erkeklerde birbirine yak×nken, erkeklerde karaciùer büyüklüùü oran×n×n
kad×nlardan daha yüksek oranda olduùu görüldü.
Bu sonuç hastaneye baüvurmayan yöre insan×n×n
önemli saùl×k problemi taü×yabileceùini göstermektedir.

CMV ENFEKSøYONUNA BAöLI
øMMÜN TROMBOSøTOPENø DE
AKUT LENFOBLASTøK LÖSEMøYø
TAKLøT EDEN HEMATOGONLAR:
T. FÕúgÕn, N. YaralÕ, F. Duru, A. Kara.
Dr. Sami Ulus Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve HastalÕklarÕ Merkezi,
Pediatrik Hematoloji Bölümü, Ankara.

Hematogonlar (B-lenfosit progenitör-prekürsör
hücreler) dar sitoplazmalar× ve yoùun uniform
nükleer kromatin yap×lar× ile kemik iliùinde
lenfoid hücrelerden ayr×lan, hematolojik ve
nonhematolojik hastal×klarda görülebilen hücrelerdir.
Baz×
hastal×klarda
kemik
iliùi
aspirasyonunda %50`den fazla oranda bulunabilen bu hücreler, lenfoblastik hücrelere morfolojik
ve immünofenotipik benzerlikleri sebebi ile tan×da
zorluùa sebep olabilirler. Vücutta döküntü ile
hastanemize baüvuran 3,5 ayl×k erkek hastan×n
fizik muayenesinde, üst ekstremitelerinde yayg×n
peteüileri haricinde bir özellik yoktu. Labaratuvar
incelemesinde; Hb:128 g/L, trombosit:7x109/L,
lökosit: 13,7x109/L, periferik yaymada %22 lenfosit, %68 nötrofil, %10 monosit saptand×. Kemik
iliùi aspirasyonunda sellüler kemik iliùinde, %40
oran×nda dar sitoplazmal×, yoùun nükleer kromatin yap×s×olan ancak nükleolusu seçilmeyen L1
lenfoblasta benzeyen atipik lenfositler ile birlikte
nontrombojen megakaryositlerde art×ü gözlendi.
úmmün fenotipik incelemede CD45 (%68), CD20
(%49,11), CD10 ve CD19 (%51,27), CD22 ve HLADR (%30,14) olarak bulundu. Tüm bu bulgular Bprekürsör lenfoblastik lösemiyi düüündürmekteydi.Viral serolojik çal×ümada hepatit A-B-C,
HIV, herpes simplex, EpsteinBarr virüs negatif
bulunurken, CMV IgM yüksek titrede pozitif saptand×. Hastan×n 5. günde trombosit say×s× normal
s×n×rlara döndü. Bu olguda trombosit say×s×n×n 5.
günde herhangi bir tedavi vermeden yükselmesi
lösemide beklenmeyen bir geliüme olduùundan,
lösemi tan×s×ndan uzaklaüarak hastay× yak×n takip
ile gözlemeyi planlad×k. Ondördüncü günde kemik iliùi aspirasyonundaki atipik lenfositler
(hematogonlar) kaybolurken, CMV IgM negatifleüti ve CMV IgG pozitifliùi oluütu. Bu olgu bizim
bilgilerimiz çerçevesinde, CMV iliükili immün
trombositopenik purpura ve kemik iliùinde artm×ü
hematogonlar×n saptand×ù× ilk olgudur. Biz özellikle çocukluk döneminde, akut lösemi veya lösemi rölaps× tan×s× düüünülen hastalarda,
hematogonlar×n benign proliferasyonu ile giden
durumlar×n ay×r×c× tan×da düüünülmesi gerektiùini
vurgulamak nedeni ile bu olguyu tart×ümay× uygun gördük.

PEDøATRøK ONKOLOJø"DE
øNVAZøV FUNGAL ENFEKSø
YONLAR : EÜTF DENEYøMø
S. Aksoylar, M. Kantar, S. Kansoy, Z. Hilmi1, K. KavaklÕ,
N. Çetingül.
EÜTF, Çocuk Sa÷l. Ve Hast. ABD, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD,
1EÜTF Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD,
øZMøR

Son y×llarda, çocukluk çaù× kanserlerinin saùalt×m×nda yoùun kemoterapi protokollerinin kullan×m×, aù×r ve uzun süreli nötropenilere neden
olarak ciddi fungal enfeksiyon riskini artt×rmaktad×r. EÜTF Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Kliniùinde Ocak 1999-Haziran 2002 tarihleri aras×nda
izlenen 73 febril nötropeni ataù×nda, mikrobiyolojik olarak dökümante edilen enfeksiyon etkenleri
aras×nda mantarlar %13 oran×nda yer almaktad×r.
Yine ayn× tarihler aras×nda 10 hasta klinik
ve/veya radyolojik bulgularla mantar enfeksiyonu tan×s× alm×ü, bunlar içerisinde 8 olgu invaziv
mantar enfeksiyonu olarak kabul edilmiütir. Olgular×n yaülar× median 9.5 y×l olup (5-18 yaü), 6 olgu
AML ve 2 olgu ALL tan×s×yla saùalt×m görmekteydi. Beü olgu klinik ve radyolojik, 3 olgu ise
radyolojik bulgularla birlikte mikrobiyolojik
dökümantasyonla invaziv fungal enfeksiyon tan×s× ald×. Klinik enfeksiyon odaklar× 5 olguda sadece
akciùer, 1 olguda sinüs + akciùer, 1 olguda dalak
ve 1 olguda karaciùer-dalak-endokard olarak
belirlendi. Mikrobiyolojik olarak 3 olguda 4
fungal etken (2 kandan, 1 biyopsi materyalinden
ve 1 BAL s×v×s×ndan) dökümante edildi. Fungal
etkenler, C. cruzei(2), C. albikans (1) ve
aspergilloz (1) olarak belirlendi. Saùalt×mda
lipozomal amphoterisin-B 2-5mg/kg/gün dozunda median 8 hafta (2-13 hafta) kullan×ld×. Bir
olguda itrakonazol 1 ay süre ile saùalt×ma eklendi.
Üç olgu saùalt×m s×ras×nda kaybedilirken, 5 olguda iyileüme saùland×.
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luklar×, hepatosplenomegali, lenfadenopati, kilo
kayb× ve giderek derinleüen anemidir. Literatürde
nadirde olsa subakut seyreden ve y×llarca tan×
konulamayan bulgulara rastlan×lmaktad×r. Burada
anemi,
sedimentasyon
yüksekliùi
ve
hepatosplenomegali nedeniyle araüt×r×lan ve takipten yaklaü×k 6 ay sonra pansitopeni geliümesi
nedeniyle kemik iliùi biyopsisi ile Leishmaniasis
tan×s× konulan bir vaka sunulmuütur. OLGU: 20
yaü×ndaki erkek hasta, Ekim 2001 tarihinde 2 ayd×r halsizlik, kilo kayb× (yaklaü×k 6 kg) ve zaman
zaman olan ateü yak×nmas×yla poliklinikte görüldü. Yap×lan tetkiklerde ve fizik muayenede,anemi,
sedimantosyon
yüksekliùi
ve
hepatosplenomegali
tespit
edildi.
Hasta
lenfoproliferatif hastal×k ekarte edildikten sonra
viral-bakteriyel enfeksiyon düüünülerek enfeksiyon hastal×klar× polikliniùine yönlendirildi. Bu
bölümde deùerlendirilen ve tetkik edilen olguda
mevcut tabloyu aç×klayacak enfesiyoz bir neden
düüünülmedi ve takibine karar verildi. Hasta 6 ay
sonra halsizliùinin artmas× ve sar×l×ù×n×n ortaya
ç×kmas× nedeniyle tekrar baüvurdu. Tetkik sonuçlar×nda anemi, ×l×ml× lokopeni ve trombositopeni
(Hb: 9, WBC: 3500, trombosit: 105.000)) tespit
edilmesi ve hepatosplenomegali boyutlar×nda
art×ü (dalak: 18 cm, karaciùer: 19 cm) olmas× nedeniyle yat×r×larak incelenmesine ve kemik iliùi
biopsisi yap×lmas×na karar verildi. Kemik iliùi
aspirasyon ve biyopsi örneklerinde makrofajlar
içerisinde bol miktarda Leishmania paraziti görülen hastaya Leishmaniasis tan×s× konularak
Amfoterisin-B tedavisi verildi. Tedavinin 1. haftas×ndan itibaren kan tablosu ve kliniùi düzelmeye
baülayan hastan×n tedavi bitiminde tüm bulgular×
normal s×n×rlara dönmüütü. TARTI ûMA: Subakut
semptomlar ve sitopeni ile seyreden olgularda
lenfoproliferatif hastal×klar ekarte edildikten sonra ay×r×c× tan×da leishmaniasis de ak×lda tutulmal×d×r.

AKUT LENFOBLASTøK LÖSEMø
OLGUSUNDA AKUT VARøCELLA
HEPATøTø:
B. AkÕncÕ1, ø. KÕlÕçarslan1, G.H. Özsan, M.A. Özcan, M.
Soytürk1, F. Vural, Ö. Piúkin, B. Ündar.
øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ1, Hematoloji-Onkoloji
Bilim DalÕ, øzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi TÕp Fakültesi, øzmir.

T hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) tan×s×
ile idame tedavisi almakta olan 60 yaü×nda erkek
hasta kar×n aùr×s×, bulant×, kusma ve ateü yak×nmalar× ile baüvurdu. Fizik bak×s×nda vücut ×s×s× 38
oC ölçülen hastada, ekstremitelerde, kar×n cildi ve
saçl× deride makülopapüler ve yer yer veziküler
lezyonlar gözlendi, karaciùer kot alt×nda 4 cm
hassas ve palpabl bulundu. Alkalen fosfataz ,
gama glutamil transpeptidaz vetransaminazlarda
belirgin yükseklik ile birlikte protrombin zaman×
uzam×ü tespit edilen hasta akut hepatit öntan×s× ile
hospitalize edildi. Öyküsünde yaklaü×k 10 gün
önce varicella infeksiyonlu bir bireyle temas×n×n
olduùu öùrenildi. Bunun üzerine hastaya varicella
infeksiyonu göz önünde tutularak 1500 mg/gün
asiklovir tedavisi baüland×. Hepatit belirleyicilerinden HbsAg pozitif, HBV-DNA negatif olarak
saptand×. Veziküllerden al×nan örneklerden yap×lan PCR çal×ümas×nda Varicella Zoster pozitif
bulundu. Hastan×n, yüksek olan transaminazlar×
ve koagülasyon testleri tedavi sonras×nda düzeldi.
Eriükin yaü grubunda nadir görülen varisella hepatiti immunsüprese hastalarda mortal seyredebilmektedir. Viral tutulum olduùu düüünülen
dokudan yap×lan PCR incelemesi tan×da yol göstericidir. Zaman×nda baülanan antiviral tedavinin
hastal×ù×n seyri ve mortalite üzerine olumlu etkisi
mevcuttur.

KEMøK øLøöø BøOPSøSøYLE TANI
KONULAN LEøSHMANø ASøS OLGUSU:

HEMOFøLø HASTALARININ
PRENATAL TANI VE HASTALIK
KALITIMI HAKKINDA BøLGø DÜZEYLERø:

E Özel, B. KÕlÕçarslan Akkaya1, A. U. Bilgin2 , ø.
Karado÷an2, R. Saba3, G. Karpuzo÷lu.

S. Aksoy, Y. BüyükaúÕk, N. SayÕnalp, H. Koço÷lu, ø. C.
Haznedaro÷lu, H.Göker, O. ø. Özcebe, S.Dündar.

Akdeniz Üniversitesi TÕp Fakültesi Patoloji1, Enfeksiyon
HastalÕklarÕ3 Anabilim DalÕ ve Hematoloji Bilim DalÕ2,
Antalya.

Hacettepe Üniversitesi TÕp Fak. øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, SÕhhiye Ankara.

Akdeniz bölgesinde s×k rastlanan Kala Azar, genellikle akut seyirli olup en s×k rastlan×lan semptom ve bulgular×yüksek ateü, mide-barsak bozuk-

Hemofili hastal×ù×, tedavi uygulanmad×ù× taktirde
hayat×tehdit eden kanamalarla seyretmesi, komplikasyonlar×n×n aù×r ve tedavi maliyetinin çok
yüksek olmas× nedeniyle önemli sorunlar oluü40

turmaktad×r. Hastal×ù×n gelecek kuüaklarda görülmesi genetik dan×üma ve prenatal tan×yöntemi
ile önlenebilir. Hemofili hastalar×n×n hastal×klar×n×n kal×t×m× ve prenatal tan× konular×ndaki bilgi
düzeylerini araüt×rmak için Hacettepe Üniversitesi
T×p Fakültesi úç Hastal×klar× Anabilim Dal× Eriükin
Hematoloji ünitesi Polikliniùine baüvuran 40 hemofili hastas×na hemofili hastal×ù× kal×t×m× ve
prenatal tan×s× konular×ndaki bilgi düzeylerini
araüt×rmak için bu konularda 5 soru içeren anket
verildi. Gönüllü olan 25 hasta anketimizi cevaplad×. Anketi cevaplayan 25 hastan×n 2`si (% 8) hemofili kal×t×m× ile ilgili soruyu yanl×ü olarak cevaplad×. Hastalar×n 10`u (% 40) prenatal tan× hakk×nda bilgisinin olmad×ù×n×, 5`i (% 20) ise hemofili
için böyle bir yöntem olmad×ù×n× belirtti. Prenatal
tan×dan haberdar olan 10 (% 40) hastadan 6`s× (%
24) Türkiye`de hemofili için prenatal tan×
olanaù×olduùunu, 4`ü (% 16) ise bu yöntemin sadece yurtd×ü×nda baz× merkezlerde uyguland×ù×n×
belirtti. Dolay×s×yla 25 hastadan yaln×zca 6`s× (%
16) prenatal tan× yöntemlerinin varl×ù×n× ve Türkiye`de uygulanabildiùini bilmekteydi. On üçü evli,
12`si bekar olan hastalar×n hepsi, gerekirse
prenatal tan× olanaklar×ndan faydalanmak istediklerini belirtti. Kal×tsal kanama hastal×klar×nda
genetik dan×üma ve prenatal tan× ile hasta bebeklerin doùmas×n×n önlenmesi temel bir yaklaü×m
olmal×d×r. Ancak yapt×ù×m×z anket sonuçlar×na
göre hastalar×n çoùunun hemofili kal×t×m× hakk×nda yeterli bilgiye sahip olmalar×na karü×n prenatal
tan×ve olanaklar× hakk×nda bilgileri eksikti. Bu
aüamada hekimlere önemli sorumluluklar düümektedir. Hekim, hastal×ù×n kal×t×m×, taü×y×c×l×k,
prenatal tan× olanaklar×konusunda aileye dan×ümanl×k yapmal×d×r. Ancak ülkemizde prenatal
tan× olanaklar×n×n k×s×tl× olmas× ve saùl×k sistemindeki eksiklikler nedeniyle bu konuya gerekli
önem verilmemektedir.

edilmiütir. En çok akciùer enfeksiyonu (8 hasta),
daha sonra ise ayn× s×kl×kla üriner sistem enfeksiyonu, rektal abse, sistemik candida enfeksiyonu
gözlenmiütir. 5 vakada pozitif mikrobiyolojik
kültür elde edilmiü olup en çok gram negatif basil
izolasyonu yap×lm×üt×r. 14 vakada dipiron
(metimazol), 2 vakada methotrexate (MTX), 2
vakada ise propilthiouracile baùl× agranulositoz
geliümiütir. Toplam 12 hastada rekombinan büyüme faktörü kullan×lm×ü buna raùmen 6 vaka
erken dönemde (ilk 5 günde) kaybedilmiütir.
Exitus olan 6 vakan×n 4`ünde dipiron, 1`inde
propilthiouracil, 1`inde ise MTX kullan×m× mevcuttur. Büyüme faktörü kullan×m× ile saùkal×m
aras×nda anlaml×bir korrelasyon gösterilememiütir
(p>0.05). Sonuç olarak ilaca baùl× agranulositozlar
kendiliùinden düzelebildiùi gibi akut fazda
mortalite yüksek olup bu vakalarda destek tedavisi, geniü spektrumlu antibiyotik ve büyüme
faktörü kullan×m× hayati önem taü×maktad×r. Bunun yan×nda Meksika aspirini olarakta bilinen
dipironun birçok geliümiü ülkede ilaç piyasas×ndan çekilmesine raùmen ülkemizde hala çokça
tüketilen bir ajan olarak kullan×m×n×n önlenmesi
gerekmektedir.

øLACA BAöLI AGRANULOSøTOZ:
18 HASTADA KLøNøK DENEYøMLERøMøZ:

Bu çal×ümada invaziv mantar enfeksiyonu, kan
kültüründen mantar üremesi ile kan×tlanm×ü hastalar×m×zda s×kl×kla etken olan fungal ajanlar×
saptamak, empirik antifungal protokolümüze ve
tedaviye yan×tlar×n× deùerlendirmek amaçlanm×üt×r. Ocak 1996 ile Ocak 2002 y×llar×aras×ndaki 6 y×l
içinde kan kültüründe mantar üremesi saptanan
34 hastaya (17 erkek, 17 k×z; yaü: 14 ay-13 yaü,
median 7.5 yaü) ait dosya bilgileri retrospektif
olarak incelenmiütir. Hastalar×n 27 tanesi lösemi /
lenfoma grubunda yer al×rken 7 hastan×n solid
tümörlü olduùu görülmüütür. Otuzdört hastan×n
23 tanesinde (%67.6) Kandida grubu (C.Albicans
5; C.Crusei, 2; C.Glabrata, 4; C. Parapsilozis, 6; C.
Pellicida, 1, tiplendirilemeyen 5) mantar üremiütir.
Alt× hastada Aspergillus spp, 5 hastada ise

PEDøATRøK ONKOLOJøHEMATOLOJø BøLøM DALIMIZDA
SON ALTI YILLIK FUNGEMø OLGULARIMIZIN KLøNøK DEöERLENDøRMESø:
N. TaçyÕldÕz1, D. Aysev2, H. Gençgönül1, G. Yavuz1, E.
Ünal1, H. Güriz2, S. Gözda-úo÷lu2, M.Ertem2, Z. Kulo÷lu1, ù Cin1.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Pediatri HematolojiOnkoloji Bilim DallarÕ1,
Pediatrik Mikrobiyoloji Bölümü1,Ankara.

E.Gürkan, 1Z.Karakuú, F.BaúlamÕúlÕ, B.Güvenç, Ç.Ünsal.
Hematoloji Bilim DalÕ, 1øç HastalÕklarÕAnabilim DalÕ,
Çukurova Üniversitesi TÕp Fakültesi, Adana.

Agranulositoz ilaçlar×n korkulan en ciddi yan
etkilerinden biridir. 1993-2002 y×llar× aras×nda
Ç.Ü.T.F hematoloji bilim dal×nda ilaca baùl×
agranulositoz tan×s×yla 18 hasta hospitalize edilmiütir. Hastalar×n yaü ortalamas× 40.83 ±17.84 olup
4`ü erkek hastad×r. 12 hastada ateü yat×ü s×ras×nda
mevcut olup 10`unda enfeksiyon odaù× tespit
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(MDS)...) hastalar×n Acil Servis Gözlem Kartlar×
retrospektif olarak incelendi. Bu süre içinde acil
servise baüvuran 20112 hastan×n 108`inde (%0.48)
hematolojik malignite vard×. Toplam 94 hematolojik malignite hastas× 108 kez (10 hasta birden çok)
acil servise baüvurmuütu. Hastalar×n 37`si kad×n
(%34.2), 71`i erkekti (%65.7). Yaü ortalamas×: 52.6
(kad×nlarda: 55.1, erkeklerde: 51.3) idi.S×kl×k s×ras×na göre acil servise baüvuran hastalar×n primer
tan×lar×: NHL: 31 (%28.7), AML: 21 (%19.4), MM
ve P: 14 (%12.9), KML: 12 (%11.1), KLL: 12
(%11.1), ALL: 7 (%6.4), HH: 6 (%5.5), MDS: 5
(%4.6). En s×k baüvuru nedeni olan majör semptomlar: aùr×: 29 (%26.8), ateü: 17 (%15.7),
kanamadiyatezi belirtileri: 12 (%11.1), dispne: 11
(%10.1), halsizlik: 10 (%9.2), bilinç bozukluùu: 8
(%7.4),
bulant×-kusma:
7
(%6.4)
idi.
#Image39.jpg#
Acil serviste deùerlendirilen hastalar×n 31`inde
çeüitli enfeksiyonlar saptand×. Baül×calar×; febril
nötropeni: 9, pnömoni: 7, mukozit: 3, sinüzitÜSYE: 2, üriner enfeksiyon: 2 idi. Sonuç: Hematolojik maligniteli hastalar acil servise en s×kaùr×,
ateü ve kanama diyatezi semptomlar× nedeniyle
baüvurmuülard×r. En s×k görülen patolojik
laboratuvar bulgular×; anemi, trombositopeni ve
lökositozdur.

Fusarium spp. izole edilmiütir. Tüm Fusarium spp
ve Aspergillus spp (biri hariç) hematolojik
maligniteli
olgulardan
izole
edilmiütir.
Yirmidokuz hastan×n (%85) nötropenik olduùu
görülmüütür. Nötropeni süresi 4-60 gün aras×nda
(median: 17 gün) olarak saptanm×üt×r. 1996-1997
y×llar×nda izlenen hastalarda empirik antifungal
tedavi, ateü baülang×c×ndan 3-12 gün sonra
(median: 6 gün) 0.5~1 mg/kg konvansiyonel
Amfoterisin-B olarak baülan×rken, 1998-2002 y×llar× aras×nda ateü baülang×c×ndan 2-9 gün sonra
(median: 4 gün) 1 mg/kg lipozomal-AmfoterisinB (L-Ampho-B) olarak uygulanm×üt×r. Kan kültürü
ile kan×tlanm×ü fungemi ya da nötropeni s×ras×nda
empirik tedaviye raùmen inatç× ateüi olan hastalarda L-Ampho-B dozu 3-4 mg/kg/gün dozuna
yükseltilmiütir.
Fungemiye
sekonder
10
mortalitenin 7 tanesi 1996-1997 y×llar×nda (14
fungemi olgusunun 7 tanesi) görülürken, 3
mortalite 1998-2002 aras×nda (20 fungemi olgusunun 3`ü) yer alm×üt×r. Sonuç olarak, Onkoloji
ünitemizdehalen Kandida spp. birinci s×rada yer
alan fungemi nedeni olurken, bun- lar×n ancak
düüük bir k×sm×n× C.Albicans oluüturmaktad×r.
Aspergillus spp. ve Fusarium spp`da etken patojenler aras×ndad×r. Özellikle yüksek riskli
nötropenik hastalarda empirik antifungal tedavinin erken baülanmas× ve direngen ateü varl×ù×nda
L-Ampho-B dozunun) invaziv enfeksiyonlardaki
etkin dozlara (3-5 mg/kg) ç×k×lmas×, bu grup hastalarda fungemiye baùl× mortaliteyi düüürebilece
ùi kan×s×nday×z.

AKUT PROMYELOSøTøK LÖSEMø
OLGULARINDA ATRA TEDAVøSø
øLE GELøùEN CøLT BULGULARI :
Z. AkÕ, A. Gökmen, N. Güler, M. YÕlmaz, N. Aydo÷an, G.
Alano÷lu, N. AllÕ1, G. Özet.

ACøL SERVøSE BAùVURAN HEMATOLOJøK MALøGNøTELø HASTALARIN ANALøZø:

S.B. Ankara Numune E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
Hematoloji Klini÷i, Dermatoloji Klini÷i1, Ankara.

C. Demircan1, R. Ali2, F. Özkalemkaú2, A. Korkmaz 3, Ö.
Köksal3, V. Özkocaman2, T. Özçelik2, Ü. Ozan2, A. TunalÕ2.

All trans retinoik asit (ATRA), akut promyelositik
lösemi (APL) hastalar×n×n standart tedavisinde
yer almaktad×r. ATRA kullan×m×na baùl× olarak
geliüen en önemli yan etki retinoik asit sendromudur. únflamatuar reaksiyonun artmas× sonucunda geliüen bir diùer yan etki ise cilt reaksiyonlar×d×r. Burada Hematoloji kliniùinde takip ettiùimiz 2 hastada ATRA tedavisi s×ras×nda geliüen
cilt bulgular×sunulmaktad×r. Olgu 1 : APL tan×s×
ile takip edilen 53 yaü×nda kad×n hastada ATRA
tedavisinin 15. gününde her iki alt ekstremiteden
baülay×p h×zla vücuda yay×lan eritemli purpurik
vaskülit ile uyumlu cilt lezyonlar× geliüti. Cilt
lezyonlar×birleüme eùilimi gösteriyordu. Yap×lan
cilt biyopsisi lökositoklastik vaskülit ile uyumlu
geldi. Agresif seyir nedeniyle ATRA tedavisi kesilen hastan×n klinik bulgular× kortikosteroid tedavi
ile kontrol alt×na al×nd×ktan sonra tekrar ATRA

øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, 2 Hematoloji Bilim
DalÕ, 3 ølk ve Acil YardÕm Anabilim DalÕ Uluda÷
ÜniversitesiTÕp Fakültesi, Bursa.
1

Hematolojik maligniteli hastalarda acil servise
baüvuru nedenleri,saptanan bulgu ve laboratuvar
deùerleri araüt×r×ld×. Uludaù Üniversitesi T×p Fakültesi Hastanesi Acil Servisine Temmuz 2001 ile
May×s 2002 tarihleri aras×nda 10 ayl×k sürede baüvuran hematolojik maligniteli (akut myeloid lösemi (AML), kronik myelositik lösemi (KML),
akut lenfoblastik lösemi (ALL), kronik lenfositik
lösemi (KLL), Hodgkin hastal×ù× (HH), non
Hodgkin lenfoma (NHL), multipl myelom (MM),
plazmositom (P), myelodisplastik sendrom
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dü. Hastaya diagnostik nazal endoskopi yap×ld×.Paranazal sinüslerden ç×kar×lan materyaller
mikrobiyolojik ve patalojik olarak incelendi
Patalojik incelemede fungal organizma görüldü.
Materyalden
al×nan
örneùinkültüründe
aspergillus terreus üredi. Bu bulgularla hastaya
paranazal sinüs aspergillus enfeksiyonu ve
preseptal sellülit tan×s× kondu. Amfoterisin B dozu 1.5 mg/kg`a ç×k×ld× ve itrakanazol 600mg/gün
eklendi. Ancak nötropenisi düzelmeyen hasta
yat×ü×n×n 43. gününde exitus oldu. Nötropenik
hastalarda görülen en aù×r enfeksiyonlardan biri
yayg×n doku tutulumu ve harabiyeti yapmas× ve
multifokal olmas× nedeniyle invaziv aspergillus
enfeksiyonudur. Prognozu belirleyen en önemli
faktörler uzam×ü nötropeni ve immünsupresif
tedavidir. Nötropeninin düzelmemesi durumunda invaziv aspergillozis hemen daima fatal seyretmektedir. Bu vaka eüliùinde nötropenik hastalarda fatal seyirli olabilecek invaziv fungal enfeksiyonlara yakla-ü×m sunulmuütur.

baüland× ve steroid tedavisi doz azalt×larak kesildi. Ek sorunu geliümeden tedavisi tamamlanan
hasta halen idame tedavi olarak 3ayda bir 15 gün
süre ile ATRA kullanmaktad×r. Olgu 2 : APL tan×s×
ile takip edilen 46 yaü×nda erkek hastada ATRA
ile devam edilen remisyon indüksiyon tedavisi
s×ras×nda ateü, ve avuç içlerinde, gövdede,
ekstremitelerde ve yüzde aùr×l× üzerinde büller
bulunan eritematöz kutanöz plaklar geliüti. Cilt
biyopsisinde vaskülitin eülik etmediùi yoùun
dermal ödem ve matür nötrofil infiltrasyonu gözlendi. Histopatolojik bulgular Sweet`s sendrom ile
uyumlu bulundu. H×zl× ilerleyen seyir nedeniyle
ATRA tedavisi kesilerek kortikosteroid baüland×.
Steroid tedavi ile lezyonlar h×zla geriledi ve ateüi
düütü. Genel durumu düzelen hastada ATRA
tedavisi tekrar baüland× ve doz azalt×larak steroid
kesildi. Hastada sorunsuz olarak indüksiyon tedavisi tamamland×. Bu hasta da halen hayatta
olup konsolidasyon tedavisini almaktad×r.

PARANAZAL SøNÜS VE ORBøTADA
ASPERGøLLUS ENFEKSø YONU øLE
SEYREDEN BøR ALL OLGUSU:

AMøODARON VE VARFARøN SODYUM ETKøLEùøMø:
A. E. Eúkazan1 Z.Baúlar1, N. Domaniç2.

A. G. Aköz, S. Da÷daú, Z. AkÕ, N. Güler, M. YÕlmaz, S.
Kulaço÷lu1, G. Alano÷lu, G. Özet.
S.B. Ankara Numune E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
Hematoloji Klini÷i, Patoloji Klini÷i1.

1østanbul Üniversitesi Cerrahpaúa TÕp Fakültesi øç
HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ,
2 østanbul Üniversitesi Cerrahpaúa TÕp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim DalÕ, østanbul.

ALL tan×s×yla hospitalize edilen 18 yaü×ndaki erkek
hastaya
siklofosfamid,
vinkristin,
daunorubisin, prednison ve l-asparaginaz içeren
ALL remisyon indüksiyon tedavisi baüland×.
Nötropenik
ateüe
yönelik
imipenem
ve
teikoplanin al×rken tedavinin 13. gününde sol
maksiller bölge ve sol gözde aùr×, solda hemorajik
burun ak×nt×s× ve 38.5 C`nin üzerinde seyreden
ateüi olan hastan×n iki gün içinde sola bak×üta çift
görme üikayeti ortaya ç×kt×. Fizik muayenede sol
maksiller bölge üzerinde ileri derecede hassasiyet,
k×zar×kl×k, ×s× art×ü× ve üiülik, sol alt ve üst göz kapaù×nda belirgin ödem, konjonktivada prolapsus
ve kemozis ve sol gözde d×üa bak×üta k×s×tl×l×k
mevcuttu. Bu dönemde hastan×n WBC: 0.6x103 /
mL, neu: 0.04 x 103 / mL, hb: 6.2gr/dL, plt:
14x103 / mL idi. Olas× bir mantar enfeksiyonuna
yönelik 1 mg/kg dozunda amfoterisin B baüland×.
Paranazal ve orbital CT`de sol frontal sinüste,
solda belirgin her iki etmoid sellürlerde, maksiller
ve sfenoid sinüs ve sol nazal kavitede yumuüak
doku dansitesi, sol etmoid sellürler ve maksiller
sinüs medial duvar×nda kemik yap×larda erezyon,
sol
orbitada
medial
rektus
kas×ndan
ay×rdedilemeyen yumuüak doku dansitesi görül-

Amiodaron;
supraventriküler,
kavüak
ve
ventriküler ta-üikardilerde, atriyal fibrilasyonda
ve Wolff-ParkinsonWhite sendromuna baùl× geliüen taüikardilerde kullan×labilen antiaritmik bir
ajand×r. Akciùer fibrozisi, korneal mikrodepozit,
karaciùer hücre hasar×, hipo-/hipertroidizm,
periferik
nöropati,
miyopati,
ataksi
ve
fotosensitivite gibi yan etkileri vard×r. Ayr×ca
varfarinin de dahil oldu ùu birçok ilaç ile etkileüime girmektedir. Amiodaronun varfarin etkisini
potansiyalize edici etkisi, amiodaron kesildikten 4
ay sonras×na kadar devam edebilmektedir. Sunulan olgu, amiodaron ve varfarin etkileüimini gözlediùimiz bir olgudur. Olgu: 64 yaü×nda erkek
hastaya paroksismal atriyal fibrilasyon tan×s× ile
12 Aral×k 2001 tarihinde amiodaron tedavisi baülan×yor. Sol ventrikülünde anevrizma ve
intraluminal trombusu olduùu için 19 Aral×k 2001
tarihinde ise hastan×n tedavisine varfarin sodyum ekleniyor. Hasta amiodaron ve varfarin sodyumu birlikte ald×ù× dönemde INR 5.92` ye kadar
yükseliyor. Balgamla kar×ü×k kan gelmesi üzerine
varfarin sodyumu kesilen hastan×n 13/05/2002
tarihli INR 1.65 tespit edilince, varfarin sodyum
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lipolytica, süt ve ürünleri ile kümes hayvanlar×n×n
etlerinden izole edilen, etlerin çürümesinde rolü
olduùu düüünülen, proteolitik ve lipolitik aktivite
taü×yan zay×f patojen bir maya türüdür. Bu özellikleri nedeni ile eskiden sadece endüstriyel önemi olan bir maya türü iken, son iki dekadda kandan ve cilt lezyonlar×ndan izole edilmesi ile nadiren insanlarda da patojen olabildiùi gösterilmiütir.
Literatürde üimdiye kadar sadece 4 olguda kateter
enfeksiyonu etkeni olarak izole edildiùi bildirilmiütir. Sol gözde öne itilme üikayeti ile baüvuran
hastada çekilen MRI`da intrakranial (parietal) ve
ayn× taraftaki retro-orbital lokalizasyonlu iki kitle
saptand×ve bu kitleler eksize edildi. Histopatolojik
inceleme ile Ewing sarkomu tan×s× konulan hastaya port kateter tak×larak ifosfamid, etoposid,
vinkristin, siklofosfamid, doksorubisin içeren
kemoterapisine baüland×. Profilaktik olarak oral
trimetoprim/sülfometaksazol ve nistatin almakta
olan hastada 15. hafta kemoterapisini (ifosfamid
ve etoposid) ald×ktan sonra febril nötropeni geliüti. Ampirik olarak sefepim ve amikasin tedavisi
baüland×. Atak baülang×c×nda porttan al×nan
hemokültürde (112. kateter günü) candida üremesi saptand× ve tedaviye amfoterisin B eklendi.
Ancak üreyen etkenin Candida lipolytica olduùu
ve MIK deùerinin amfoterisin B için 2 mik.gr/ml,
flukonazol için 4 mik.gr/ml olduùu saptand×.
Amfoterisin B`ye dirençli kabul edilerek
flukonazole geçildi. Hastan×n ateüinin devam
etmesi, septik tablo içinde olmas× ve antifungal
tedavinin 72. saatinden sonra al×nan üç ard×ü×k
kültürde daha üremenin devam etmesi üzerine
port kateteri ç×kar×ld×. Kateter ç×kar×ld×ktan sonra
hastan×n ateüi düütü ve klinik tablosu düzeldi ve
kontrol hemokültürlerinde üreme olmad×. Bu olgu
nedeni ile yoùun kemoterapiye baùl× derin
nötropenide olan, uzun süreli santral kateteri
bulunan ve profilaktik antifungal kullanan onkolojik hastalarda fungal kateter enfeksiyonlar×nda
Candida lipolytica gibi al×-ü×lmam×ü etkenlerin
sorumlu olabileceùini; Candida lipolytica enfeksiyonunun uygun antifungal tedaviye raùmen genellikle kateterin ç×kar×lmas× ile kontrol alt×na
al×nd×ù×n× vurgulamak istedik.

tedavisi tekrar baülan×yor. Taburcu edildikten
sonra hasta kendiliùinden varfarin sodyumu kesip aspirin almaya baül×yor. Yaklaü×k 75 gün
varfarin sodyum alm×yor, amiodaron tedavisi ise
devam ediyor. Mikroskopik hematürisi olan hastan×n INR 1.56 bulunuyor. Hastan×n takiplerde
INR 1.14 tespit ediliyor ve mikroskopik
hematürisi geriliyor. Hasta aspirin ve amiodaron
tedavisi ile taburcu ediliyor. Tart×üma: Amiodaron
yaùda çok iyi çözünen antiaritmik bir ajand×r.
Eliminasyon yar× ömrü 13-107 gün aras×nda deùiüir. Bunun sonucu olarak ilac×n kararl× durum
konsantrasyonuna ulaümas× aylar al×r. Uzun süreli
amiodaron tedavisi gören hastalar, ilac× kestikten
sonra haftalarca ya da aylarca amiodaron plazma
konsantrasyonlar× tedavi edici düzeylerde seyreder. Amiodaron bir çok ilac×n hepatik metabolizmas×n×n veya renal at×l×m×n×n potent inhibitörüdür. CYP3A4, CYP2C9 ve P-glikoprotein
inhibisyonunun mekanizmalar×art×k bilinmektedir. Ayn× dozda amiodaron almaya devam eden
hasta varfarini keserse INR deùerlerindeki normale gelme süresi beklenilenden daha uzun olabilir.
Bizim olgumuzda bu süre yaklaü×k 75 gündür.
Ayr×ca varfarin kullanmaya devam eden ancak
amiodaron tedavisi kesilmiü hastalarda ilerleyen
hafta veya aylarda INR deùerlerinde belirgin düüüü görülür. Varfarin sodyum ile amiodaron birlikte kullan×l×rken, hastalar×n varfarin sodyum
ihtiyac× %25 ile %50 aras×nda azalmaktad×r. Bu
yüzden hastaya amiodaron tedavisi baülanacaksa
varfarin dozunun profilaktik olarak %25 azalt×larak ilk ay haftal×k protrombin zaman× ve INR
bak×lmas×önerilmektedir.

NADøR KARùILAùILAN BøR
KATETER ENFEKSøYONU ETKENø,
CANDøDA LøPOLYTøCA:
S.G. Berrak1, A. Soysal1, E. Türkkan1, N. Çerikçio÷lu2, C.
Canpolat1, M. M. Özek3, M. BakÕr1.
1Pediatri

Ana Bilim DalÕ, 2Klinik Mikrobiyoloji Bilim
Nöroúirürji Bilim DalÕ, Marmara ÜniDalÕ,
versitesi TÕp Fakültesi, østanbul.
3Pediatrik

Nadir rastlanan bir etken olmas× nedeni ile
Candida lipolytica (Yarrowia lipolytica) ile kateter
enfeksiyonu geli-üen 10,5 yaü×ndaki erkek olgu
sunulmuütur. Uzam×ü nötropeni, uzun süreli hastanede yat×ü, geniü spektrumlu antibiyotik ve
steroid kullan×m× fungal enfeksiyonlar daha s×k
görülmektedir. Bunlar aras×nda kandan en s×k
Candida albicans izole edilmekle birlikte, nonalbicans candida enfeksiyonlar×n×n küçümsenmeyecek düzeyde olduùu bilinmektedir. Candid

WALDENSTRÖM
MACROGLOBULøNEMø OLGULARIMIZIN DEöERLENDøRøLMESø:
A. Durmuú, ø. Dilek, C. E. Kocaman, N. Topçu, S. Çekici.
Yüzüncü YÕl Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji
Bilim DalÕ, Van.
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eritrosit mevcut idi. Serum haptoglobulin düzeyi
azalm×ü ,C3:normal, BUN:99.6 mg/dl, kreatinin
2.4 mg/dl, ürik asit: 10.4 mg/dl, direkt Coombs,
ANA, Anti-DNA negatif olarak bulundu. Bat×n
USG`de özellik saptanmad×. Olguya akut böbrek
yetmezliùi, hemolitik anemi ve trombositopeni
varl×ù× sebebiyle HÜS tan×s×kondu. Hastan×n 2 y×l
önce de ishal sonras× benzer yak×nmalarla yat×r×ld×ù×, o dönemde hemolitik anemi, trombositopeni
ve hematüri saptanan olgunun laboratuvar incelemesinde;
Hb:7.6g/dl,
Plt:20000/mm_,
retikülosit: % 7.6, C3: normal, D.Coombs, ANA,
anti-DNA negatif ve böbrek fonksiyon testlerinin
normal olarak saptand×ù× öùrenildi. Olgunun her
iki yak×nmas×n×n da ishal sonras×nda geliümesi, ilk
baüvuruda hemolitik anemi, trombositopeni varl×ù× ve son baüvuruda bu bulgulara azoteminin de
eülik etmesi nedeniyle tekrarlayan HÜS olabileceùi düüünüldü. Olguya yüksek doz kortikosteroid
tedavisi ve anemisine yönelik destek amaçl× eritrosit süspansiyonu tranfüzyonu uyguland× ve 7
günlük izlem sonras×nda klinik ve laboratuvar
bulgular tamamen düzeldi. Olgu tekrarlama göstermesi ve nadir görülmesi nedeniyle ilginç bulunarak sunuldu.

Waldenström
macroglobulinemisi
protein
elektroforezinde monoklonal IgM art×ü×n×n varl×ù×
ve kemik iliùinin lenfo-plazmositer hücreler taraf×ndan infiltrasyonu ile karakterize B-lenfositlerini
etkileyen lenfoproliferatif bir hastal×kt×r. Bu çal×ümada çeüitli yak×nmalar ile kliniùimize baüvurup
waldenström macroglobulinemi tan×s× alan 8 olgu
retrospektif olarak deùerlendirildi.Hastalar×n 6`s×
erkek 2`si kad×n ve yaü ortalamas× 57 (45-72) idi.
Yak×nma olarak tümünde halsizlik, zay×flama ve
baü aùr×s× bulunurken, 4 olguda kanama (3
epistaksisi, 1 GúS kanamas×) ve bir olguda ise kemik
aùr×s×
vard×.
Fizik
muayenelerinde
hepatomegali, splenomegali, lenfadenopati ve
anemiye baùl× solukluk önde gelen bulgulard×.
Ortalama hemoglobin 6.3
g/dl
(2-11.6),
hematokrit`i %18.5 (5-35.6), MCV 82.6 fL, lökosit
5x10^9/l (2.5x10^9/l-11.5x10^9/l), trombosit
134x10^9/l (10000-247000), sedimantasyon 100
mm/h (80-143), kan üre azot`u 30.3 mg/dl (20-40),
kreatinin 0.9 mg/dl, Total protein 9.6 g/dl, albümin 2.3 g/dl, globulin 7.3 g/dl, Ig G 8.4 g/L, IgA
0.8 g/L, Ig M 59 g/L ve iki olguda anti-HCV antikoru pozitif bulundu. Bir olguda MR görüntülemesinde sol böbrekte subkapsüler kitle saptand×.
Hiper vizkosite nedeni ile iki olguya plazmaferez
uyguland×. Bir hastaya tedavi olarak Fludarabin
verilirken, diùer olgular klorambusil ve
prednisolon ile tedavi edildi. Olgulardan üçü
kaybedildi. Diùer olgular ise izlenmektedir. Sonuç
olarak waldenström olgular× genel semptomlar
yan×nda atipik bulgularla da (renal kitlesi olan
olgumuzda olduùu gibi) karü×m×za gelebileceùi
dikkate al×nmal×d×r.

AMPHOTERøCøN B` YE BAöLI
ANAFLAKSø OLGU SUNUMU:
A.Ö Öztürk, S.K. Okutur, K.Yelegen, M.KemahlÕ, Ç.Y
Ersoy, F. Borlu,
ùiúli Etfal E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi, 3. Dahiliye
Servisi, østanbul.

Lipozomal Amphotericin B, özellikle enfeksiyon
odaù×bulunamam×ü nötropenik hastalarda geliüen
ateüte 1. hafta sonunda baülanan bir antifungaldir
Literatürde çok az say×da bildirilmesine raùmen,
anaflaksi görülebilmektedir. Bu nedenle test dozu
önerisine kat×lmaktay×z.Burada kliniùimizde gördüùümüz Amphotericin B` ye baùl× bir anaflaksi
vakas×n× sunduk.37 yaü×nda bayan hasta, kliniùimize peteüial döküntü ile müracaat etmiüti.
Pansitopeni tespit edilen hastada, yap×lan kemik
iliùi aspirasyon biopsisi ve sonras×nda yap×lan
immunfenotipleme ile AML-M2 olduùu saptand×.
Kliniùe yatt×ktan1 hafta sonra ateüinde yükselme
baülayan hastaya,nötropenik ateü nedeniyle 10
gün boyunca geniü spektrumlu, gram(+) ve
gram(-) lere yönelik antibiyotik tedavisi verildi.
Ancak ateüinde düüme meydana gelmedi.
únfeksiyon konsultasyonunda ve görüntüleme
yöntemleriyle fokal enfeksiyon odaù× bulunamay×nca mantar enfeksiyonu olabileceùi düüünüldü.Antibiotik tedavisine antimikotik lipid komp-

TEKRARLAYAN BøR HEMOLøTøK
ÜREMøK SENDROM OLGUSU:
E. B. Ütük, A.Cebe, ù. Targan, Ö. Kocabaú, F. Atlihan.
Dr. Behçet Uz Çocuk Sa÷lÕ÷Õ Ve HastalÕklarÕE÷itim Ve
AraútÕrma Hastanesi, øzmir.

Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS), hemolitik
anemi, trombositopeni ve akut renal yetmezlik ile
karakterize bir klinik tablodur.Heterojen klinik
seyir gösteren hastal×kta rekürrenslerin nadir olarak geliütiùi bildirilmektedr. Beü yaü×ndaki k×z
olgu 4 günlük ishal öyküsü sonras×nda vücudunda oluüan döküntüler ve kanl× idrar yapma yak×nmalar× ile yat×r×ld×. Fizik incelemesinde: gövde
ve tibia ön yüzündeki peteüiyal döküntüler d×ü×nda tüm sistem muayeneleri olaùand×. Laboratuvar
incelemesinde: Hb: 6.6 g/dl, Plt: 17000/mm_,
retikülosit % 9.1, periferik yaymada fragmante
eritrositler,proteinüri ve idrar sedimentinde bol
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ÇOCUKLUK ÇAöI
MALøYNøTELERøNDE GEÇ TANI:

leksi içeren Amphotericin B eklendi. Hastaya
Amphotericin B kompleksi infüzyonu baüland×ù×
anda, aniden üiddetli baü aùr×s×,40 º C ateü, gövdenin üstk×sm×ve baüda ileri derecede üiüme, morarma, nefes almada güçlük ve bilinç bulan×kl×ù×
baülad×. Tansiyonu al×namayacak seviyeye düütü.
únfüzyon kesilip, derhal anaflaksi tedavisi baüland×, Adrenalin úV, Dekort úV yap×ld×, endotrakeal
tüp tak×lma haz×rl×klar×na baüland× ve nazal O2
verildi. Yaklaü×k 4 saat içinde hastan×n bilinci aç×ld×, periferik dolaü×m× düzeldi, siyanozu ve üiülikleri geriledi. Nötropenik hastalarda geliüen nedeni
bilinmeyen ateülerde, etkenin mantar kaynakl×
olabileceùi düüünülerek geniü spektrumlu ikili
antibiyotik tedavisine Amphotericin B gibi bir
antifungal de eklenmektedir. Antifungal ilaçlar,
ikili antibiyotik alan nötropenik ateüli hastalarda
eùer ateü düümemiüse ve enfeksiyon odaù× saptanamam×üsa, 5-7. günden itibaren baülanmaktad×r
(1). Lipozomal Amphotericin B; Amphotericin` in
unilamellar
lipozomal
preperasyonudur.
Candida, Aspergillus, Cryptococcus gibi fungal
enfeksiyonlar× baüar× ile tedavi eder. Lipozomal
Amphotericin B` de konvansiyonel Amphotericin
B` ye oranla renal toksisite daha az görülmektedir.
Reaksiyona, muhtemelen lipid komponenti sebep
olmaktad×r (2).Amphotericin B` nin titreme, ateü,
baü aùr×s×, hipertansiyon, hipotansiyon, göùüs ya
da s×rt aùr×s×, hepatit, renal tubuler hasar ve
fasiyal ödem gibi yan etkileri vard×r. Konvansiyonel Amphotericin B` nin böbrek toksisitesi bulunduùu bilindiùinden, son zamanlarda yan etkilerinin ve böbrek toksisitesinin daha az bulunduùu
bilinen Lipozomal Amphotericin B` ye yönelme
baülam×üt×r (3). 116 hastal×k bir çal×ümada
Lipozomal Amphotericin B` ye baùl× seyrek yan
etki görülmüütür. úyi tolere edildiùi belirtilmiütir
(4). Literatür tarand×ù×nda, 1998` de yay×mlanan
bir yaz×da mantar infeksiyonu nedeniyle
Lipozomal Amphotericin B (AmBisome) verilen
38 hastan×n birinde anaflaksi geliütiùi ve hastan×n
ex olduùu belirtilmekte; ayn× yaz×da, baüka çal×ümalarda da iki benzer anaflaksi vakas×n×n olduùu
ve infüzyonun stoplan×p úV Adrenalin ve steroid
infüzyonu ile tablonun hemen düzeltildi ùi bildirilmektedir (5). úlac× üreten sirket de ilac×n ilk kez
kullan×m×ndan öncebir test dozu önermektedir
(6). Lipozomal Amphotericin B` ye karü× literatürde nadiren anaflaksi vakas× belirtilmesine raùmen,
yaüad×ù×m×z tecrübe nedeniyle,biz de Lipozomal
Amphotericin B` yle ilk tedaviden önce test dozu
uygulanmas×n×, ilac×n muhakkak hastanede,hekim
gözetiminde ve resussitasyon önlemlerinin haz×r
bulundurularak (úV Adrenalin ve kortikosteroid,
intratrakeal kanül, ambu vs.) verilmesini önermekteyiz.

A.Erbay, H.Gülen, E. Uluda÷, N. Gemalmaz, C.Vergin.
Hematoloji-Onkoloji Klini÷i, Dr. Behçet Uz Çocuk
HastalÕklarÕE÷itim ve AraútÕrma Hastanesi, øzmir.

Çocukluk çaù× kanserlerinin çoùunluùunda kür
elde edilebilir. Prognozda en önemli faktörler
tümör tipi, tan× esnas×nda hastal×ù×n yayg×nl×ù× ve
uygulanan tedavidir. H×zl× ve erken tan× uygun ve
zaman×nda tedaviye imkan vererek kür üans×n×
art×r×r. Bu çal×ümada, bölümümüzde tedavi gören
1.5 - 17 yaü aras×nda, 26`s× (%44.8) lösemi, 22`si (%
37.9) solid tümör ve 10`u (%17.2) lenfomal× toplam
58 hastada semptom baülang×c×ndan itibaren
tan×zamanlar× ve buna etki eden faktörler araüt×r×ld×. Semptom baülang×c×ndan tan×ya kadar geçen
süre 33 olguda (%55.9) 0-1 ay, 10 olguda (% 16.9)
1-3 ay, 6 olguda (%10.2) 3-6 ay, 2 olguda (%3.4) 612 ay ve 8 olguda ise (%13.6) 12 ay×n üzerinde idi.
Semptom baülang×c×ndan itibaren 1 ay ve üzeri
sürede tan× konmas× gecikme kriteri olarak ele
al×nd×ù×nda olgular×n 26`s×nda (% 44.1), 3 ay ve
üzeri kriter olarak al×nd×ù×nda ise 16`s×nda (%27.1)
tan×da gecikme saptand×. Tan× gecikmesi ile iliükili
olabilecek özellikler araüt×r×ld×ù×nda; her iki kritere göre de annebaba mesleki ve eùitim durumlar×,
aile yap×s×, oturulan yerin özelliùi,sosyal güvence
durumlar×, yak×n bölgedeki saùl×k merkezi koüullar× ve saùl×k merkezine olan mesafe ile iliükili
bulunmad×. Daha önemli olan ise hastan×n ayn×
üikayetlerle doktora baüvurmas×n×n ve doktorun
uzman olup olmamas×n×n iliükili bir faktör olarak
bulunmamas×idi (p: 0.4 ve 0.5). Doktorlar×n çoùu
genel pratiklerinde çocukluk çaù× kanserleri ile
nadiren karü×laüt×klar×ndan tan×da bir gecikme
olmamas× için atipik bulgularaüüphe ile yaklaümal×d×rlar. Erken tan× ile hem kürüans× artarken, hem
de hastan×n alacaù× kemoterapi yoùunluùu ile
birlikte komplikasyonlar da azalacak ve tedavi
maliyetlerinde de önemli kazançlar elde edilebilecektir.

APLASTøK ANEMøLø OLGULARIMIZIN DEöERLENDøRøLMESø:
H.Gülen, D.Uzunkaya, A.Erbay, C.Vergin.
Hematoloji Onkoloji Klini÷i, Dr. Behçet Uz Çocuk
HastalÕklarÕE÷itim ve AraútÕrma Hastanesi, øzmir.

Aplastik Anemi (AA) periferik pansitopeni ve
birlikte kemik iliùi hipoplazi-aplazisi ile karakterize, yaüam× tehdit eden aù×r bir hastal×kt×r. Aù×r
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kemik iliùi aspirasyon ve biyopsisi yap×lan olgular
aras×nda, lenfoid tümörler d×ü×nda, metastatik
kanser saptanan ve malignite tan×s× kemik iliùi
incelemesi arac×l×ù× ile ortaya ç×kart×lan 11 hasta
retrospektif olarak incelendi. Olgular×n 6`s× erkek,
5`i kad×nd×, yaülar× 2571 (ortanca 48) aras×ndayd×.
Halsizlik en s×k rastlanan üikayetti, daha sonra kol
ve bacaklarda aùr× ve kar×n aùr×s× yak×nmalar×
gelmekteydi. Sadece 1 hastada herhangi bir
konstitüsyonel semptom yokken, diùerlerinde bir
veya daha çok konstitüsyonel semptom vard×
(kilo kayb× 7, ateü 5, gece terlemesi 3). Karnofsky
skoru 9 olguda 6070, 2 olguda 50 idi. Fizik muayenede en s×k bulgu solukluk olup s×kl×k s×ras×na
göre, lenfadenomegali, ekimoz, ikter, epigastrik
hassasiyet, hepato/splenomegali ve nörolojik
bulgulara rastland×. Hepsinde anemi ve
trombositopeni mevcuttu: lökosit say×lar× 420015800/mm3, hemoglobin düzeyleri 5.3-10.4 g/dl,
trombosit say×lar×9700-72000/mm3 retikülosit
oranlar× %0-%4.7 aras×nda deùiümekteydi.
Periferik yaymada 5 olguda lökoeritroblastoz, 2
olguda MAHA, 2 olguda lökoeritroblastozla birlikte MAHA bulgular× saptand×, 2 olguda ise
periferik yaymada dikkati çeken bir patoloji yoktu. Saatlik eritrosit sedimentasyon h×z× 5 ile 140
mm aras×nda oldukça deùiükendi. Biyokimyasal
tetkiklerde olgular×n tamam×nda total protein
düüük bulundu (5-6.3 g/dl), bunun d×ü×nda dikkat
çekici diùer bulgular; LDH, SGOT ve alkalen
fostataz deùerlerinin yüksekliùiydi. Kemik iliùi
aspirasyonuyla 4
olguda yabanc×
hücre
infiltrasyonu saptan×rken, 3 olguda normal bulgular, 2 olguda dry tap ve 2 olguda yetersiz/optimal
olmayan aspirasyon mevcuttu. úliak kanattan
yap×lan biyopsi ile 7 olguda metastatik
adenokanser, 2 olguda küçük hücreli karsinom, 1
olguda indiferansiye karsinom, 1 olguda ise
rabdomiyosarkom saptand×. Klinik, sitolojik ve
histopatolojik bulgularla 1 olguda primer tümörün glutel kasta (rabdomiyosarkom) olduùu kesin
olarak ortaya konurken, primer tümörün 2 olguda
gastrointestinal sistemden, 2 olguda akciùerden, 1
olguda prostat veya akciùerden kaynakland×ù×
düüünüldü, 5 olguda ise primer odak hakk×nda
herhangi
bir
fikir
elde
edilemedi.
Lökoeritroblastoz, MAHA ve sitopenileri bulunan
olgularda malignite tan×s×na ulaümada kemik iliùi
biyopsisinin yararl× ve pratik bir giriüim olduùu
söylenebilir.

formunda mutlak nötrofil say×s× < 500 / mm3,
trombosit say×s× < 20 000 / mm3, ve düzeltilmiü
retikülosit say×s× < %1`dir. Burada bölümümüzde
izlenen 5- 20 yaülar×nda, 4`ü k×z, 8`i erkek 12 AA
olgusunun klinik, laboratuar ve tedavilerine iliükin özellikleri verilmektedir. 7`si (%58.3) aù×r AA
ve 5`i (%41.7) hafif-orta AA olan olgular×n ortalama yaülar× 10.6 ± 3.7 y×l (median:10) ve izlem süreleri 3.4 ± 3.5 y×l (0 -13 , median: 2.5) idi. 8 olguda
etiyolojik bir neden saptanamazken, birinde EBV,
birinde EBV ve parvovirüs B19, birinde HBV ve
CMV geçirilmiü enfeksiyon, bir olguda da akut
EBV enfeksiyonu serolojik bulgular× vard×. DEB
testi 3 hastaya yap×labildi. Tedavi olarak iki hastaya (%16.7) prednizolon, dört hastaya (%33.3)
prednizolon + androjen, beü hastaya (%41.7)
prednizolon + siklosporin-A + anti-lenfositik globülin (ALG) ve bir hastaya (%8.3) prednizolon +
siklosporin-A uyguland×. Dört olguda (%33.3)
parsiyel, üç olguda (% 25) tam yan×t al×n×rken, beü
olguda (% 41.7) cevap al×namad×. Hafif-orta ve
aù×r AA`li olgularda ALG içeren ve içermeyen
kombinasyonlar karü×laüt×r×ld×ù×nda tedavi yan×t×
aç×s×ndan farkl×l×k saptanmad×(p:0.07 ve 0.48).
Yan×ts×z olgulardan birisi invaziv fungal enfeksiyon, diùeri de sekonder AML nedeniyle kaybedildi.
#Image38.jpg#
Aplastik anemili hastalarda seçilecek tedavi, HLA
uygun akraba donör varl×ù×nda kemik iliùi transplantasyonudur. Mümkün olmad×ù×nda yukar×da
say×lan ilaçlar kullan×lmakta ve cevap oranlar× %
45-60 aras×nda deùiümektedir. Genel olarak bak×ld×ù×nda bizim olgular×m×zda da %58.3`lük yan×t
oran× gözlendi.
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KEMøK HARABøYETø øLE BøRLøKTE OLAN GøNGøVAL KøTLE:

Mart-1999 ve may×s 2002 tarihleri aras×nda,
periferik
kan
tablosunda
mikroanjiopatik
hemolitik anemi (MAHA), lökoeritroblastoz bulunan ve sitopenilerle seyreden, ay×r×c× tan× için

S. E. Gültekin1, T. Fen2 , ù. SarÕsoy1, T. Oygür.
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Üniversitesi Diú Hekimli÷i Fakültesi, Ankara.
BakanlÕ÷Õ Onkoloji E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi, Ankara.

ve Hastal×klar×polikliniùine baüvuran yaülar× 3 ay
-14 yaü olan, klinik olarak herhangi bir hastal×k
bulgusu olmayan ve son 3 ay içerisinde demir
tedavisi almam×ü 39 olguya günlük ve 37 olguya
haftal×k haftada 4 mg / kg oral demir tedavisi
uygulad×k. Çal×üma öncesi olgular×n sosyoekonomik düzeyi, geliüimi ve ayr×nt×l× fizik muayanesi
deùerlendirildi.
Hastalar×n
tedavi
öncesi
hemogram, serum Fe , ferritin, TDBK, TS, folik
asit, B12 düzeyleri ölçüldü ve periferik yaymalar×
deùerlendirildi. Tedavinin 1. haftas×nda hastalar×n
retikülosit
yan×t×n×
deùerlendirmek
için
hemogram ve retikülosit ve tedavinin etkinliùi
için ise 12. haftada Hemogram, serum Fe, ferritin,
TS, folik asit ve B12 düzeyleri deùerlendirildi.
Haftal×k tedavi grubunun tedavinin 1. haftas×nda
MCV deùerlerinde anlaml× art×ü saptand× fakat bu
art×ü günlük grupta daha fazla bulundu. úki grubun 1. hafta Hct ve MCV deùerleri aras×nda anlaml× fark saptand×. Aral×kl× ve günlük tedavi
gruplar×nda 12 hafta sonras×nda hemogram ve
demir parametreleri incelendiùinde, her grup için
kan ve demir parametrelerinde düzelme saptand×.
Her iki tedavi grubunun tedavi öncesi deùerleri
ile 12 hafta tedavi sonras× deùerleri aras×nda fark
deùerlendirildi ùinde ise Hb, RDW, MCV, MCH
ve MCHC deùerleri aras×nda anlaml× fark saptand×. Haftal×k tedavi grubunda 12 hafta tedavi sonras× Hb deùeri yaü×na uygun deùerlere ulaüamayan olgular×n tedavileri 16 haftaya uzat×ld×. Bu
grupta 11 olgunun 16. hafta hemogram ve demir
durumlar×tekrar deùerlendirildiùinde Hb, Hct,
MCV ve MCH`nin anlaml× artt×ù×, RDW `nin ise
anlaml× azald×ù× saptand×. Bu bulgulara göre aral×kl× tedavinin klasik tedavi süresi olan 12 haftadan uzun tutulmas× gerektiùi düüünüldü. Sonuç
olarak aral×kl× demir tedavisi günlük kadar olmasa da anemi tedavisinde etkilidir. Ancak tedavi
mutlaka 3 aydan uzun tutulmal×d×r, haftada 2-3
gün verilebilir ve özellikle orta ve hafif anemi
grubunda seçilmelidir.

2Sa÷lÕk

Onyedi yaü×ndaki erkek hasta maksilla ve
mandibulan×n sol taraf×nda gingival kitle ile baüvurdu. Hasta kitlenin beü ay önce ortaya ç×kt×ù×n×
ve giderek büyüdüùünü ifade etti. Yap×lan muayenesinde çenenin alt ve üst sol yan×nda gingival
kitle ile submandibular ve aksillar lenfadenopati
tespit edildi. Hematolojik ve biyokimya tetkikleri
normaldi. Gingival biyopsi sonucunda diffüz
küçük ve büyük hücreli malign lenfoma rapor
edildi. Kemik iliùi aspirasyon ve biyopsisi normaldi. Çekilen boyun, akciùer, tüm bat×n bilgisayarl× tomografi tetkikleri normal olarak deùerlendirildi. Seks hormonlar×, parathormon ve
kalsitonin deùerleri normal bulundu. Tüm vücut
kemik sintigrafisi normaldi. Çekilen çene kemik
grafilerinde kemik harabiyeti ve kayb× saptand×.
Tekrarlanan gingival biyopsilerde spesifik olmayan inflamatuar infiltrasyon tespit edildi.
Subgingival plak örneklerinin mikrobiyolojik
tetkiklerinde mikroorganizmalar×n varl×ù× gözlendi. Hastaya aù×z hijyeni tarif edildi. Oral
doksisiklin 100mg/gün 10 gün verildi. Lokal
anestezi alt×nda gingival kitle eksize edildi. Sol
mandibular
bölgeye
gingivektomi
ve
gingivoplasti yap×ld×. Ayn× cerrahi iülem 15 gün
sonra sol maksiller kitleye de uyguland×, hasta
takibe al×nd×. Üç y×ll×k takiple gingival büyüme ve
kemik kayb×nda ilerleme görülmedi. Maksilla ve
mandibulada enfeksiyon nedeni ile olu-üan kitlelerin lenfoma ile kar×üabileceùi ve ay×r×c× tan×s×n×n
dikkatle yap×lmas× gerektiùini vurgulamak amac×yla bu olgu sunulmuütur.

ÇOCUKLUK ÇAöINDA ARALIKLI
DEMøR TEDAVøSøNøN ETKøNLøöø:
G. Tezel, T. Celkan, H.Apak, A. Özkan, Ö. Kasapçopur,
L. Yüksel, ø. YÕldÕz.

FENWAL-AMICUS CøHAZINDA
KÖK HÜCRE TOPLAMA øùLEMø:
øBN-ø SøNA DENEYøMø:

østanbul Üniversitesi Cerrahpaúa TÕp Fakültesi Pediatrik Hematoloji - Onkoloji Bilim DalÕ; østanbul.

Demir eksikliùi anemisi önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastal×k olmas×na raùmen hala en s×k
anemi nedenlerinden birisidir. Fakat günde 2-3
doz ve öùün aralar×nda ilaç kullan×m× gerekliliùi,
yan etki ve maliyet tedavi uyumunu etkilemektedir. Demir emiliminin aral×kl× uygulama ile de
etkin olduùunu gösteren çal×ümalar yan etkinin ve
tedavi uyumunun daha iyi olduùunu göstermiülerdir. Çal×ümaya 2001 mart-2002 may×s tarihleri
aras×nda Cerrahpaüa T×p Fakültesi Çocuk Saùl×ù×

Ö. Arslan, E. AyyÕldÕz, M. Arat, ø. Tek, O. ølhan.
Ankara Üniversitesi, øbni Sina Hastanesi, Hematoloji
Bilim DalÕ ve Aferez Ünitesi, Ankara.

Periferik kök hücre transplantasyonu myeloablatif
rejim alan hematoloji-onkoloji hastalar×nda
hematopoezi yeniden yap×land×rmada kullan×labilecek bir yöntem olmuütur. Periferik kan
progenitör hücre (PBPCs) transplantasyonunu
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idi. % 6`l×k VARúHES veya úSOHES 1/2 oran×nda
%0,9 NaCl ile seyreltildi ve %3`lük solüsyonu elde
edildi. Hastalara kullan×lan % 20`likalbumin iülem
s×ras×nda 5 kat % 0,9 NaCl ile seyreltilerek %4`lük
solüsyon haline getirildi. Plazma viskozitesi için
hastalardan 7 kan örneùi (1. Seans TPD iülemi
öncesi, sonras×, iülemden 3,6,24 saat sonra ve 2.
iülem öncesi ve sonras×) al×nd×. Brookfield DV-II
marka viskozimetre ile plazma vizkozite ölçümü
yap×ld×. Ölçüm birimi olarak Mili- pascal (m.Pas)
kullan×ld×. Plazma vizkositesi aç×s×ndan gruplar
aras×nda fark olmad×ù× (F=5.1, P= 0.056), deùerlerin grupla etkileüiminin anlams×z (F=1.169, P=
0.343), zamanla etkileüiminin anlaml× (F= 9.691,
P= 0.000) olduùu izlendi. 2. iülem öncesi deùerler
bazalden % 10 düüük olarak bulundu (ûekil 1).
Sonuç olarak plazma viskositesi TPD ile azalmakta, 48. saatte ise bazalin %90`na gelmektedir. HES`
in hemoreoloji üzerine olan yan etkileri ise diùer
replasman s×v×lar× ile hemen hemen eüdeùerdir.
K×sa süreli plazmaferez yap×lacak, albümin seviyesi 3 gr/dl üzerinde olan hastalara ilk iki seansta
HES güvenle kullan×labilir ve maliyetinindü-üük
olmas× nedeniyle tercih edilmesi gereken bir
replasman s×v×s×d×r.

takiben h×zl× bir üekilde granülosit ve trombosit
düzelmesi olmaktad×r. PBPCs günümüzde
mobilizasyon rejimlerini takiben multipl lökoferez
iülemi ile otomatik hücre ay×rma cihazlar×n×n arac×l×ù×yla toplanmaktad×r. Bu çal×ümada 2002 y×l×nda Fenwal-Amicus cihaz×ile PBPCs toplanmas×na
ait
deneyimimiz
verilmiütir.
#Image35.jpg#
Üründeki trombosit içeriùi aç×s×ndan otolog ve
allojenik iülemlerde daha önceki diùer cihazlardaki deneyimlerimize göre çok daha az oranda
trombosit kontaminasyonu olduùu saptanm×üt×r.
Trombosit kontaminasyonunun azalmas× ürün
iülenmesi
ve
infüzyonu
s×ras×ndaki
komplikasyonlar×azaltmaktad×r.
#Image36.jpg#

TERAPOTøK PLAZMA DEöøùøMøNDE KULLANILAN REPLASMAN SIVILARININ PLAZMA VøSKOZøTESøNE ETKøLERø:
Ö. Arslan, ø.Tek, M. Arat, A Çiftçi ,E. AyyÕldÕz, O.ølhan
Ankara Üniversitesi øbn-i Sina Hastanesi Hematoloji
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TERAPOTøK PLAZMA DEöøùøMøNDE KULLANILAN RAPLASMAN SIVILARININ KOAGÜLASYON TESTLERø ÜZERøNE ETKøLERø:

Terapötik plazma deùiüimi (TPD) iüleminde önceleri replasman solüsyonu olarak kullan×lan taze
donmuü plazma (TDP), yerini koagülasyon problemi olmayan hastalarda pastorize insan
albuminine b×rakm×üt×r. Son zamanlarda ise TPD
maliyetinin azalt×lmas× amac×yla sentetik plazma
geniületicileri
kullan×lmaya
baülanm×üt×r.
Hydroxyethyl Starch (HES) bunlardan biridir. Bu
çal×ümada TPD`inde kullan×lan replasman s×v×lar×n×n plazma viskozitesine etkisi araüt×r×ld×.
Yirmidokuz hasta çal×ümaya al×nd×. Hastalar×n
K/E oran× 19/10 olup, yaü ortalamas×49 (25-73)
idi. Hastalar×n tan×lar× ise; 14 Myastenia Gravis, 4
Multiple Myelom, 2 Otoimmun Hemolitik Anemi,
2 familyal hiperkolesterolemi, 2 hipoksik
ensefalopati,
1
Multiple
Skleroz,
1
hiperbilirubinemi, 1 transvers myelit, 1 SLE, 1
DIC+sepsis idi. Her seans s×ras×nda 1-1.5 plazma
volümü deùiüim iülemi uyguland×. Kullan×lan
plazma deùiüim s×v×s×na göre hastalar dört gruba
ayr×ld×. Bu gruplar; yüksek molekül aù×rl×kl× ve
orta
molekül
aù×rl×kl×
Hidroksietilstarch
(%3)(VARúHES ve ISOHES), %4 albümin+HES,
Taze Donmuü Plazma (TDP) ve %4 albumin idi.
Beü hastaya HES+albümin (grup 1), 8 hastaya
TDP (grup 2), 6 hastaya VARúHES/úSOHES (grup
3) ve 10 hastaya yaln×zca albümin verildi (grup 4).
Her seansta deùiüen plazma miktar× hastaya göre
deùiümekle birlikte en az 2250ml, en fazla 3500ml

ø.Tek, Ö. Arslan, M. Arat, M. Özcan, A. Çiftçi, E.
AyyÕldÕz, O. ølhan
Ankara Üniversitesi øbn-i Sina Hastanesi Hematoloji
Bilim DalÕ ve Aferez Ünitesi, Ankara.

Terapotik plazma deùiüimi (TPD) deùiüik grup
hastal×klarda alternatif tedavi olarak kullan×lmaktad×r. úülem için kullan×lan raplasman s×v×lar×n×n
iülemin maliyetini yükseltmesinden dolay× alternatif solüsyonlar kullan×lmaya baülanm×üt×r.
Hydroxyethyl Starch bunlardan biridir. Bu çal×ümada TPD`inde kullan×lan replasman s×v×lar×n×n
koagülasyon
testlerine
etkisi
araüt×r×ld×.
Yirmidokuz hasta çal×ümaya al×nd×. Hastalar×n
19`u kad×n, 10`u erkek olup, yaü ortalamas× 49 (2573) idi. TPD uygulanan 14 hasta Myastenia
Gravis, 2 hasta Otoimmun Hemolitik Anemi, 2
hasta familyal hiperkolesterolemi, 1 hasta
Multiple Skleroz, 4 hasta MM, 1 hasta
hiperbilirubinemi, 2 hasta hipoksik ensefalopati, 1
hasta transvers myelit, 1 hasta SLE, 1 hasta ise
DIC+sepsis tan×lar× ile takip ediliyorlard×. Her
seans s×ras×nda 1-1.5 plazma volümü plazma deùiüim iülemi uyguland×. Kullan×lan plazma deùi49
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üim s×v×s×na göre hastalar dört gruba ayr×ld×. Bu
gruplar; yüksek molekül aù×rl×kl× ve orta molekül
aù×rl×kl× Hidroksietilstarch (%3)(VARúHES ve
ISOHES),
%4
albümin+HES,
Ta#Image37.jpg#
ze Donmuü Plazma (TDP) ve %4 albumin idi. Beü
hastaya HES+albümin (grup 1), 8 hastaya TDP
(grup 2), 6 hastaya VARúHES/úSOHES (grup 3) ve
10 hastaya yaln×zca %4 albümin verildi (grup 4).
Her seansta deùiüen plazma miktar× hastaya göre
deùiümekle birlikte en az 2250ml en fazla 3500ml
idi. % 6`l×k VARúHES veya úSOHES 1/2 oran×nda
%0,9 NaCl ile seyreltildi ve %3`lük solüsyonu elde
edildi. Hastalara kullan×lan % 20`lik albumin iülem s×ras×nda 5 kat % 0,9 NaCl ile seyreltilerek
%4`lük solüsyon haline getirildi. TPD uygulanacak hastalardan aPTT, PTZ ve fibrinojen
içinbirinci iülem öncesi, iülem sonras×, iülemden 3
saat sonra, 6 saat sonra, 24 saat sonra, ikinci iülem
öncesi ve ikinci iülem sonras× olmak üzere yedi
kez kan örneùi al×nd×. TT için ise 5 kez kan örneùi
al×nd×. PTZ ölçümünün istatistiksel deùeri aç×s×ndan gruplar aras×nda fark yoktu (F=0,968 P= 0,43).
Dört grubunda örnekleme yap×lan dönemlerdeki
PTZ deùerlerinin ortalamas×birbirine benzerdi.
Parametrenin zamana göre deùiüimi anlaml× bulundu (F= 13.579, P= 0.000) (ûekil 1). APTT yönünden gruplar aras×nda anlaml× fark olmad×ù×
görüldü (F= 2.839, P= 0.069). Zaman içinde de
APTT`de anlaml×deùiüim yoktu (ûekil 2) (F= 8,011,
P= 0.223). TT deùeri bak×m×ndan gruplar aras×nda
fark saptanmad× (F= 2,157, P= 0.127). TT`nin zaman içinde anlaml× kabul edilebilecek deùiüimi
mevcuttu (ûekil 3) (F= 8,011 P= 0.000). Yapt×ù×m×z
çal×ümada TDP almayan hasta gruplar×nda APTT
düzeylerinde grup içinde anlaml× deùiüiklikler
saptand×(APTT`de uzama), ancak hiçbir hastada
kanama diyatezi izlenmedi. Sonuç olarak elde
edilen verilere göre HES`in koagülasyon testleri
üzerine olan yan etkileri diùer replasman s×v×lar×
ile hemen hemen eüdeùerdi. K×sa süreli
plazmaferez yap×lacak, albümin seviyesi 3 gr/dl
üzerinde olan hastalara ilk iki seansta HES güvenle kullan×labilir olmas× ve maliyetinin ucuz olmas×
nedeniyle tercih edilebilir bir replasman s×v×s×
olarak kabul edildi.

1TÕp

Solid tümörlerin ve hematolojik malignitelerin
tedavisinde kullan×lan cisplatinin (CP) kullan×m×n× s×n×rlayan en önemli etken nefrotoksisitedir.
CP`nin
yol
açt×ù×
nefrotoksiste
lipid
peroksidasyonunda ve serbest oksijen radikallerinin art×ü nedeniyledir. Bu deneysel çal×ümada
CP`nin yol açt×ù× nefrotoksisitede E ve C vitaminleri ile desferoksaminin rolü; aù×rl×klar× 195 ±50 g
olan 8 ayl×k 75 Wistar ratlarda araüt×r×ld×. Ratlar
eüit say×da 5 guruba ayr×ld×. 1.guruba
intraperitoneal (úP) 1 ml/100 g serum fizyolojik
(SF), 2.guruba 10 mg/kg CP, 3. guruba 100 mg/kg
vitamin C (Vit-C) ve 30 dk sonra 10 mg/kg CP,
4.guruba 100 mg/kg vitamin E (Vit-E) ve 30 dk
sonra 10 mg/kg CP, 5.guruba 250 mg/kg
desferoksamin (Desf) ve 30 dk sonra 10 mg/kg CP
uyguland×ktan 72 s. sonra rat böbrekleri SF y×kand×.
Böbrek
korteks
dokular×n×n
homojenizasyonu sonras×nda katalaz, H2O2,
süperoksitdismutaz (SOD), glutatyon redüktaz
(GR), malondialdehid (MDA) düzeylerine dokularda bak×ld×. úlk kontrol grubuna göre Katalaz,
GR ve SOD düzeyleri anlaml× derecede dü-üük
iken (p<0,001), MDA (p<0,05) ve H2O2 (p<0,001)
düzeyleri yüksekti. Bu üç ilaç da SOD düzeylerini
CP gurubuna göre anlaml× derecede artt×r×rken
(p<0,001), yaln×z Vit-C gurubunda sonuçlar kontrol gurubundan farks×zd×(p>0,05). Üç ilaç da
MDA (p<0,01) düzeylerini azaltt×, üç gurup ve
kontrol gurubu aras×nda fark yoktu (p>0,05). VitC; Desf. (p<0,001) ve Vit-E`den (p<0,05) ve Vit-E
de Desf.den (p<0,001) daha fazla H2O2 düzeylerini azaltt×. Katalaz düzeyleri Vit-C ve E ile belirgin derecede artar (p<0,05) iken Desf.in herhangi
bir etkisi saptanmad×(p>0,05). Vit-C ve E `nin
birbirlerine bir üstünlüùü yoktu (p>0,05). Her üç
ilac×n da GR üzerine bir etkisi bulunmad×. Sonuç
olarak CP lipid peroksidasyonunu ve serbest oksijen radikal oluüumunu uyarmaktad×r. E ve C vitaminleri
ile
desferoksamin
lipid
peroksidasyonunu ve serbest oksijen radikallerinin oluüumunu azaltarak ve serbest oksijen radikallerinden
koruyucu
enzimleri
artt×rarak
cisplatinin yol açt×ù× nefrotoksisiteden korumada
etkin olabilir.

CøSPLATøNøN YOL AÇTIöI
NEFROTOKSøSøTEDE E VE C VøTAMøNLERø øLE
DESFEROKSAMøNøN ROLÜ:

CD34+ HÜCRELER ve PERøFERøK
KAN MONONÜKLEER HÜCRELERøN APOPTOZøSø ÜZERøNE

G. KadÕkoylu1, Z. Bolaman1, S. DemÕr2, M. Balkaya3, Y.
Enli2, N. AkalÕn2.
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úyonize radyasyonun (IR) hücreler üzerine direk
etkisi DNA hasar× sonucu meydana gelmektedir.
Ayr×ca sitoplazmik serbest oksijen radikallerinin
(SOR) art×ü×na da se- bep olmakta ve SOR`inin
hücresel matriksi ve protein kinazlar×olumsuz
yönde etkilemesi sonucu hücre siklusunu inhibe
edebilmektedir. Hiperbarik oksijen (HBO) hücre
maturasyonunu inhibe edebilmekle birlikte,
HBO`ya maruz kalan hiperoksik hücrelere uygulanan IR, SOR`nin art×ü×na sebep olabilmektedir.
Bu çal×ümada HBO ile IR`un ARH-77 ve Raji hücre
hatlar×nda proliferasyona olan etkileri incelendi.
Hücre hatlar× 2000 Cy IR`a, 2 saat süre ile 3 atmosfer HBO`e ve HBO+IR`a maruz b×rak×ld×. Negatif
kontrol olarak 2 saat süre ile 3 atmosfer normal
hava uyguland×. Uygulamalardan 1 ve 24 saat
sonra proliferasyona olan etkileri MTT assay ile
belirlendi. Hücre içi SOR düzeyleri dolayl× olarak
glutatyon peroksidaz (GSH-Px), malondialdehit
(MDA) ve süperoksit dismutaz (Zn-Cu-SOD)
aktivitelerindeki deùiüiklikler ile incelendi. IR
sonras×nda Raji ve ARH-77 üzerine sitotoksik etki
(1.saat %7.7 ve %1.7, 24.saat %55.5 ve %53.8)
24.saatte anlaml× derecede artm×üt× (p<0.001 ve
p<0.001). Bu anlaml×l×k IR+HBO sonras×nda
(1.saat %5.3 ve %11.3, 24.saat %58.3 ve %56.6)
24.saatte de mevcuttu (p<0.001 ve p<0.001). HBO
ise anlaml× sitotoksik etki oluüturmad×. Raji hücrelerindeki Zn-Cu-SOD aktivitesinde kontrol grubuna göre (10.77 U/mhc [milyon hücre]) sadece
IR sonras× 1. saatte (16.32 U/mhc) anlaml× art×ü
izlendi (p<0.001). ARH-77 hücrelerinde ise IR,
HBO ve HBO+IR sonras× 1.saatte (p<0.001,
p<0.001 ve p<0.001) ve HBO+IR sonras× 24. saatte
(p<001) anlaml× yüksekti. GSH-Px aktivitesi ARH77 hücrelerinde HBO ve HBO+IR sonras× 1.saatte
(p<0.001 ve p<0.001) ve 24.saatte anlaml×yüksekti.
MDA aktivitesinde ise her iki hücre hatt×nda anlaml× art×ü izlenmedi. Tüm bu bulgulara göre IR,
Raji ve ARH-77 hücreleri üzerine sitotoksik etki
oluüturmakta, bu etkiye HBO`nin katk×s× olmamaktad×r. Raji ve ARH-77 hücrelerinde oluüan
sitotoksik etkide SOR`nin rolü ise tart×ümal×d×r.

Medroksiprogesteron asetat (MPA), klinik onkolojide özellikle jinekolojik malignensiler ve kanserlere baùl× ka-üeksi tedavisinde yayg×n olarak
kullan×lmaktad×r. Son y×llarda yüksek doz
medroksiprogesteron asetat×n solid tümörler için
kemoterapi uygulanan hastalarda hematolojik
toksisiteyi azaltt×ù×n× gösteren yay×nlar mevcuttur.
Biz bu çal×ümada CD34+ hücrelerin ve periferik
kan mononükleer hücrelerin (PKMH) apoptozisi
üzerine MPA`×n in-vitro etkilerini araüt×rd×k. Saùl×kl× gönüllü donörlerden elde edilen CD34+ hücreler üç grup halinde asit pH da apoptozis indüklenerek kültüre edildi. Birinci gruba 10ng/ml,
ikinci gruba 100ng/ml MPA ilave edildi, üçüncü
grup kontrolgrubu olarak kabul edilerek 72 saat
süreyle enkübe edildi. 72 saat sonunda hücre say×mlar× yap×ld× ve ak×msitometri ile apoptozis
oranlar× deùerlendirildi. Kontrol grubu ile karü×laüt×r×ld×ù×nda 100ng/ml dozunda MPA`×n
apoptozisi azaltt×ù× (s×ras×yla % 6.7±3.8 ve % 12.5±
5.0, p<0.05) ve hücre say×s×n× art×rd×ù× tesbit edildi
(s×ras×yla 680± 294x103/ml ve 350± 131x103/ml,
p=0.009). Saùl×kl× donorlerden elde edilen PKMH
üzerine 10ng/ml ve 100ng/ml dozlar×nda MPA
ilave edilerek 72 saat enkübe edildi. 72 saat sonunda kültüre edilen hücrelerin apoptozis oranlar× ak×msitometri ile deùerlendirildi. Kontrol grubu
ile karü×laüt×rd×ù×m×zda 100ng/ml dozdaki
MPA`×n apoptozisi azaltt×ù× tesbit edildi (s×ras×ile
%32±4.6 ve 20± 1.5 , p<0.05) . MPA` ×n 10ng/ml
dozunda ise kontrol grubu ile aras×nda anlaml× bir
fark yoktu. MPA`×n apoptozisi azalt×c× etkisinin
mekanizmas×muhtemelen
TNF-alfa
gibi
sitokinlerin
sekresyonunun
veya
bcl-2
protoonkogeninin protein ekspresyonunun azalmas×na baùl× olabilir.

HøPERBARøK OKSøJEN VE øYONøZE RADYASYONUN BURKITT
LENFOMA (RAJI) VE MULTøPLE
MYELOMA (ARH-77) HÜCRE HATLARINDA PROLøFERASYONA
OLAN ETKøLERøNøN DEöERLENDøRøLMESø:

HL-60 HÜCRE HATTINDA ARA-C
VE SøMVASTATøN`øN TEK VE
KOMBINE KULLANIMLARININ
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Saùl×kl× yada malign hücrelerin en önemli ortak
özellikleri sahip olduklar× adaptasyon oran×d×r.
Malign hücrelerde metabolik yönelim, ortam×n
oksijen içeriùi ve substrat konsantrasyonuna göre
düzenlenmektedir. Malign hücrelerin köken ald×klar× saùl×kl× hücrelere göre enerji metabolizmalar×nda hangi oranlarda farkl×l×k izlendiùi metabolizma çal×ümalar× ile karü×laüt×r×labilmektedir. Ayr×ca kolesterol ve türevleri neoplastik hücrelerde
DNA sentezinde ve hücre büyümesinde yüksek
konsantrasyonlarda gereklidirler. Çal×ümam×zda
HL-60 akut promyelositik lösemi hücre hatt× ve
lökositlerde metabolik özellikler araüt×r×lm×ü olup,
HMG-KoA redüktaz inhibitörü simvastatin ve
Ara-C`nin tek ve kombine kullan×mlar×n×n HL-60
hücrelerini, normal lökosit metabolizmas×na ne
oranda yaklaüt×rd×ù× karü×laüt×r×lm×üt×r. Çal×ümada
kontrol lökosit ve HL-60 hücreleri, radyoaktif
glukoz ile 4 saat inkübasyona b×rak×ld×.
únkübasyon sonras× hücreler taraf×ndan üretilen
iüaretli CO2, d×ü ortamdan izole edilerek özel olarak haz×rlanm×ü sintilasyon viallerinde topland×.
Ortamda mevcut diùer karbonhidrat katabolizmas× son ürünleri (laktat, purivat, asetat, vd.) ise
anyon deùiütirici kromatografi arac×l×ù× ile toplanarak, likit sintilasyon cihaz×nda ölçüldü. Ayr×ca
her grubun protein ve glikojen deùerleri belirlenerek, saatteki glikojen tüketimi mikrogram protein
olarak hesapland×. Çal×ümam×zda lökositlerin
aerobiküartlarda enerjilerinin %88,9`unu aerobik
glikolizle karü×larken, anaerobik üartlar oluüturulduùunda bu oran×n yaklaü×k 9 kat azalarak
%9,98`e düütüùünü gözledik. Bu oran, HL-60 hücre hatt×nda aerobik üartlarda % 6,16, anaerobik
üartlarda ise % 3,42 olarak belirlenmiü ve aradaki
oran 1,8 kat olarak izlenmiütir. Ara-C`nin tek baü×na HL-60 hücre hatt×nda aerobik glikolizi kullan×m oran×%17,31`e ç×karken, simvastatinde bu
oran %21,84`e, Ara- C ve simvastatinin kombine
kullan×lmas× sonucu ise %31,35`e ulaümaktad×r.
Sonuç olarak, HL-60 hücre hatt×na in vitro koüullarda, Ara-C, simvastatin, Ara-C+simvastatin
uygulamas×n×n aerobik glikolizi ilaç uygulanmayan kontrol grubunun sahip olduùu aerobik
glikolize göre yaklaü×k 10 kat art×rd×ù× ve normal
lökositlerin sahip olduklar× metabolizmaya yaklaüt×rd×ù× gözlenmiütir.

Pentoksifilin (PTX), vazodilatatör ve hemoreolojik
etkileri ile kan ak×m×n×, dolay×s×yla dokular×n beslenme ve oksijenlenmesini art×rmaktad×r. C ve E
vitaminleri ise antioksidan olarak da kullan×lmaktad×r. Bu çal×ümada antineoplastik bir ajan olan
carboplatin`in çeüitli organlardaki toksisitesini
önlemede PTX, C vitamini ve E vitamininin etkisi
s×çanlarda deneysel olarak araüt×r×ld×. Her biri
10`ar s×çan içeren 5 ayr× çal×üma grubu oluüturuldu: Grup I (serum fizyolojik kontrol), Grup II
(Carboplatin), Grup III (Carboplatin + PTX), Grup
IV (Carboplatin + C vitamini), Grup V
(Carboplatin + E vitamini). Carboplatin, I. grup
hariç diùer gruplardaki hayvanlara 25 mg/kg
intraperitoneal (ip) yolla verildi. Kontrol grubuna
0,2 ml serum fizyolojik, PTX grubuna 150 mg/kg
PTX, C vitamini grubuna 50 mg/kg C vitamini ve
E vitamini grubuna 50 mg/kg E vitamini beü gün
süreyle, günde bir kez, carboplatinle eü zamanl×
olarak ip yolla verildi. Çal×üma süresince hayvanlar×n aù×rl×klar× günlük olarak takip edildi. Çal×üman×n
alt×nc×
gününde
hayvanlardan
intrakardiyak giriüimle kan al×nd×, hayvanlar
sakrifiye edilip organlar×(kalp, akciùer, karaciùer,
dalak, mide, ince ve kal×n barsak, böbrek, kemik
iliùi) ç×kar×ld×. Kan örneklerinden hemogram,
glukoz, üre, BUN, kreatinin, ALT ve AST çal×ü×ld×.
Organlar makroskopik ve histopatolojik olarak
incelendi. PTX grubundaki hayvanlar×n beslenme
ve diùer aktiviteleri serum fizyolojik grubuna
benzer iken diùer gruplar×n bu aktivitelerinde
azalma gözlendi. Çal×üma süresince aù×rl×k
itibariyleserum fizyolojik grubu hariç diùer gruplar×n vücut aù×rl×ù×, çal×üma öncesindeki aù×rl×klar×na göre anlaml× düzeyde azald×. Organlar×n
makroskopik gözlemi ve histopatolojik incelemesinde belirgin bir deùi-üiklik saptanmad×. Elektron
mikroskopik inceleme yap×- lamad×. Hemogram,
glukoz, üre, BUN ve kreatinin düzeyleri gruplar
aras×nda anlaml× farkl×l×k göstermedi. AST ve
ALT düzeyleri kontrol grubuyla karü×laüt×r×ld×ù×nda anlaml×derecede farkl×yd×. AST düzeyi,
carboplatin ve PTX grubunda diùer gruplara göre
yüksek, E vitamini grubunda ise düüük bulundu.
E vitamini grbundaki AST düüüklü ùü
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katsay×s× r=-0.346, p<0.05). AST, ALT, LDH,
indirekt bilirubin aras×nda ise pozitif korelasyon
olup p<0.05 idi (r=0.306, r=0.293, r=0.408). Endoskopisi yap×lan 38 olguda b-2MG yüksekliùi ile
atrofik
gastrit
varl×ù×
aras×ndaki
iliüki
anlaml×bulundu (p=0.04). Atrofik gastriti olmayan
19 hastan×n b-2MG ortalamas× 1.5 mg/dl iken,
atrofik gastritli 19 olguda b-2MG düzeyi ortalama
2,98 idi. b-2MG ile VB12 düzeyleri aras×nda anlaml× bir iliüki bulunmamakla birlikte, aneminin
derinleümesi ve pansitopeninin varl×ù× ile b-2MG
düzeyi aras×nda anlaml× iliüki bulundu (p<0.05).
b-2MG düzeyinde yükseklik ve lökopeni aras×nda
da anlaml× bir birliktelik vard×. Lökopenik 9 olgunun 7`sinde b-2MG seviyesi yüksekti (p=0.000).
Sonuç olarak; VB12 eksikliùine baùl× MA`lerde, b2MG düzeyi yüksek bulunabilir. Özellikle atrofik
gastritli olgularda b-2MG düzeyinin daha yüksek
olmas× dikkat çekicidir. b-2MG düzeyindeki yüksekliùin hastal×ù×n klinik üiddetiyle iliükili olabileceùi, ayr×ca b-2MG art×ü×na inefektif eritropoiezise
ek olarak, inefektif myelopoiezisin de katk×s×n×n
varl×ù× düüünülebilir. Daha çok hasta içeren çal×ümalarla, bu hasta grubunda b-2MG`in tan×sal ve
prognostik önemi olup olmad×ù×n×n ve gastrik
patolojiyle iliükisinin ortaya konmas×nda yarar
vard×r.

karboplatin grubuna göre istatistiksel olarak anlaml×yd×. ALT düzeyi carboplatin grubunda tüm
gruplara göre anlaml× derecede yüksekti. Vitamin
E, vitamin C ve PTX gruplar×nda kontrol grubuna
göre ALT düzeyinde anlaml×bir fark yokken,
carboplatin grubuna göre vitamin E ve PTX
grbunun düzeyleri anlaml× derecede düüüktü.
Sonuç olarak PTX alan grupta beslenme ve diùer
aktiviteler daha iyi bulundu. ALT düzeyleri dikkate al×nd×ù×nda carboplatinle birlikte vitamin C,
E veya PTX verildiùinde karaciùer fonksiyonlar×n×n olumlu yönde etkilendiùi görüldü.

B12 VøTAMøN EKSøKLøöø VE
MEGALOBLASTøK ANEMø DE BETA-2 MøKROGLOBULøN DÜZEYø
VE LABORATUVAR PARAMETRELERøYLE øLøùKøSø:
M. Çabuk, S. Kafesçiler, C. Ceylan, T. ùanlÕda÷1, N.
Türkel2 S. Ayhan3, K. AydÕn, E. Özdemir.
Hematoloji Bilim DalÕ, 1Mikrobiyoloji Anabilim DalÕ,
2Gastroenteroloji Bilim DalÕ,
3Patoloji Anabilim DalÕ.Celal Bayar Üniversitesi TÕp
Fakültesi, Manisa.

Beta-2 mikroglobulin (b-2MG); düüük molekül
aù×rl×kl×(11800 dalton) bir glikoprotein olup, tüm
çekirdekli hücrelerin yüzeyinde bulunur ve HLA
Class I molekülünün parças×d×r. B lenfositlerle
iliükili hastal×klarda, lenfomalarda, böbrek yetmezliùi, inflamasyon varl×ù×nda ve neoplazilerde
plazma düzeyi artar. Multiple myelom, lenfoma
gibi hematolojik malignitelerde önemli bir
prognostik belirleyicidir. B12 vitamin (VB12) eksikliùi, megaloblastik anemilerin (MA) en s×k nedenidir. MA`de, kusurlu DNA sentezi, artm×ü
inefektif eritropoiezis ve bunlara baùl× periferik
kan ve kemik iliùi deùiüiklikleri görülmektedir.
Bu hastalarda, inefektif eritropoiezis ve buna baùl×
artm×ü hücre turnoveri olmas× nedeniyle serum b2MG düzeylerinde art×ü görülmesi beklenebilir.
Bu çal×ümada, VB12 eksikliùi ve buna baùl× MA`li
olgularda serum b-2MG düzeyini ve laboratuvar
bulgular×yla iliükisini araüt×rd×k. 2000-2002 y×llar×
aras×nda baüvuran, VB12 eksikliùi ve/veya B12
eksikliùine baùl× MA olan 64 olgu çal×ümaya al×nd×. b-2MG düzeyini yükseltecek böbrek yetmezliùi, lenfoma, myeloma gibi tan×l× olgular d×üland×.
Olgular×n hemogram, biyokimya, VB12 ve b-2MG
ölçümleri, kemik iliùi ve gastrik endoskopik biyopsi incelemeleri yap×ld×. 64 olgunun 17`sinde
(%26,5) b-2MG düzeyi yüksek bulundu. b-2MG
düzeyi ile hemoglobin ve hematokrit deùeri aras×nda negatif korelasyon saptand× (korelasyon

REFRAKTER MULTøPL
MYELOMADA OTOLOG
PERøFERøK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU:
A. Ünal, F. Altuntaú, B. Eser, Ö. Er, M. Özkan, M. Çetin.
Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi, Dedeman Hastanesi, HematolojiOnkoloji Bilim DalÕ, KøT Merkezi, 38039,
Kayseri.

Dedeman hastanesi, KúT merkezinde ocak 2000nisan 2002 tarihleri aras×nda refrakter multipl
myelomal× 11 hastaya otolog periferik kök hücre
transplantasyonu (OPKHT) uygulanm×üt×r. Hastalar×n 8`i erkek, 3`ü kad×n olup ortanca yaü 52 (4261) y×ld×r. Olgular×n 4`ü Durie salmon evre-II, 7`si
evre-III idi. Tan×dan transplantasyona kadar geçen ortanca süre 8 ay (4-30) idi. Transplant öncesi
6 olguda parsiyel yan×t (PR), 4 olguda stabl ve 1
hastada progresif hastal×k vard×. Kök hücre
mobilizasyonu için siklofosfamid 4 gr/m2 ve GCSF 10 ug/kg/gün kullan×lm×üt×r. Ortanca 2 (2-3)
aferezde ortanca5.6 x108 /kg (4.2-7.6 x108 /kg)
MNH, 3.6 x106/ kg (2.45-12.4 x106/ kg) CD 34+
hücreden oluüan ürün elde edildi. Haz×rlama rejimi olarak melfalan 140 mg/m2 verilmiütir. Posttransplant 30.günde interferon-2a (Roferon-A) 4.5
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milyon Ü, haftada 3 gün SC uyguland×. Nötrofil
engraftman×ortanca 12 gün (10-24), trombosit
engraftman× ortanca 14 (12-28) idi. Olgular×n
7`sinde TR, 4`inde PR elde edilmiütir. 1 hasta posttransplant 3. ayda sepsis nedeniyle exitus olmuütur. Ortalama 10.6 ayl×k (3-17) izlem sonras× yaüayan 10 olgudan 6`s× TR`da ve 3`ü PR`da takip
edilmektedir. Bizim çal×ümam×zda takip süresinin
k×sa olmas×na raùmen bir çok geniü çal×ümada
OPKHT`nun multipl myelomal× olgularda yaüam
üzerine olumlu etkisi gösterilmesi nedeniyle günümüzde refrakter myelomal×hastalarda düüünülmesi gereken bir tedavi seçeneùi olabilir.

Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi, øç HastalÕklarÕAnabilim
DalÕ, HematolojÕ Bilim DalÕ, øzmir.

Günümüzde multipl myelom (MM) tedavisinde
OPKHT uygun hastalarda standart bir tedavi
yaklaü×m× haline gelmiütir. Bu çal×ümada merkezimizde Ocak 1998-Aùustos 2002 tarihleri aras×nda 34 OPKHT uygulanan MM tan×l× hastan×n (2
evre I, 5 evre II, 27 evre III; B 9 hasta)
sonuçlar×sunulmuütur. Hastalar×n 21`i erkek, 13`ü
kad×n olup medyan yaü 51 (30-63)`dir. Transplantasyon öncesi 27 hastaya sadece VAD rejimi
(medyan 4 kür), 7 hastaya iki farkl× kemoterapi
rejimi (MP+VAD 5 hasta; VAD+EDHAP 2 hasta)
uygulanm×üt×r. Tan× ile transplantasyon aras×nda
geçen süre medyan 7.6 (5-62.5) ayd×r. Transplantasyon öncesi 4 hastada tam remisyon, 18 hastada
k×smi yan×t, 12 hastada ise refrakter hastal×k durumu saptanm×üt×r. Mobilizasyon rejimi olarak 31
hastada siklofosfamid + büyüme faktörü (23 GCSG, 8 GM-CSF), 3 hastada EDHAP+G-CSF kullan×lm×üt×r. Medyan 3 (2-6) aferez ile toplanan 6.14
(2.26-15.37)x108/kg MNH, 11.2 (2.5-63.48)
x106/kg CD34 (+) hücreden oluüan ürün melfalan
200 mg/m2 (2 hastada 140 mg/m2)`den oluüan
haz×rl×k rejiminden sonra infüzyonla verilmiütir.
Tüm hastalara transplantasyon sonras× büyüme
faktörü nötrofil engrafman× oluüuncaya kadar
uygulanm×üt×r. Nötrofil engrafman× (>500/_L)
medyan 11 (8-17) gün, trombosit engrafman×
(>20000/_L) 11.5 (0-44) günlerde oluümuütur.
Erken dönemde 4 hasta (%11.7) 11-65`inci günler
aras×nda infeksiyon nedeniyle kaybedilmiütir.
Transplantasyon sonras× 20 (%58.8) hasta tam
remisyonda, 11 (%32.3) hasta k×smi yan×tta olarak
deùerlendirilmiütir. Medyan 25.1 (1.7-56.7) ayl×k
izlem süresinde 15 hastada relaps-progresyon
gözlenmiü, 8 hasta progressif hastal×k nedeniyle
kaybedilmiütir. Halen 10`u tam remisyonda olmak
üzere 22 hasta yaüamdad×r. Medyan total yaüam
süresine henüz ulaü×lamam×üt×r. 4 y×lda total
saùkal×m %58; progresyonsuz yaüam süresi medyan 25 ay, 4 y×lda progresyonsuz saùkal×m %33
olarak saptanm×ü olup sonuçlar×m×z literatür ile
uyumludur.

OTOLOG PERøFERøK KÖK HÜCRE
TRANSPLANTASYONU : ALTI YILLIK SONUÇLARIMIZ:
O.Türken, A.Öztürk, E.G. Kandemir, M.YaylacÕ.
GATA H.PaúaTÕbbi Onk.Srv., GATA H.Paúa Hem.Srv.,
østanbul.

1996-2002 y×llar× aras×nda nüks veya refrakter 14
solid tümörlü ve 9 hematolojik maligniteli 23 hastaya periferik kök hücre desteùinde yüksek doz
kemoterapi (ifosfamide 10 gr/m_ 1 gün,
karboplatin 1 gr/m_ 1 gün, etoposide 1 gr/m_ 1
gün) uyguland×. Tam cevap sonras×nükseden veya
k×smi cevap saùlanan hastalara ayn× protokol 2.
kez uyguland×. Solid tümörlülerden 4 hastada tam
cevap, 4 hastada k×smi cevap elde edildi. 6 hastada yan×t al×namad×. Bu grupta tedaviye baùl× ölüm
saptanmad×. Hematolojik malignitelilerden 3 hastada tam cevap, 3 hastada k×smi cevap al×nd×, 3
hastada tedaviye cevap al×namad×. 2 hasta tedaviye baùl× komplikasyonlar yüzünden kaybedildi.
K×smi cevap elde edilen 2 solid tümörlü hastada
2.yüksek doz tedavi sonras× yan×t al×namad×. Tam
cevap sonras× geç dönemde nükseden hematolojik
maligniteli 1 hasta 2.yüksek doz kemoterapi sonras× tedaviye baùl× komplikasyonlar nedeniyle
kaybedildi. Periferik kök hücre desteùinde yüksek
doz kemoterapi nüks veya refrakter solid tümörlü
ve hematolojik maligniteli hastalarda saùkal×m×
artt×rabilir. Ancak tedavinin etkinliùi ve optimal
ilaç dozlar×n×n belirlenebilmesi için daha geniü
kapsaml× çal×ümalara ihtiyaç vard×r.

SOLøD TÜMÖRLERDE OTOLOG
PERøFERøK KÖK HÜCRE NAKLø;
ERCøYES ÜNøVERSøTESø DEDEMAN HASTANESø DENEYøMø:

MULTøPL MYELOMDA OTOLOG
PERøFERøK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU (OPKHT) SONUÇLARIMIZ:

M. Çetin, A. Ünal, F. Altuntaú, B. Eser, H. . Çoúkun, Ö.
Er, M. Özkan, M. Altinbaú.
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8 ay, 5 ayda ve 3 ayda TR`da takip edilmektedir.
Solid tümörlerde OPKH desteùinde yap×lan YDT
uygulamalar× klnik çal×üma protokolleri içerisinde
alternatif tedavi yöntemleri olarak düüünülmelidir. Daha büyük say×da ve randomize çal×ümalara
gereksinim vard×r.

Kemoterapiye duyarl× solid tümörlerde otolog
periferik kök hücre (OPKH) desteùinde yüksek
doz tedavi (YDT) uygulamalar×son y×llarda giderek artmaktad×r. Hem yayg×n hastal×kta kür saùlamak hem de adjuvan tedavide çal×ümalar halen
yoùun bir üekilde devam etmektedir. Erciyes Üniversitesi T×p fakültesi, Dedeman hastanesi, KúT
Merkezinde 1996-2002 aras×nda ortanca yaü× 54
(14-62) olan solid tümörlü 12 hastaya (8 kad×n, 4
erkek) OPKH desteùinde YDT uyguland×. Olgular×n 4`ü meme kanseri (CA), 3`ü over kanseri, 2`si
ewing sarkomu, 1`i küçük hücreli akciùer kanseri
(KHAK), 1`i nöroblastoma, 1`i PNET idi.
Mobilizasyon rejimi 4 olguda siklofosfamid ve
paklitaksel, 3 olguda siklofosfamid ve dosetaksel
ve 5 olguda da siklofosfamid, etoposid ve
dexametazon ile yap×lm×üt×r. Olgular×n hepsinde
10 ug/kg G-CSF kullan×lm×üt×r. Ortanca 2
aferezde (2-4) ortanca 3.2 x 108/kg (1-8.3 x 108)
mononükleer hücre, 2.85 x 106 /kg (1-6.3) CD34+
hücre elde edildi. Yüksek doz kemoterapi olarak
CNV;
siklofosfamid
60
mg/kg
1gün,
mitoksantron 40 mg/m2 1 gün, etoposid 2.5 g/m2
1 gün, ICE; etoposid 1.8 g/total, ×fosfamid 12
gr/total, mesna 12 gr/total, karboplatin 1.5
gr/total, MTC; thiotepa 250 mg/m2/gün 2 gün,
melfelan 50 mg/m2/gün 2 gün, karboplatin 300
mg/m2/gün 4 gün, ve high MEC; karboplatin 400
mg/m2 3 gün, etoposid 200 mg/m2 3 gün,
Melfelan 70 mg/m2, 2 gün kullan×lm×üt×r.
KHAK`de CNV, Ewing sarkomunda ICE, Meme
CA; 2`si ICE, 2`si MTC, nöroblastomada high
MEC, over kanseri; 2`si MTC, 1`i ICE ve PNET`de
ICE prokolleri uygulanm×üt×r. Tan× ile transplantasyon aras×nda geçen ortanca süre 24 ay (5-45)
idi. Hiç bir olguda engraftman yetmezliùi olmad×.
Nötrofil engraftman× ortanca 11 gün (9-16),
trombosit engraftman× ortanca 12 günde (10-18)
izlendi.Ortanca 3 Ü eritrosit suspansiyonu (0-8),
ortanca 6 Ü trombosit suspansiyonu (2-10) verildi.
Ortanca ateüli gün say×s× 4 olup (2- 10) otanca
antibiyotik kullan×m süresi 10 (7-24) idi. KHAK 7.
Ay×nda progresyon nedeniyle, 1 meme CA travma sonucu intrakranial kanama ve 1 meme CA
hastal×k progresyonu 13. ay×nda hastal×k
progresyonu nedeniyle, 1 over ve 1 PNET s×ras×yla 11 ve 8. Ayda hastal×k progresyonu nedeniyle
toplam 5 hasta exitus olmuütur. 2 meme CA tam
remisyon elde edildikten sonra 20 ve 28.aylar×nda
nüks saptanm×üt×r. Over CA olgular×nda 1`inde
PR elde edildi ve eklenen RT ile TR`a girdi ve 22
.ay×nda TR`da takip edilmektedir ve diùer over
CA olgusu TR elde edildikten sonra lokal nüks
izlenmiü ve daha sonra takip d×ü× kalm×üt×r. Ewing
sarkomlu 2 olgu ve nöroblastomal× 1 olgu s×ras×yla

OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLø
SONRASI SPøRONOLAKTON UYGULAMASININ GÜNLÜK POTASYUM øHTøYACI ÜZERøNDEKø ETKøSø:
T. Demirer1, M. AylÕ2, R. Haznedar3, N. Günel3, M. Da÷lÕ4, T. Fen4, G. Özet2, N. Ustael2, T. Üstün2,
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Sina Hastanesi,
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Platinium içeren yüksek doz kemoterapi rejimleri
ile yap×lan otolog kök hücre nakillerinden sonra
(K+) kayb×daima karü×laü×lan bir problemdir.
Nefrotoksik antibiotiklerin de post-transplant
dönemde s×k kullan×lmas× da hipokalemiyi oluüturan bir diùer faktördür. Ciddi hipopotasemi
sonucu tehlikeli aritmiler, düz kas fonksiyon
bozukluklar×ve paralitik ileus gibi yan etkiler
oluümaktad×r.Biz bu çal×ümada platinium içeren
yüksek doz rejimler ile yap×lan otolog kök hücre
nakli sonras×nda spironolakton uygulamas×n×n
potasyum ihtiyac× üzerindeki etkinliùini araüt×rd×k. 20 hasta içeren 2 gruptan birinci gruba nakil
sonras× spironolakton verilmedi. úkinci gruba
nakil sonras×0-15nci günler aras×nda 2x 100
mg/gün oral spironolakton verildi. Günlük serum
K+ ve magnezyum düzeyleri takip edildi. Serum
potasyum düzeyi 3.5 mEq/L, Mg düzeyi 1.5
mEq/L tutuldu. Median total K+ ihtiyac×15nci
günün sonunda spironolakton alan ve almayan
grupta s×ras× ile 710 mEq (range 160-2250) ve 2185
mEq (range 1430-4830) oldu. Median günlük potasyum ihtiyac×spironolakton almayan grupta
s×ras× ile 47.33 mEq (range 10.67-150) ve 145.67
(range 95.33-322) (p<0.001) oldu. Bu çal×üma
platinium içeren haz×rlama rejimleri ile yap×lan
otolog kök hücre nakillerinde nakil sonras×
spironolakton uygulamas×n×n renal K+ kayb× ile
günlük ve total potasyum ihtiyac×n× azaltt×ù×n×
ortaya koymuütur. Bu yaklaü×m×n rutin pratiùe
taü×nmas× için daha geniü hasta gruplar× ile yap×lacak randomize çal×ümalar gereklidir.
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PRøMER REFRAKTER, KISMø YANITLI VEYA RELAPS HODGKøN
LENFOMA HASTALARINDA
OTOLOG PERøFERøK KÖK HÜCRE
TRANSPLANTASYONU:

Akdeniz Üniversitesi TÕp Fakültesi Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve
HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Antalya.

Periferik kan kök hücre transplantasyonu
(PBSCT) farkl× hematolojik hastal×klar×n tedavisinde etkin olarak kullan×lmaya baülanan bir tedavi üeklidir. úmmun rekonstitüsyon ise
transplantasyonbaüar×s×n×n göstergelerinden biridir. Bu çal×ümada Akdeniz Üniversitesi T×p Fakültesi Pediatrik Kök Hücre Transplantasyon Ünitesinde allogeneik PBSCT uygulanan farkl× hematolojik hastal×klar×olan 14 olgunun immun parametreleri retrospektif olarak deùerlendirilmiütir. Tüm
olgular×n donörleri doku gruplar× tam uyumlu
kardeüdi. Tüm olgulara haz×rlama rejimi olarak
BU 16 mg/kg ve CY 200 mg/kg, GVHH
proflaksisi için ise MTX ve CsA verilmiüti. Ayr×ca
ilk 6 ay haftada bir kez 0.5 gr/kg immünglobulin
kullan×lm×üt×. Alt×s× erkek, 8`i k×z olan olgular×n
yaülar× 3 ila 17 aras×nda deùiümekte idi. Olgular×n
transplantasyon sonras× birinci y×lda lenfosit alt
gruplar× ve immun globulin düzeyleri deùerlendirmeye al×nd×. Olgular×n hemen tamam×n×n
immunglobulin düzeyleri normal s×n×rlarda bulundu. 14 olgu deùerlendirildiùinde CD 3+ hücreler 12 sinde; CD 4+ hücreler 12 sinde; CD 8+ hücreler 13 ünde; CD 16+ hücreler 13 ünde; CD 19+
hücreler tamam×nda normal s×n×rlarda bulundu.
CD 4 : CD 8 oran×ise 5 olguda normal s×n×rlarda
diùer olgularda ise ters olarak bulundu. Bu sonuçlar PSCT uygulad×ù×m×z hastalarda birinci y×lda
lenfosit alt gruplar×n×n ve immun globulin düzeylerinin tamam×na yak×n×n×n normal s×n×rlara ulaüt×ù×n×, ancak CD4 : CD8 oran×n×n hangi sürede
tamamen normale döndü ùünün saptanmas× için
bu olgular×n daha uzun süredeki deùerlendirmelerine gereksinim olduùunu göstermektedir.

A. Dönmez, S. Ça÷Õrgan, M. Pehlivan, M. Tombulo÷lu.
Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi, øç HastalÕklarÕ Anabilim dalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ, øzmir.

Bu çal×ümada, Nisan 1998-Aùustos 2002 tarihleri
aras×nda otolog periferik kök hücre transplantasyonu (OPKHT) uygulanan 15 Hodgkin tan×l× hastan×n sonuçlar×sunulmuütur. Hastalar×n 10`u erkek, 5`i kad×n olup medyan yaü 25 (15-49)`dur.
Tan× an×nda 14 hastada evre III-IV hastal×k durumu, 12 hastada B semptomlar× bulunmaktayd×.
Tan× ile transplantasyon aras×nda geçen süre
medyan 17.6 (7.8-133.4) ay olup, 8 hastaya önceden 3 veya daha fazla farkl× kemoterapi rejimi
uygulanm×üt×. Transplantasyonda 7 hastada
sensitif relaps (5 tam remisyon, 2 k×smi yan×t), 5
hastada k×smi yan×t-1, 2 hastada primer refrakter
ve 1 hastada refrakter relaps hastal×k durumu
vard×. Mobilizasyon rejimi olarak 14 hastada kemoterapi + G-CSF, 1 hastada sadece G-CSF kullan×lm×ü, medyan 2 aferez ile 7.53 (2.2714.57)x108/kg MNH, 19.08 (3.86-132.48)x106/kg
CD34 (+) hücreden oluüan ürünler haz×rlama rejiminden (7 BEAM, 8 BUVP16CY) sonra hastalara
infzyonla
verilmiütir.
Nötrofil
engrafman×(>500/_L)
medyan
10.
(8-20),
trombosit engrafman×(>20000/_L) 13. (8-100)
günde oluümuütur. Transplantasyon sonras× 13
hastada tam remisyon (%86.6), 1 hastada k×smi
yan×t (%6.6) saùlanm×üt×r. Bir hasta remisyonda
iken 5. ayda akciùer infeksiyonu, tedaviye yan×t
vermeyen refrakter relapsl× bir hasta ise hastal×k
progresyonu ile kaybedilmiütir. 4 hastada 2-7.
aylar aras×nda relaps geliümiü olup , halen 9`u
remisyonda olmak üzere 13 hasta yaüamdad×r.
Transplantasyon sonras× medyan 23.3 (2.2-53)
ayl×k izlem süresinde medyan total ve hastal×
hastal×ks×z yaüam sürelerine henüz ulaü×lmam×ü
olup; 4 y×lda total saùkal×m olas×l×ù× %85, hastal×ks×z saùkal×m olas×l×ù× ise %65 olarak bulunmuütur.
Sonuçlar×m×z sensitif relaps ve k×smi yan×t 1`de
olan hastalarda OPKHT`nun etkili bir tedavi yaklaü×m× olduùunu düüündürmektedir.

ANKARA ÜNøVERSøTESø TIP FAKÜLTESø BøLøM DALINDA DOKU
GRUBU UYGUN AKRABA OLMAYAN VERø Cø SAPTAMA OLASILIöI:
M Beksaç, K. Dalva, S. Meriç.
Hematoloji Bilim DalÕ , Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi, Ankara.

ÇOCUKLARDA PERøFERøK KAN
KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI øMMUN PARAMETRELERøN DEöERLENDøRøLMESø :

Hematopoetik kök hücre naklinin birçok hastal×kta standart kemoterapi ile karü×laüt×r×ld×ù×nda
yaüam× olumlu yönde etkileyici olduùu, art×k genel kabul görmekte ve bu nedenle geliümiü bat×
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Hematolojik malignitelerin küratif tedavisinde
alt×n standart allogeneik kök hücre transplantasyonudur (AKHT). Erciyes üniversitesi T×p Fakültesi, Dedeman Hastanesi, Hematoloji Bilim Dal×,
KúT ünitesinde, HLA doku grubu tam uygun
kardeüden AKHT yap×lan 19 olgu gözden geçirildi. Mart 1997- May×s 2002 tarihleri aras×nda
AKHT uygulanan ortanca yaü× 29 (19-44) olan 19
olgunun 12`si erkek 7`si bayan idi. Verici ortanca
yaü× 27 (12-46), 4 hastada ABO kan grubu, 4 hastada cinsiyet uygunsuzluùu vard×. Olgular×n 7`si
KML, 6`s× AML, 3`ü ALL, 2`si NHL(Burkit) ve 1`i
Ewing sarkomu idi. Olgular×n transplant öncesi
hastal×k durumu; AML`li olgular×n 4`ü 1. tam
remisyonda (TR), 2`si 2.TR`da, KML`li olgular
kronik stabil fazda (KSF), ALL`li olgular 2.TR`da,
Burkitt lenfomal× olgular 1.TR`da ve Ewing sarkomu olgusu ise refrakter relaps hastal×k üeklinde
idi.Performans status ortanca 2 (1-3) idi. Tan× ile
transplant aras× geçen median süre ; AML`de 6.5
ay(3-17), KML`de 4 ay(3-10), ALL`de 14 ay (7-16),
Burkitt lenfoma`da 5.5 ay (5-6) ve Ewing sarkomunda 18 ay idi. Haz×rlama rejimi olarak
Busulfan+ siklofosfamid, ATG + fludarabin +
busulfan, ATG + fludarabin + melfalan, ATG +
fludarabin + ARA-C, ATG + fludarabin +
siklofosfamid
kullan×lm×üt×r.
Kök
hücre
mobilizasyonu için vericilere 10 ug/kg/gün GCSF uyguland×. Tüm olgulara periferik kök hücre
transplantasyonu uyguland×. Ortanca 4.2 x 108
/kg (3.6-6.8 x108) mononükleer hücre, ortanca 3.8
x 106 (3- 8.6 x 106) CD34+ hücreden oluüan ürün
verilmiütir. Ortanca lokosit engraftman×+16 günde
(12-24), ortanca trombosit engraftman×+19 günde
(13-32) izlendi. Hastalara ortanca 2 ünite (Ü) eritrosit suspansiyonu (0-10) ve 6 Ü (2-16) trombosit
suspansiyonu verildi. Hastalar×n ortanca ateüli
gün say×s× 4 (0-21), antibiyotikli gün say×s× ise 12
(7-27) idi. Akut GVHH grade-1; 4 olguda, grade2;8 olguda, grade3; 4 olguda, grade-4; 1 olguda
gözlenmiütir. Kronik GVHH 10 olguda gözlenmiütir. 1 akut GVHH, 2 kronik GVHH, 2 relaps, 1
graft yetmezliùi ve 1 olguda ise infeksiyon nedeniyle olmak üzere toplam 7 hasta exitus olmuütur.
AKHT hematolojik malignitelerin tedavisinde
oldukça etkili bir tedavi yöntemi olmakla birlikte;
GVHH halen hayat× tehdit eden en önemli komplikasyonlardan biri olmaya devam etmektedir.

ülkelerinde yap×lan nakillerin %15-20 sini bu tip
vericiler oluüturmaktad×r. Bu amaç için mutlaka
gerekli koüul HLA yönünden tam uygunluktur.
Merkezimizde yap×lan bir araüt×rmada, baüvuran
hastalar×n en s×kl×kla 2 kardeüe sahip olduklar× ve
%45 olas×l×kla HLA tam uygun kardeü saptanabildiùini göstermiütir. Birimimizde yurt içi-d×ü× gönüllü araüt×rmas× 2 y×ldan beri yap×lmaktad×r.
Türkiye`de Ankara Ü. T.F. ve ústanbul Ü.T.F. olmak
üzere
mevcut
iki
gönüllü
verici
bankas×bulunmaktad×r.2001-2002 aras× 2 y×ll×k
sürede birimimize Yurt içinden, 20 si kendi kurumumuzdan olmak üzere 39 tarama istemi yap×l×rken; yurt d×ü×ndan 37 tarama talebi olmuütur.
Bu taramalar×n hiçbirinde Türkiye`den uygun
verici saptanamam×üt×r. úki olguda Class I uygun
verici ústanbul`da saptanm×ü ancak bu olgulara ya
ulaü×lamam×ü veya Class II uyumu saptanamam×üt×r Yurt d×ü×ndan yap×lan bir isteme karü×l×k bankam×zda Class I uygun bir verici saptanm×ü, Ankara d×ü×ndaki bu vericiye ulaü×l×p kan örneùi
talebi sonucunda 5/6 uyum bulunmuütur. Ancak
úspanya`daki nakil merkezi bunu yeterli bulmam×üt×r.Seksen bir ünite kordon kan× bulunan kordon kan× bankas×ndaki taramalarda ise 1 uygun
donör saptanabilmiü ancak çeüitli nedenlerle nakil
için kullan×lamam×üt×r. Kurumumuzdan ise
BMDW da yap×lan 20 taramadan 11 inde uygun
verici adaylar× saptanm×ü, 6 s×nda HLA uygun
vericiye ulaü×lm×ü; bu verici adaylar×ndan 5`i doku
tiplendirme teyidi için kan örneùini göndermiü ve
bunlardan sadece ikisinde yüksek rezolüsyon
HLA tiplendirmesi ile 8/8 tam uygunluk saùlanm×üt×r. Bir olguya Temmuz 2002`de akraba olmayan vericiden periferik kök hücre nakli yap×lm×üt×r. Diùer uygun verici saptanan olgu (kurum d×ü×)
kaybedildiùi için nakil gerçekleütirilememiütir.
Halen 5 hasta için dönör tarama iülemi periyodik
olarak sürdürülmektedir. Yurdumuzda akraba
olmayan verici naklinin daha s×k ve daha ekonomik koüullarda gerçekleütirilebilmesi için gönüllü
verici veri bankalar×n×n geliümesi , buna olanak
veren mali düzenlemelerin gerçekleümesi ve toplum bilincinin geliümesi gereklidir

ALLOGENEøK KÖK HÜCRE
TRANSPLANTASYONU: DEDEMAN
HASTANESø DENEYøMø :

KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI YÜKSEK DOZ
TRøMETHOPRøMSULFAMETHOXAZOLE KULLANIMINA BAöLI HøPERKALEMø:

A. Ünal, F. Altuntaú, B. Eser, F. Kurnaz, Ö. Er, M.Özkan,
M. Çetin.
Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi, Dedeman Hastanesi, Hematoloji - Onkoloji Bilim DalÕ ve KøT Merkezi,
38039, Kayseri.
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M.Ertem1, T.øleri1, F.YalçÕnkaya2, E.Çiftçi3, S.Fitöz4.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Pediatrik Hematoloji1, Nefroloji2, Enfeksiyon3 Bilim DallarÕ ve Radyoloji4
Anabilim DalÕ, Ankara.

ALLOGENEøK PERøFERøK KAN
KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA ABO/Rh KAN GRUBU
UYUMSUZLUöUNUN ERKEN DÖNEM KOMPLøKASYONLAR ÜZERøNE ETKøSø:

Kök hücre transplantasyonu veya yoùun kemoterapi uygulanan immünosüpresif hastalarda
Pneumocytis pneumonia (PCP) önemli bir enfeksiyon etkenidir. Bu nedenle bu hastalar×n çoùunda
trimethoprim-sulfamethoxazole
(TMP-SMX)
profilaktik olarak kullan×lmaktad×r. Ayr×ca bu tür
hastalarda yayg×n akciùer infiltrasyonu geliütiùinde yine PCP enfeksiyonu düüünülerek diùer
antimikrobiyal tedavilerin yan× s×ra yüksek doz
TMP-SMX kullan×m× s×kl×kla gerekmektedir. Biz
burada, hematoloji alan×nda bu kadar s×k kullan×lan bu antimikrobiyal ajan×n önemli bir komplikasyonuna bir olgu nedeniyle dikkat çekmek istiyoruz. úkinci tam remisyonunda olan 14 yaü×ndaki
bir akut myeloid lösemi hastas×na HLA tam uygun kardeüinden kemik iliùi transplantasyonu
uyguland×. Myeloid engraftman× +22`nci günde
gerçekleüen hasta siklosporine baùl× nefrotoksisite
yönüyle takip edilirken +57`nci günde solunum
s×k×nt×s× baülad× ve 24 saat içerisinde çok h×zla
solunum yetmezliùi geliüti. Yap×lan görüntüleme
incelemelerinde bilateral diffüs intersitisiyal
infiltrasyon
görülerek
tedaviye
diùer
antimikrobiyal ajanlar×n yan× s×ra intravenöz yüksek doz TMP-SMX (15 mg TMP/kg) da eklendi.
úndüklenmiü balgam incelemesinde etyolojik etken gösterilemedi fakat bronkoalveolar lavaj yap×lamad×ù× için tedaviye ayn× üekilde devam edildi.
Tedavi ile çok iyi yan×t elde edilen hasta h×zla
klinik olarak düzelirken böbrek fonksiyon testlerinde bozulma olmamas×na karü×n serum potasyum düzeyi al×nan tüm genel hiperkalemi önlemlerine karü×n 7.4 mmol/L düzeyine kadar yükseldi. Bu dönemde idrar ile potasyum at×l×m×n×n çok
belirgin azalm×ü olduùu görüldü. Bu hasta için
hiperkalemi yapabilecek tüm nedenler incelendiùinde literatürde yak×n zamanlarda tan×mland×ù×
gibi trimethoprimsulfamethoxazole kullan×m×n×n
önemli olabileceùi düüünüldü ve tedaviden kesildi. TMP-SMX tedavisinin kesilmesinden sonra iki
gün içinde serum potasyum düzeyi ve idrarla
potasyum at×l×m× normal düzeylere geldi. Literatür incelendiùinde PCP nedeniyle yüksek doz
TMP-SMX kullan×lan AIDS hastalar×n×n %2535`inde hiperkalemi geliütiùi ve özellikle altta
yatan hafif bir böbrek yetmezliùi bile olsa bu riskin çok daha yüksek olduùu görüldü. Sonuç olarak kök hücre transplantasyon hastalar×nda da
baüta siklosporin olmak üzere pekçok nefrotoksik
ilaç kullan×labildiùinden bu hastalarda yüksek
doz
TMP-SMX
kullan×lmas×
gerektiùinde
hiperkalemi yönünden yak×ndan takip edilmelerinin önemli olduùuna inan×yoruz.

Ö. Arslan, H.ù. Coúkun, M. Arat, E. Akça÷layan, M.
Özcan, G. Gürman, , O. ølhan, M. H. Akan.
Ankara Üniversitesi, Hematoloji Bilim DalÕ, KøT Ünitesi, Ankara.

ABO kan grubu uygusuzluùu allogenik kök hücre
transplantasyonu
yap×lmas×
için
bir
kontendikasyon deùildir, ancak transfüzyon öncesi eritrosit deplesyonu veya plazma azalt×lmas×
gibi iülemler gerektirmektedir. Ayr×ca akut veya
kronik hemoliz ve saf eritroid seri aplazisi gibi
erken veya geç immunohematolojik problemlerle
de karü×laü×labilmektedir. Bu çal×ümada ABO kan
grubu uygun olan hastalarla ABO major ve minör
uygunsuzluùu bulunan ve allogeneik periferik
kan kök hücre transplantasyonu (APKKHT) uygulanan hastalardaki erken ve geç dönem komplikasyonlar karü×laüt×r×ld×. 91 hasta çal×ümaya al×nd× (KML 36, AML 37, diùer 18) Bunlardan 55`i
(%60.4) ABO/Rh uygun iken 36`s× (%39.6)
ABO/Rh uygunsuzdu (major 16, minor 9, major
ve minor 5, Rh 6). Transplant sonras× median takip süreleri 13 (0.5-43) ayd×. Her iki grup aras×nda
transplant öncesi parametreler aç×s×ndan farkl×l×k
gözlenmedi. Transplant sonras× elde edilen bulgular tabloda özetlenmiütir. Sonuç olarak ABO uygunsuzluùunun APKKHT`nunda erken dönem
komplikasyonlar üzerine olumsuz bir etkisi gözlenmemiütir.
#Image33.jpg#
#Image34.jpg#

STEROøDE DøRENÇLø PROGRESøF
KRONøK GRAFT VERSUS HOST
HASTALIöINDA (GVHH)
EKSTRAKORPOREAL
FOTOøMMUNTERAPø (EKF):
O. ølhan, M. Arat, Ö. Arslan, M. Özcan, G.Gürman, A.
Çiftçi, K. Dalva M. Beksaç, H. Koç, E. AyyÕldÕz, H. Akan.
Ankara Üniversitesi øbni Sina Hastanesi Hematoloji
Bilim DalÕ&Aferez Ünitesi, SÕhhÕye, Ankara.
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D. Yazman, K. Dalva1, M. Yazman, M. Beksaç, P.
Topçuo÷lu, G. Gürman.

Allojeneik hematopoietik kök hücre transplantasyonu (AHKH) sonras× geç dönem önemli
mortalite ve morbidite nedeni olarak geliüen
GVHH da s×n×rl× cilt tutulumu d×-ü×nda uzun dönem immunsupresif tedaviler gerekmektedir. Son
y×llarda özellikle refrakter kronik GVHH nin cilt
tutulumu
olan
hastalarda
UVB
ve
fotokemoterapiye alternatif olarak EKF kullan×m×
bildirilmektedir. Bu çal×ümada amac×m×z kliniùimizde steroid refrakter cilt GVHH li olgularda
merkezimizin EKF deneyimini sunmaktay×z. Yayg×n kronik GVHH l× toplam 8 hastada (6K/2E) 6
ile 15 ay süresince GVHH na baùl× semptom ve
bulgular düzelinceye kadar her 2-4 haftada bir 2
ard×ü×k gün EKF (UVAR XTS, Therakos, USA)
tedavisi uygulad×k. Hastalar×m×z×n 3 ünde GVHH
yan×s×ra bronüiolitis obliteransta mevcuttu. Her
iülem öncesi fizik inceleme ve serum biyokimya
ve tam kan say×m× yan×s×ra, 4 ayda bir cilt biyopsisi, ak×m sitometri ile lenfosit alt tiplendirmesi ve
solu- num fonksiyon testleri yap×ld×. EKF öncesi
tüm hastalarda, steroid tedavisine refrakter, klinik
ve histopatolojik olarak progresif kronik GVHH
mevcuttu. UVADEX steril solusyonu ile 193 dakika içinde tam otomatik sistemde ortalama 261,4
mL `buffy coat` iülendi. Ciddi trombositopeni
geliüen 2 olgu d×ü×nda EKF genellikle iyi tolere
edildi. Medyan 12 siklus sonra tüm hastalarda
cevap al×nd×. Cilt biyopsi skorlar× düzeldi. Özellikle hastalar×n solunum yolu enfeksiyonu ve
GVHH reaktivasyonu nedeniyle hospitalizasyon
ihtiyac× belirgin olarak azald×. Dört hastada
kolestatik parametrelerde belirgin düzelme, 5
hastada solunum fonksiyonlar× ve tomografik
deùerlendirmelerinde düzelme saptand×. Alt×
hastan×nda immunsupresif ihtiyac×belirgin azald×.
Sekiz ayl×k takipte klinik yan×t ile kan lenfosit alt
populasyonu aras×ndaherhangi bir korelasyon
saptanmad×. Yayg×n cilt ve viseral organ tutulumu
olan hastalarda EKF güvenilir ve etkili bir
destkeleyici tedavi yöntemidir. EKF nin etkinliùi
ve verilme zaman× gereksinim vard×r ve
kliniùimizinde yer ald×ù× FDA endikasyon çal×ümas× devam etmektedir.

Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi, øbni Sina Hastanesi,
Hematoloji Bilim DalÕ ve Hematoloji LaboratuvarÕ,
Ankara.

HLA identik vericilerden yap×lan allojeneik nakillerde, vericide mHag HA-1 eksikliùinin al×c×da
HA-1 varl×ù× ile eüleütiùi durumlarda ortaya ç×kan
akut ve kronik graft versus host hastal×ù× (GVHH)
ile olan iliükisi baz× çal×ümalarla saptanm×üt×r.
Çal×ümam×zda, HA-1H farkl×l×ù×n×n transplant
hastalar×nda engrafman, GVHH, graft versus
lösemi (GVL) ve graft reddi ile olan iliükisinin
araüt×r×lmas×, ayr×ca HLA-A*0201 alleline sahip
olan grup ile HLA-A2 alleli taü×mayan grubun bu
fenomenler aç×s×ndan k×yaslanmas×hedeflendi.
Tek merkezde retrospektif olarak, 287 allojeneik
HLA identik periferik kök hücre veya kemik iliùi
transplant× olgusu içinde, HLA*A0201 alleline
sahip al×c×-verici çiftlerinin HA-1 farkl×l×ù× araüt×r×ld×. HA1 allelleri, genomik DNA yöntemi (PCRSSP) ile tespit edildi. HLA*A0201 (n=14), ve HLAA2 alleli taü×mayan transplant hastalar×ndan oluüan (n=242) iki grup oluüturuldu. úki grup aras×nda tüm yaüam süresi, AGVHH, KGVHH,
engrafman aç×s×ndan anlaml× farkl×l×k saptanmad×.
HA1H farkl×l×ù× olan bir hastada hafif
GVHHgözlendi. HA-1H farkl×l×ù× olmayan
AML`li bir hastada GVL etkisi gözlenmeyerek
transplantasyon sonras×nda refrakter kald×. HA1H farkl×l×ù× olmay×p engrafman yetmezliùi gösteren bir hasta vericisi ile HA-1R farkl×l×ù× da taü×m×yordu. HA1R farkl×l×ù× olan dört hastada evre
0-2 AGVHH, iki hastada s×n×rl×, iki hastada ise
yayg×n KGVHH gözlendi. Vericide HA-1H olup
al×c×da olmayan bir hastada ve vericide HA-1R
olup al×c×da olmayan üç hastan×n hiçbirisinde
engrafman yetmezliùi görülmedi. HA-1 fark× olan
hastam×zda hafif derecede GVHH bulunmas×
literatür ile uygunluk içindedir. Literatürde
KGVHH üzerinde etkili olmad×ù×n×n saptanmas×na raùmen hastam×zda yayg×n KGVHH gözlenmesi, diùer mHag farkl×l×klar×n×n çeüitli kombinasyonlar× ve baüka faktörlerle etkilenebileceùini
düüündürmüütür. mHag farkl×l×ù×n×n olmad×ù×
durumlarda relaps daha s×k oranda görülür,
mHag farkl×l×ù× ise GVL etkisine katk×da bulunur.
Çal×ümam×zda HA-1H farkl×l×ù×n×n olmad×ù×n×
saptad×ù×m×z onüç hasta içinde birhastada
engrafman
yetmezliùi
gözlenmiü,
akut
miyeloblastik lösemi olan bir hastada ise
transplanta
refrakter
durum
gözlenmiütir.
Refrakter olan hastada AGVHH ve GVL etkisinin
olmamas× bu durumu literatür bilgilerimiz ×ü×ù×nda aç×klayabilmektedir. Engrafman yetmezliùi
olan hasta vericisi ile identik HA-1H ve HA-1R
olduùundan bu durum, bu parametrelerdeki fark-

ALLOJENEøK HEMATOPOøETøK
HÜCRE TRANSPLANTASYONU
YAPILAN HASTALAR øLE VERøCøLERø ARASINDAKø MøNÖR
HøSTOKOMPATøBøLøTE ANTøJENø
(HA-1) TAùIMADAKø FARKLILIöIN, ENGRAFMAN, GRAFT
VERSUS HOST HASTALIöI, VE
TRANSPLANTLA øLGøLø DøöER
KOMPLøKASYONLARA ETKøSø:
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olduùu dü-üünülen inkluzyon cisimcikleri görüldü. CMV antijenemi testinde 84/200 000 hücre
pozitif tespit edildi ve hasta CMV gastriti ve hepatiti olarak kabul edildi. Streoid dozu azalt×larak
kesilmesiplanland× ve gansiklovir IV 5 mg/kg
b.i.d baüland×. Tedavinin 5. gününde hastada daha önce olmayan ateü yüksekliùi ortaya ç×kt×. Çekilen PA Ac grafisinde her iki akciùerde yamal×
infiltrasyonlar görülmesi üzerine kültürleri al×narak tedaviye ampirik olarak Ampisilinsulbaktam
4x2 gr IV, siprofloksasin 2x200 mg IV ve CMV
pnömonitisi için IV Ig eklendi. Hastam×z bir gün
sonra ani geliüen solunum yetmezliùi ve kardiak
arrest nedeni ile kaybedildi. Hastan×n al×nan kan
kültürlerinde Escherichia coli üremesi saptand×.
Hastam×zda ölüme neden olan hastal×klar olarak
MDS, CMV hastal×ù× ve E. coli bakteriyemisi düüünüldü. MDS`lu hastalarda steroid kullan×m×
mevcutsa, steroidler kesilse bile meydana gelen
CMV hastal×ù×n×n agresif olarak tedavi edilmesi
gerektiùi sonucuna var×ld×.

l×l×k ile aç×klanamad×. HHT yap×lan hastalarda
HA-1 farkl×l×ù×n×n tespiti için tarama yapma gerekliliùi halen yan×tlanmas× gereken bir sorudur.
Akraba vericilerden yap×lan transplantlarda
mHag farkl×l×ù×n×n tespiti daha yoùun GVHH
profilaksisi yapma koüulunu, vericiye bu mHag
için tolerans indüksiyonu uygulama veya adoptif
immünoterapide kullan×lmas×n× gündeme getirmektedir. Akraba d×ü× vericilerden yap×lan
transplantlarda verici taramas×nda kullan×lmas×,
daha iyi bir transplant seçeneùinin sunulmas×nda
yard×mc× olacaù× kan×s×nday×z.

MYELODøSPLASTøK SENDROMLU
BøR HASTADA FETAL SEYREDEN
SøTOMEGALOVøRUS HASTALIöI:
OLGU SUNUMU:
R. Saba1, A. U. Bilgin2, ø. Karado÷an2, H. Beköz2, Ö.
Gülsün Elpek3, N. H. Aksoy3, K. Temizkan2, L. Ündar2.
ønfeksiyon HastalÕklarÕ ve Klinik Mikrobiyoloji AD,
Hematoloji Bilim DalÕ,
3Patoloji Anabilim DalÕ, Akdeniz Üniversitesi TÕp
Fakultesi, Antalya.
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ALLOJENøK PERøFERøK STEM
CELL TRANSPLANTASYONU(APSCT) YAPILMIù BøR HASTADA DEöøùøK SUùLARLA
ARDARDA GELøùEN
BAKTERøYEMø OLGU SUNUSU:

2

Sitomegaovirus infeksiyonu immun yetmezliùi
olmayan kiüilerde genellikle kendini s×n×rlayan bir
seyir gösterirken immun yetmezlikli kiüilerde
daha
aù×r
hatta
ölümcül
seyredebilir.
Miyelodisplastik sendrom hastal×ù×n×n (MDS) ise
immun yetmezlik yapan hastal×k grubuna dahil
olup
olmad×ù×
tart×ümal×d×r.
Aüaù×da
myelodisplastik sendromlu bir hastada geliüen
CMV hastal×ù× sunulmuütur. Yedi y×ld×r MDS
tan×s× ile izlenen 69 yaü×nda erkek hasta (M.û.K.),
son bir y×lda 5 kez derin anemi ve eülik eden halsizlik yak×nmas× ile hospitalize edilmiü ve
replasman tedavisi uygulanm×üt×r. Hastam×z, son
3 ayd×r 3 gün ard arda 1 gr pulse steroidi takiben
günde
1mg/kg
toplam
64
mg/gün
metilprednisolon kullanmaktayd×. Son olarak
tekrar halsizlik ve eülik eden kar×n aùr×s× üikayeti
ile baüvuran hastan×n yap×lan fizik muayenesinde
konjonktivalarda
solukluk
ve
kardiak
oskultasyonda 2/60 sistolik üfürüm haricinde
patolojik bulgu saptanmad×. Laboratuvar tetkiklerinde Hb: 6.1 g/dl, Htc: %17.4, Lökosit: 7400
/mm3 (%80 PNL, %14 lenfosit, %6 monosit),
PLT:215000/mm3, ALT:272 U/L, AST:26 U/L,
GGT:310 U/L, LDH: 510 U /L, CRP0.72 mg/dl,
ESR: 58 mm/s saptand×. ALT yüksekliùi yönünden istenen hepatit B, C ve D göstergeleri negatif
geldi. Kar×n aùr×s× yönünden yap×lan üst
gastrointestinal sistem endoskopisi ile al×nan biyopsi örneklerinde CMV infeksiyonu ile ilgili

S.Dinçer, Z. Çelik, A. Oymak, Ö.C. Özdel, N.Çelik.
KøT Merkezi, Numune E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi,
Ankara.

Nötropenik bir hastan×n seyrinde ateü hemen
hemen kaç×n×lmaz bir sonuçtur. KúT yap×lacak
hastada enfeksiyöz komplikasyonlar haz×rlama
rejiminin baülamas× ile sorun olmaya baülar ve
normal nötrofil say×s× sonras× bile hastalar özellikle allojenik transplantasyondan sonra ciddi derecede immun kompromize kal×rlar. úmmun
kompromize hastalarda s×kl×kla Gr (-) bakteriler
etken olarak saptan×r. Proflaktik geniü spektrumlu
tedavinin baülat×lmas×, kültür ve duyarl×l×k test
sonuçlar× geldiùinde tedavinin yeniden üekillendirilmesi önemlidir. Engraftman sonras× tedavi alt×nda ardarda farkl× suülarla bakteriyemi geliütiren
vaka az rastlanan klinik seyir sebebi ile sunulmuütur. Periferik ve kateterden al×nan kan örnekleri
tam otomatize sistemde inkübe edildi. Üreme
tesbit edilen plaklardan otomatize sistem ile direnç paternleri belirlenmiütir. Olgu:1983 doùumlu
erkek hasta, AML tan×s× alarak D-3+7 tedavisi
ard×ndan birinci remisyonda APSCT planland×.
Hickman kateteri tak×lmas× ard×ndan Bu-Cyc ha60

4`ü primer hastal×ù×n progresyonu ve 1`i
transplanta baùl× komplikasyonlar sonucu öldü.
Allogenik kök hücre nakli yap×lan 12 hastan×n 8`i
akut myeloblastik lösemi, 2`si kronik myelositik
lösemi, 1`i akut lenfoblastik lösemi, 1`i aplastik
anemi idi. Allogenik kök hücre nakli yap×lan 7
hastada (%58) akut graft versus host hastal×ù× ve
100 günün üzerinde yaüayan 7 hastan×n 4`ünde
(%57) kronik graft versus host hastal×ù×geliütiùi
görüldü. Hastal×ks×z yaüam oran× %50, transplanta
baùl× mortalite 4 (%33) ve hastal×k progresyonu
nedeni ile mortalite 2 (%17) idi. Verilerimizi literatürdeki verilerle karü×laüt×rd×ù×m×zda, sonuçlar×n
benzer olduùunu görmekteyiz. Yeni kurduùumuz
kemik iliùi transplant ünitesinin faaliyete geçmesi
ile birlikte daha iyi koüullarda daha fazla say×da
transplantasyon yapabileceùimizi ümit etmekteyiz.

z×rlama rejimi ile hastaya 27.02.02 tarihinde full
match donörü olan k×z kardeüinden APSCT yap×ld×. Transplantasyonu takiben + 08. günde hastan×n ateüinin yükselmesi ile al×nan üç kan kültürünün hiç birisinde üreme saptanmad×. Akut
GVHD proflaksisi için Mtx-CSA kullan×lan hastada +18.günde nötrofil engraftmenti gerçekleüti.
AKúT s×ras×nda baüka ateü yüksekliùi olmayan
hasta 20.03.2002 tarihinde taburcu edilerek yak×n
poliklinik takibine al×nd×. Takip esnas×nda aüaù×daki tabloda belirtilen bakteriyemiler saptanarak
gerekli
tedavileri
yap×ld×.
#Image32.jpg#
Hastada kateter enfeksiyonunu düüündürecek
hiçbir klinik ve laboratuar bulgular× bulunmamas×na raùmen kateterin çekilmesi ard×ndan yeni bir
bakteriemi saptanmam×üt×r.Poliklinik takibi s×ras×nda sosyo kültürel düzeyi düüük bir ortamda
kald×ù× belirlendi. Bu durum ,bu tür immun sistemi bozulmuü konakç×larda; fermentasyon yapmayan Gram (-) bakteriler ile geliüen f×rsatç× enfeksiyonlar×n nereden kaynakland×ù× tedavisi
kadar önemlidir. Bu tür kateter tak×l× hastalarda
çevresel enfeksiyon kaynaklar×n×n risk oluüturabileceùi ak×lda tutulmas× gereklidir. Gerek antibiyotik proflaksisi gerekse çevresel proflaksiler
enfeksiyöz komplikasyonlar× azaltmada etkili
olduùu bilinse de baz× durumlarda etkili olamamaktad×r. Bu nedenle, taburcu edilen hastalara
çevresel koüullar×n ve kateter bak×m×n×n önemi
anlat×lmal×, aksi durumda post transplant kateter
çekilmesi çabuklaüt×r×lmal×d×r.

KRONøK GRAFT VERSUS HOST
HASTALIöI OLAN BøR OLGUDA
GELøùEN øZOLE PøTOZøS:
1A. U. Bilgin, 1 ø. Karado÷an, 2B. Dora, 1H. Beköz, 1K.
Temizkan, 1L. Ündar.
1Hematoloji

Bilim DalÕ, 2Nöroloji Anabilim DalÕ, Akdeniz Üniversitesi TÕp Fakültesi, Antalya.

Kronik Graft versus Host Hastal×ù× (GVHH),
allojeneik transplantasyon sonras× morbidite ve
mortalitenin en önemli nedenlerinden biri olup;
progresif sistemik sklerozis, SLE, Sjogren gibi
otoimmün hastal×klara benzeyen klinik görünüm
ile karü×m×za ç×kmaktad×r. Hastal×ù×n seyri s×ras×nda çeüitli dokular ve organlar etkilenmekte ve
bundan alloreaktif donör T hücreleri sorumlu
tutulmaktad×r. Göz tutulumu, kronik GVHH ile
birlikte s×k olarak izlenmektedir. En fazla karü×laü×lan semptom ve bulgular kuru göz ve iliükili
komplikasyonlar×d×r. Burada kronik GVHH ile
birlikte saù gözde pitozis geliüen ve yoùun
immünsupresif tedavi ile düzelen bir hasta sunulmuütur. VAKA: 30 yaü×nda bayan hastaya,
ALL-L2 tan×s× ile Haziran 2001`de tam uyumlu
kardeüinden allojeneik transplantasyon yap×ld×.
Transplantasyonun 9.ay×nda kronik GVHH nedeniyle cell-cept 1000 mg/gün, sandimmun 150
mg/gün, ursafalk 500 mg/gün alan hasta 4 gündür saù göz kapaù×nda progresif kapanma yak×nmas× ile baüvurdu. Hastan×n çift görme, görmede azalma veya eülik eden bir baüka yak×nmas×
yoktu. Pitozunda sabah aküam aras×nda bir farkl×l×k tariflemiyordu. Relaps düüünülerek yat×r×lan
hastan×n, göz hastal×klar× ve nöroloji bölümleri ile
konsultasyonu sonucunda görme keskinliùi, göz

KARADENøZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø TIP FAKÜLTESø KEMøK øLøöø
TRANSPLANT VERøLERø
M. YÕlmaz, S. S. KartÕ, M. Sönmez, M. Koçak, B.
YÕlmazer, E. OvalÕ.
Karadeniz Teknik Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim DalÕ

Türkiye`de kemik iliùi transplantasyonu ilk olarak
Hacettepe Üniversitesi T×p Fakültesinde Prof.Dr.
Korkut Özerkan taraf×nda 1977 y×l×nda yap×lm×üt×r. Karadeniz Teknik Üniversitesi T×p Fakültesinde ise ilk otolog periferik kök hücre nakli 1998
y×l×nda ve ilk allogenik kemik iliùi nakli 1999 y×l×nda uyguland×. 1998-2002 y×llar× aras×nda13 kad×n, 18 erkek olmak üzere toplam 31 hastadan; 19
hastaya otolog ve 12 hastaya allogenik kök hücre
nakli yap×ld×. Otolog periferik kök hücre nakli
yap×lan 19 hastan×n (8 Non-Hodgkin lenfoma, 6
Multiple myeloma, 3 Hodgkin lenfoma, 1 Akut
myeloblastik lösemi, 1 Akut lenfoblastik lösemi),
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ve üç al×c×-verici kan grubu uyumsuzdu. Tüm
al×c×lar GVHH proflaksisi amac×yla metotreksat
(1,3,6 +/-11g) ve siklosporin (3mg/kg gün, 180g)
ald×lar. Bu hastalara 1 y×l süreyle, 13-15 mg/gün
p.o. UDKA tedavisi baüland× ve immunsüpresif
tedavi dozu deùiütirilmedi ve yeni ilaç eklenmedi.
Tüm al×c×lara ortalama 4,.9x10e6/kg CD34+ hücre
nakil edildi. Kronik GVHH tan×s× transplantasyondan sonra ortalama 7 ay içinde konuldu. Tan×
an×nda 7 al×c× immunsüpresif tedavi almaktayd×.
UDKA tedavisi sonucunda, tedavi baülang×ç deùerlerine göre serum AST, ALT, alkalen fosfataz
(ALP), ve gamma glutamil transferaz (GGT) düzeylerinde istatiksel olarak anlaml× düüme gözlendi(p<0,05). AST için tedavi öncesi ortalama
deùeri 225.2 IU/L`den 55.4 IU/L`ye, ALT için
282.1 IU/L`den 70.2 IU/L`ye, ALP için 291.4
IU/L`den 174.3 IU/L`ye ve GGT için 179.5
IU/L`den 80.3 IU/L`ye düütü (p<0,05). Serum
bilirubin deùerlerinde anlaml× deùiüme gözlenmedi (ortalama serum total bilirubin düzeyi, 1.14
mg/dl`den 0.98 mg/dl`ye indi). Tedavi bitiminin
3. ay×nda hiç bir hastada karaciùer hasar testleri
(ortalama deùer AST, 55.3 IU/L; ALT, 52.2 IU/L)
ve kolestatik enzimlerde (ortalama deùer ALP,
185.5 IU/L; GGT, 79.9 IU/L) yükselme olmad×.
Hiç bir hastada UDKA tedavisine baùl× tedaviyi
sonland×racak yan etki gözlenmedi. UDKA tedavisinin
AHHN
sonras×
s×kl×kla
görülen
s×n×rl×kronik karaciùer GVHH tedavisinde etkili
ve güvenli oldu ùu ileri sürebilir.

dibi muayene bulgular× normaldi ve nörolojik
muayenesinde izole pitozis d×ü×nda patolojik bulgu yoktu. BOS biyokimyas×ve sitolojisi normal
olarak bulundu. Çekilen orbital ve kranial MR`da
patolojik bir görünüme rastlanmad×. Myasthenia
gravis`i
d×ülamak
için
yap×lan
repetetif
stimülasyon normaldi. Bu s×rada saù gözü tamamen kapanan ve diùer göz kapaù×nda da hafif
düüüklük geliüen hastaya GVHH`na baùl×
nöromuskuler tutulum düüünülerek 3 gün 1000
mg/gün pulse steroid verildi. Tedavi baülad×ktan
hemen sonra progresyonu duran hastan×n
2.günden itibaren pitozisinde düzelme baülad× ve
tedaviden bir ay sonra tamamen normale döndü.
TARTIûMA:
Kronik
GVHH
ile
birlikte
nöromuskuler semptomlara çok nadir olarak rastlan×lmaktad×r. Literatürde, GVHH`na eülik eden
unilateral pitosis olgusu olmamakla birlikte
sandimmun ve gansiklovir kullan×m× s×ras×nda
bilateral pitosis geliüen ve ilaçlar kesildikten 24-48
saat sonra düzelen 4 olguluk bir seri bildirilmiütir.
Bu vakadaki bulgular×n, sandimmun ayn× dozda
devam ederken tedaviye pulse steroid eklenmesi
ile düzelmesi ve myasthenia gravis gibi diùer
olas× tan×lar×n da d×ülanm×ü olmas×, ortaya ç×kan
pitozisin GVHH`na baùl× olduùunu düüündürmüütür.

KARACøöER SINIRLI KRONøK
GRAFT-VERSUS-HOST HASTALIöI
TEDAVøSøNDE UZUN SÜRELø
URSODEOKSø KOLøK ASøT TEDAVøSøNøN ETKøNLøöø:

YÜKSEK DOZ BUSULFAN KULLANILAN PEDøATRøK KÖK HÜCRE
TRANSPLANTASYON OLGULARINDA ELEKTROENSEFALOGRAM
(EEG) DEöøùøKLøKLERø VE
KONVÜLZøYON:

M.Arat, 1R. ødilman, E. Soydan, 1M. Törüner, 1ø. Soykan,
P. Topcuo÷lu, M. Özcan, 2E. Erden, Ö. Arslan, ø. Tek, 1S.
KarayalçÕn, 1A. Özden, H. Akan.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim
DalÕ, 1Gastroenteroloji Bilim DalÕ,
2Patoloji Anabilim DalÕ, Ankara.

M.Ertem1, T.øleri1, G.Deda2,Ö.Ünal2.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Pediatrik Hematoloji1 ve Nöroloji2 Bilim DallarÕ, Ankara.

Ursodeoksikolik asid (UDKA) kolestatik karaciùer
hastal×klar×n×n tedavisinde etkin olduùu bilinmesi
nedeniyle, kronik graft-versus-host- hastal×ù×
(GVHH), olan kök hücre nakil hastalar×nda
UDKA`n×n etkinliùini araüt×rmak amac×yla bu
çal×üma planlanm×üt×r. Haziran 1997 ile Ocak 2001
y×llar× aras×nda allojeneik hemapoietik hücre nakli
(AHHN) olan toplam 160 hasta çal×ümaya al×nd×.
Bu hastalardan 113`ü periferik kök hücre (PKH)
ve 47`si ise kemik iliùi (Kú) nakli idi. Bu hastalar
aras×nda s×n×rl× karaciùer kronik GVHH olan 13
hasta (erkek/kad×n, 8/5; ortalama yaü, 30.8 y×l)
çal×ümaya al×nd×. Bu hastalar×n 11`i PKH nakli ve
2`si ise Kú nakli idi. Beü al×c×-verici seks uyumsuz

Kök hücre transplantasyonu (KHT) uygulanan
pediatrik olgular×n haz×rlama rejiminde yüksek
doz busulfan kullan×m× tüm vücud ×ü×nlamas×n×n
kal×c× yan etkilerinden kaç×nmak amac× ile tercih
edilmektedir. Çocuklarda busulfan standart dozlarda (14-16 mg/kg) kullan×ld×ù×nda graft yetersizliùi veya relaps daha yüksek oranda görülmekle birlikte busulfana baùl× toksisiteler daha az
geliümektedir.
Bu
gözlem
busulfan
farmakokinetiùinin yaüla deùiütiùini düüündürtmüü ve yak×n zamanda yap×lan araüt×rmalarda bu
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M. Arat, E. Akça÷layan, K.Dalva, H. Akan, M. Beksaç.

görüü kan×tlanm×üt×r. Bu nedenle çocuklarda
busulfan×n daha yüksek dozlarda ve vücud yüzey
alan×na (VYA) göre hesaplanarak kullan×lmas×
önerilmektedir. Ancak busulfan×n önemli yan
etkilerinden biri olan konvülziyonun doz baù×ml×
olduùu da gösterilmiütir. Konvülziyon riskinin
azalt×labilmesi amac× ile busulfan kullan×m× s×ras×nda antikonvülziv ilaçlar genelde profilaktik
olarak kullan×lmakta fakat buna karü×n baz× olgularda s×kl×kla tedavinin son günü konvülziyon
geliüebilmektedir. Biz, VYA`na göre hesaplanm×ü
yüksek doz busulfan kullan×m×n×n pediatrik KHT
olgular×ndaki nörolojik toksisitesini incelemek
amac× ile prospektif bir çal×üma baülatt×k. Halen
devam eden bu çal×ümaya Nisan 1998 ila Nisan
2002 aras×nda KHT uygulanan ve haz×rlama rejiminde yüksek doz busulfan kullan×lan tüm pediatrik olgular dahil edildi. EEG ve görsel/iüitsel
uyar×lm×ü potansiyel (VEP / BAER) incelemeleri
busulfan öncesi ve busulfan tedavisinin son günü
yap×ld×. Bir orak hücre anemili olgu d×ü×nda hiç
bir hastada antikonvülziv profilaksi kullan×lmad×.
Bu çal×ümaya toplam 17 pediatrik hasta kat×ld× ve
ortanca yaü 9.3 y×l idi (1.9 ila 14.8 y×l). Hastalar×n
9`unda primer hastal×k hematolojik malinite
(AML:6, ALL:1, JMML:1, KML:1) ve 8`inde
hemoglobinopatiydi (thalasemi:7, orak hücre
anemisi:1). Bu hastalarda kullan×lan busulfan
dozu 16 ila 22.8 mg/kg aras×nda olup ortanca
busulfan dozu 17.3 mg/kg idi. Hastalar×n hiçbirinde konvülziyon geliümedi. Busulfan öncesi
EEG, VEP ve BAER incelemeleri bütün hastalarda
normal bulundu. Dördüncü gündeki incelemelerde 6 hastada (% 35.2) EEG` de bozukluk görüldü
fakat nörolojik klinik bulgu izlenmedi. VEP incelemesinde bir hastada 4. gün deùerlendirmesinde
sol gözde latansda uzama saptand×. Bu sonuçlar,
standart dozlardan daha yüksek (% 28.5) dozlarda
kullan×lan busulfan×n çocuklarda nörolojik
toksisitesi aç×s×ndan artm×ü risk oluüturmad×ù×n×
göstermektedir. Ayr×ca antikonvülziv profilaksi
kullan×lmadan bu sonuçlar×n elde edilmesi özellikle dikkat çekicidir. Antikonvulziv ilaçlar×n
busulfan ile olumsuz etkileüimi de göz önüne
al×nd×ù×nda busulfan kullan×lan pediatrik hastalarda antikonvülziv profilaksinin yeri bizce tekrar
tart×ü×lmal×d×r.

Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi, øbni Sina Hastanesi,
Hematoloji Bilim DalÕ ve Kemik øli÷i Transplantasyonu Ünitesi, Ankara.

Amaç:Transplant× takiben geliüebilecek komplikasyonlar aç×s×ndan allograft×n kaynaù× ve içeriùi
belirleyici rol oynar. Bu retrospektif analizde,
merkezimizde may×s 1998 ile aral×k 2001 aras×nda
gerçekleütirilmiü olan allojeneik uyumlu periferik
hematopoietik kök hücre (PKHN) ve kemik iliùi
transplantasyonlar×nda (KúT) CD34 ve CD3 miktarlar×n×n yaüama ve komplikasyonlara etkisi deùerlendirilmiütir. KúT için 47, PKHN için 72 olgunun deùerlendirildi ùi çal×ümada hasta tan×lar× ve
kök hücre kaynaù×na göre daù×l×mlar× : AML-TR1
(7:31), KML-1.KF (27:28), MDS (0:6), ALL (7:2),
aplastik anemi (3:0) ve Multiple Myeloma (2:2).
Hastalar×n yaülar× 14 ile 50 aras×nda ve yaü ile
cinsiyet yönünden her iki grup benzer özelliklere
sahip bulunmuütur. CD34 içeriùi baülang×çta
Procount beads (BD, ABD) ile tespit edilirken,
sonras×nda eksternalkalite kontrol sistemi ile denetlenmekte olan dual platform ISHAGE protokolü (Coulter, ABD) ile analiz edilmiütir.
Hematopoietik kök hücre mobilizasyonu için
vericiler 5 gün boyunca G-CSF (10mcgr/kg/gün)
alm×ülard×r.PKHN de gerekli CD34+ kök hücre
miktar× minimum 4x10E6/kg olarak hedeflenmiü
sonuçta
ortanca
5.6(2.517.5)
CD34+
ve
22.18x10e6/kg (0,33-143)CD3+ içeriùi ile nakil
yap×lm×üt×r. KúT hastalar×nda ise ortanca 1,52
(0,328,6) CD34+ hücre infüzyonunun ard×ndan GCSF baülanm×üt×r. CD3 miktar× PKHN `de, Kú`ne
göre daha yüksek (22,18 vs 2,96, p=0,0001) bulunmuütur. CD34 ve CD3`ün engraftman ve saù
kal×m üzerine etkilerinin incelenmesinde ortanca
CD34 deùeri eüik deùer olarak seçildi. KúT grubunda CD34 say×s×n×n 1.52 nin üzerinde ya da
alt×nda olmas×n×n veya T lenfosit içeriùinin
nötrofil (18 vs 17 gün) ve trombosit (24.5vs20.5
gün) toparlanma süresine etkisi olmad×ù× gözlenmiütir. Benzer olarak PKHN`de kök hücre miktar×n×n 5.52`nin üzerinde veya alt×nda olmas×n×n
nötrofil(16 vs 17 gün) ya da trombosit(13 vs13.5
gün) engrafman×n× h×zland×rmad×ù× saptanm×üt×r.
Akut ve kronik GVHH s×kl×ù× kök hücre içeriùinden deùil kök hücre kaynaù×ndan etkilenmektedir. Buna sebep PKHN ile yaklaü×k 1 log daha
fazla lenfosit infüzyonudur. PKHN grubunda
CD34 içeriùi toplam saùkal×m (33,7 vs 28,9 ay
p=0,06) ile ters korelasyon gösterirken hastal×ks×z
yaüam ile böyle bir ters iliüki gösterilememiütir.
KúT grubunda ise hiçbir iliüki gösterilememiütir.Ölüm sebepleri PKHN grubunda GVHH`na
baùl× ölümün fazla olmas× d×ü×nda, KúT ve PKHN
grubunda benzer bulunmuütur. Sonuç olarak
standart riskli hasta grubunda kök hücre kayna-

STANDART RøSK AKRABALAR
ARASI ALLOJENEøK PERøFERøK
VEYA KEMøK øLøöø KAYNAKLI
NAKøLLERDE, KÖK HÜCRE øÇERøöøNøN AZALTILMASI UYGUN
BøR YAKLAùIMDIR:
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KEMøK øLøöø TRANSPLANTASYON
BAùARISININ FLORESAN IN SøTU
HøBRøDøZASYON (FISH) TEKNøöø
øLE TAKøBø:

ù×ndan baù×ms×z olarak fazla miktarda kök hücre
infüzyonu yarar saùlamamaktad×r ve PKHNde
GVHH`na baùl× mortaliteyi artt×rmaktad×r.

S. Yakut1, S. Berker Karaüzüm1, A. Küpesiz2, V. Hazar2,
A. Yeúilipek2, G. Lüleci.

OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLø YAPILAN HASTALARDA
POSTTRANSPLANT KOLONøSTÜMULAN FAKTÖR UYGULAMASININ PERøTRANSPLANT
MORBøDøTE ÜZERø NDEKø ETKøLERø:

1TÕbbi

Biyoloji ve Genetik Anabilim DalÕ,
Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim DalÕ, Akdeniz
Üniversitesi TÕp Fakültesi, Antalya.
2

Son y×llarda pek çok hastal×ù×n tedavisinde kullan×lan Kemik úliùi Transplantasyonu (KúT)
Talasemi ve Fankoni Anemisi gibi kal×tsal kan
hastal×klar×n×n tedavisinde ba-üar× ile uygulanmaktad×r. Akdeniz Üniversitesi T×p Fakültesi
Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal×`nda KúT
uygulanan 12`si Talasemi, 1`i Fankoni Anemili
toplam 13 hastan×n KúT sonras× takibinde FISH
yöntemi uygulanm×üt×r. Donör ile farkl× cinsiyete
sahip olgularda güvenirli ùi çok yüksek olan bu
yöntemle 13 olgudan 4`ünde üimerizm %100, birisinde % 94 olarak gözlenmiü ve bu olgulardaha
sonra izlenmemiütir. úki olguda yap×lan ilk FISH
ile % 92 ve % 98 olan üimerizm ikinci FISH ile her
iki olguda da %100 olarak belirlenmiütir. Diùer iki
olguda iki kez tekrarlanan FISH yöntemi ile ayn×
oranda (% 74 ve % 98) üimerizm bulunmuütur.
Talasemili bir olguda üç kez tekrarlanan FISH ile
verici hücresine rastlanmam×üt×r. Süreli takipte 6
kez FISH yap×lan talasemili bir diùer hastada,
ilkinde %72 oran×nda gözlenen üimerik hücre
say×s×n×n 6. kez uygulanan FISH yönteminde % 54
olduùu gözlenmiütir. Fankoni Anemili bir olguda
baülang×çta % 92 olan üimerik hücre say×s×n×n 3 ay
sonra % 2`e düütüùü ve graft rejeksiyonu olduùu
gözlenmiütir. Sonuç olarak KúT uygulanan kan
hastal×klar×n×n takibinde uygulad×ù×m×z FISH
yöntemi, transplantasyonun etkinliùini baüar×yla
gösterebilen güvenilir bir yöntemdir.

T.Demirer1, M.AylÕ2, R.Haznedar3, N. Günel3, G.Özet2,
T.Üstün2, N.Ustael2.
1Ankara

Üniversitesi TÕp Fakültesi øbn-i Sina Hastanesi,
2Ankara Numune Hastanesi,
3Gazi Üniversitesi TÕp Fakültesi, Ankara.

Hematolojik malignite veya solid tümörü olan ve
otolog kök hücre nakli yap×lan 20`üer kiüilik 3
hasta grubu çal×ümaya al×nd×. Bu gruplardan birincisine 0. günde, ikincisine 5.günde 5 mgkg/gün
úV rekombinant insan granülosit kolonisütümülan faktör (rhG-CSF) baüland×. Üçüncü
gruba hiç baülanmad×. rhG-CSF mutlak nötrofil
say×s× 5x109/L`nin üstüne ç×k×ncaya kadar verildi.
Engrafman kinetikleri, transfüzyon ve total
parenteral beslenme (TPN) ihtiyaçlar×, ateü,
antibiotik kullan×m× ve hastanede kal×ü süreleri
analiz edildi. Nakil sonras× rhG-CSF verilen gruplarda verilmeyen gruba göre granülosit
engrafman×daha h×zl× oldu (p=0.000 ANC 0.5 ve
1x 109/L için). Trombosit engrafman sürelerinde
gruplar aras×nda anlaml×fark bulunmad×. Nakil
sonras× 0. ve 5. günlerde rhG-CSF verilenlerde
ateüli gün say×s× (s×ras× ile p=0.002 ve 0.001) ve
antibiotik kullan×m× (s×ras× ile p=0.000 ve 0.006)
verilmeyen gruba göre düüük bulunurken hastanede kal×ü süresinde de anlaml× derecede k×salma
oldu (p=0.000 ve 0.001 s×ras× ile). Her üç grup
aras×nda TPN ve transfüzyon ihtiyaçlar× aras×nda
anlaml× bir fark bulunamad×. Sonuç olarak otolog
kök hücre nakli sonras× rhGCSF uygulamas×,
granülosit engrafman süresinde, hastanede kal×ü
süresinde ve ateüli gün say×s×nda azalmaya ve
daha az antibiotik kullan×m×na neden olmaktad×r.
Nakil sonras× 0. ve 5. günlerde rhG-CSF uygulamas×n×n peri transplant morbidite parametreleri
aras×nda fark yoktur. Ancak 0. gün yerine 5. gün
rhG-CSF baülanmas× rutin pratikte ekonomik yarar saùlamaktad×r.

NMA REJøMLE ALLOJENEøK
TRANSPLANT SONRASI KOMPLET
KøMERøZM SAöLANAMAYAN BøR
OLGUDA FARKLI BøR VERøCøDEN
øKøNCø NMA TRANSPLANT
G. Gürman, M. Arat, E. Soydan, K. Dalva, M. Yazman,
M. Beksaç.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji BD

Ekim 1999`da kronik faz KML tan×s× alan 41 yaü×ndaki kad×n hastaya minör kan grubu uygunsuz
36 yaü×ndaki vericisinden tan×s×n×n birinci y×l×nda
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ù. Öngören, T. Soysal, C. Ar, Ü. Üre, Z. Baúlar, B.
Ferhano÷lu, Y. AydÕn, B. Ülkü, G. Aktu÷lu.

allojeneik periferik kök hücre transplant× yap×ld×.
Hastaya Flu (30mg/m2/ gün 6 gün) + BU
(4mg/kg/gün 2 gün) + ATG (10mg/kg/ gün 4
gün)`den oluüan non myeloablatif ablatif (NMA)
haz×rlama
rejimi
uyguland×ktan
sonra
4,63x10e6/kg CD34+ hücre içeren ürün infüze
edildi. úmmünsupresif ajan olarak CSA ve MMF
kullan×ld×. Nötrofil engrafman×+5.günde olan
hasta hematolojik tam remisyonda kimerizm deùerlendirilmesi ile takibe al×nd×. Posttransplant 3.5
ayda FISH ile yap×lan bcr-abl`nin %54 (+) ve
XY`nin %31 positif olmas× nedeni ile hastan×n
immünsupresyonu kesilerek ilk DLI yap×ld×
(1x10e7/kg CD3). 2 ay sonraki deùerlendirmesinde akut GVHH bulgusu olmayan ve hematolojik
tam remisyonda olan hastan×n miks kimerik olmas× nedeni ile ikinci DLI (5x10e7/kg CD3) yap×ld×. Transplant sonras× 7.ayda bcr-abl`sinin %90
olmas× ve verici kimerizminin kaybolmas× üzerine
interferon (IFN) 3mÜ/m2 haftada 3 gün baüland×.
IFN tedavisi alt×nda trombisitopeni geliüti ve yap×lan kemik iliùi deùerlendirilmesinde hastan×n
akselere faz olarak nüks ettiùi tespit edildi. Hastaya 15 gün STI571 (glivec) 400mg/gün kullan×ld×
ve hematolojik tam remisyon elde edildikten sonra 43 yaü×nda, minör kan grubu uyumsuzluùu
olan diùer erkek vericisinden Flu (25mg/m2/gün
5 gün) +Cy (60 mg/kg/gün 2 gün) ile haz×rlanarak ilk transplantasyonundan 16 ay sonra ikinci
NMA transplant yap×ld×(5,37x10e6/kg CD34) .
Onbirinci
günde
nötrofil
engrafman×oldu,
aGVHH
gözlenmedi.
Transplant
sonras×
sitogenetik remisyonda ve tam kimerik takip edilen hastada de novo kronik karaciùer GVHH geliüti. CSA ve UDKA ile kontrol alt×na al×nd× fakat
transplant sonras× 4.ayda karaci ùer GVHH`da
alevlenme ve yayg×n cilt ve göz GVHH buna eklendi. Hastan×n 2, 3 ve 4. ayda RT-PCR ile yap×lan
sitogenetik deùerlendirme s×ras×yla 0.00098 (k×smi
majör yan×t), 0 ve 0 (majör yan×t), kimerizm analizlerinde ise 2. ayda %77 XY, 3 ve 4. aylarda ise
%100 XY olarak tespit edildi. Birinci NMA rejimle
baüar× saùlanamamas×na raùmen diùer HLA identik kardeü vericisi kullan×larak farkl× bir NMA
rejimle 3.ay×nda komplet kimerik yap× ve komplet
sitogenetik remisyon saùlanm×üt×r. Bu olgu ikinci
bir donörü olan ve DLI`lara raùmen cevap vermeyen NMA olgular×nda ikinci transplant×nda farkl×
bir NMA rejimle baüar×l× olabileceùini göstermiütir.

Hematoloji Bilim DalÕ, øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ,
Cerrahpaúa TÕp Fakültesi, østanbul Üniversitesi, østanbul.

Yüksek doz kemoterapi ve kemik iliùi naklinin s×k
kar-ü×laü×lan
komplikasyonlar×ndan
olan
Hemorajik Sistit (HS) önemli bir morbidite sebebidir. Hastan×n yaü×, siklofosfamid, ifosfamid,
busulfan gibi haz×rlama rejimlerinde kullan×lan
ilaçlar, bakteri ve virus infeksiyonlar×, radyoterapi olaydan sorumlu tutulsa da hala tam olarak
sebebi bilinmemektedir. Merkezimizde hematolojik maligniteleri nedeniyle izlenip, kök hücre nakli
yap×lan üç olguda izlem s×ras×nda geliüen
hemorajik sistit nedeniyle konuya dikkat çekilmek
istenmiütir. Olgular×n tümünde (1.olgu erkek
ALL, 33 yaü, haz×rlama rejimi: TVI+CY; 2. olgu
erkek ALL, 42 yaü, haz×rlama rejimi: TVI+CY; 3.
olgu kad×n AML, 36 yaü, haz×rlama rejimi Bu+CY)
HS profilaksisi için hiperhidrasyon ve mesna kullan×ld×. S×ras×yla -2, -6 (mesane sondas× yerleütirilmesi s×ras×nda travmatik olarak baülad× ve mesane irrigasyonuna devam edilmesine, trombosit
engraftman× olmas×na ve kanama yapabilecek
baüka bir defekt olmamas×na raùmen HS devam
ettiùi için deùerlendirmeye kat×ld×) ve +26. günlerde grade 4 HS gözlendi. Olgularda HS`e neden
olabilecek infeksiyöz etyoloji tespit edilemedi.
Uygulanan konvansiyonel tedavilerden (mesane
irrigasyonu, alum ve traneksamik asitle
irrigasyon) yan×t al×namayan olgulara s×ras×yla
+66, +70, +128. günlerde yüksek doz konjuge
östrojen verildi; +120. , +115., +130. günlerde klinik ve laboratuar cevap gözlenerek mesane
irrigasyonlar× sonland×r×ld×. HS`in tedavisi konusunda
görüü
birliùi
yoktur.
Tedavi
alternatifleriseçilirken hastan×n genel durumu,
tedavilerin
avantaj
ve
dezavantajlar×da
gözönünde bulundurulmal×d×r. Konjuge östrojenin etki mekanizmas× bilinmemekle birlikte
vasküler frajiliteyi azaltt×ù× düüünülmektedir.
Ucuz, kolay uygulanabilen, literatürde yan etkisi
bildirilmemiü bu tedavi seçene ùi ile ilgili daha
fazla say×da gözleme ihtiyaç vard×r.

ALLOJENEøK PERøFERøK HÜCRE
TOPLANMASINDA GRANÜLOSøT
KOLONø STøMULE EDøCø FAKTÖRÜN DENDRøTøK HÜCRELER
ÜZERøNE ETKøSø:

KEMøK øLøöø NAKLø SONRASI GELøùEN HEMORAJøK SøSTøT TEDAVøSøNDE KONJUGE ÖSTROJEN
KULLANIMI:

O ølhan, M Arat, Ö Arslan, K Dalva, E AyyÕldÕz, H Akan.
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Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim DalÕ&Hemaferez
Ünitesi, Ankara. (SBAG-1901 no.lu çalÕúma, TÜBøTAK
tarafÕndan desteklenmiútir).

Devaml× ak×m aferezi ile elde edilen periferik kan
kök hücre(PKKH) transplantasyonu uzun y×llard×r malin ve malin olmayan hastal×klarda tedavi
amaçl× kullan×lmaktad×r. Nakledilen canl× kök
hücre say×s× transplantasyonun baüar×s×n× belirleyen en önemli klinik deùiükendir. Yüksek oranda
apopitotik hücre içeren ürünün hastaya nakledilmesinin klinik sonuçlar× bilinmemektedir. Hücre
membran×ndaki fosfolipid asimetrisinin kayb× ve
fosfatidilserin ekspresyonu, programlanm×ü hücre
ölümü olarak tan×mlanan apopitozun erken safhas×nda gözlenen evrensel bir özelliktir ve
floresanla iüaretlenmiü annexinV kullan×larak
saptanabilir. Allojeneik PKKH nakli yap×lan vakalarda rhG-CSF ile hem periferik kana mobilize
edilen hem de aferez sonras× üründeki CD34+
hematopoetik kök hücrelerde apopitoz durumunun belirlenmesi amac×yla 5 saùl×kl× vericiden
elde edilen toplam 6 lökaferez iülemi çal×ümaya
al×nm×üt×r. Saùl×kl× vericilere 10mcg/kg/gün rhGCSF cilt alt×na beü gün boyunca uygulanm×ü ve
beüinci gün PKKH aferezi yap×larak ortalama
6,3x106(3,5-12,7)/kg(al×c× VA) CD34+ hücre toplanm×üt×r. Aferez iülemi öncesinde periferik kanda
ve aferez sonras×nda üründe antiCD34-PE,
antiCD45-ECD, annexinVFITC ve 7-AAD kullan×larak yap×lan ak×m sitometrik yöntem ile apopitoz
incelenmiü; canl× (7-AADneg/AnnexinVFITCneg),
erken
apopitotik
(7-AADneg/AnnexinVFITCpoz) ve geç apopitotik/nekrotik (7AADpoz/AnnexinVFITCpoz) hücreler deùerlendirilmiütir. úülem öncesi periferik kanda ortalama
canl×
ve
erken
apopitotik
hücre
oranlar×CD45dimCD34+
hücrelerde
s×ras×yla
%96,2(91,399,2) ve %0,4(0,0-1,4); nötrofillerde
%98,8 ve %0,1-5,6; monositlerde %97,4 ve %0,22,8; lenfositlerde %98,5 ve %0,6-3,0 olarak saptanm×üt×r. úülem sonras×nda ürünlerde canl× ve
erken apopitotik hücre oranlar×CD45dimCD34+
hücrelerde s×ras×yla %97,1(91,6-99,5) ve 1.75(0.16.3)% ; nötrofillerde %98,8 ve %0,2-11,4 ;
monositlerde %93,2 ve %1,0-10,7; lenfositlerde
%98,5 ve %1,1-35,3 olarak saptanm×üt×r. Tüm hücrelerde ortalama geç apopitotik/nekrotik hücre
oran× <%0,0-3,2`dir. Allojeneik nakil amaçl× toplanan aferez ürünlerinde ve aferez öncesi periferik
kanda standart canl×l×k metotlar×yla saptanamayan düüük oranda apopitotik hücre bulunmaktad×r. úülem sonras× hücrelerin canl×l×ù×nda önemli
oranda azalma gözlenmemektedir. Aferez iüleminin nakledilen hücreler üzerindeki apopitotik
etkisinin belirlenebilmesi ve hematopoetik kök
hücrelerdeki apopitoz oranlar× ile engraftman
kinetiùi iliükisinin karü×laüt×r×labilmesi için daha
fazla veriye ihtiyaç duyulmaktad×r. Klinikte kullan×lan standart canl×l×k testleri erken apopitotik
hücreleri de saptayabilecek üekilde geniületilmelidir. AntiCD34-PE, antiCD45-ECD, annexinV-FITC

Kök hücre kaynaù× olarak allojeneik periferik kök
hücre (APKH) kemik iliùine alternatif olarak kullan×lmaktad×r. Dendritik hücreler (DH) T hücre
baù×ml× immuniteyi indükleyebilirler ve bu nedenle günümüzde tümör immunoterapisinde
hedefe
yönelik
tedavide
kullan×l×rlar.
Konakç×DH`leri akut graft-versus-host hastal×ù×
(GVHH) geliümesinde antijen sunan hücreler
olarak önemli bir görev üstlenmektedirler.
Dendritik hücre kimerizmi ile akut GVHH aras×nda iliüki saptanm×üt×r (Foss F, ASH 2002) Bu
çal×ümada aferez ile toplanan periferik kan kök
hücre ürününde DH miktar×n× çal×üt×k. Çeüitli
hematolojik maligniteli 15 hastaya APKH transplantasyonu yap×ld×. Kök hücre mobilizasyonu ve
aferezi için HLA tam uyumlu onbeü saùl×kl× vericiye 5 gün süre ile rhG-CSF (Neupogen, Roche).
Periferik venöz kan örnekleri G-CSF öncesi, kök
hücre aferezinden önce ve kök hücre ürününden
topland×. Ak×m sitometri yöntemi ile DH (CD14CD83, CD1aCD86 ve HLA-DR-CD123), T ve B
hücre içeriùi hesapland×. G-CSF kullan×m× sonras×
periferik kanda DH miktar×10 kat artt×.
CD14+CD83+,
HLA-DR+CD123+
ve
CD1a+CD86+ hücrelerin G-CSF öncesi deùerleri
0.3x10e9/L, 0.25x10e9/L ve 1.18 x10e9/L den
aferez öncesi, ayr× ayr×, 3.77x10e9/L (p<0.0001),
2.58x10e9/L (p=0.033) ve 7.56 x10e9/L (p=0.002)
ye artt×. Aferez öncesi dolaüan DH say×lar× kök
hücre ürünü DH içeriùi ile pozitif korelasyon
gösterdi (r=0.85; p=0.004). G-CSF saùl×kl× kök
hücre vericilerinde dolaüan DH say×s×n×
potansiyalize etti. Sonuçta, kök hücre toplanmas×
için G-CSF kullan×m× CD34+ hücre say×s×n× art×rmas×na ek olarak DH say×s×n× da art×rmaktad×r. GCSF`nin çal×ümam×zdaki DH aktivasyonu ve
DC1/DC2 deùiüimi üzerine etkisi ile dendritik
hücre miktar× ile akut GVHH iliükisi üzerine çal×ümam×z devam etmektedir.

ALLOJENEøK PERøFERøK KÖK
HÜCRE NAKøLLERøNDEDEVAMLI
AKIM AFEREZø YÖNTEMø øLE ELDE EDøLEN PERøFERøK
HEMATOPOETøK PROJENøTÖR
KÖK HÜCRELERDE APOPøTOZ.
ù.M. Bakanay, M. Arat, K. Dalva, M. Beksaç, O. ølhan.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi øbni Sina Hastanesi
Hematoloji Bilim DalÕ, SÕhhiye, Ankara
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ve 7-AAD kullan×larak yap×lan dört renkli ak×m
sitometrik analiz yöntemi bu amaçla kullan×labilecek basit ve h×zl× bir yöntemdir.

MULTøPL MøYELOM TANILI HASTA GRUBUMUZ: OCAK 1996 - MAYIS 2002 ARASINDAKø øZLEM SONUÇLARIMIZ:

MULTøPL MøYELOMADA SERUM
SERBEST OKSøJEN RADøKAL DÜZEYLERø VE VAD TEDAVøSø øLE
øLøùKøLERø:

B. Payzin1, G. Uzan2, F. ArÕkan2, B. Sözmen3, L. Arslan3.
Hematoloji Klini÷i1,
2. øç HastalÕklarÕ Klini÷i2,
3. øç HastalÕklarÕ Klini÷i3, Atatürk E÷itim ve AraútÕrma
Hastanesi, øzmir.

ø. Kuku, ø. Aydo÷du, N. Bayraktar, E. Kaya, M. Baydar,
M. Dikilitaú, F. Ateú, A. Erkurt, R. Ulu.

Hastanemizde Hematoloji ve úç Hastal×klar× Kliniklerinde Ocak 1996-May×s 2002 tarihleri aras×nda izlenen 103 multipl miyelom (MM) tan×l× hasta
retrospektif deùerlendirildi. Hastalar×n 64`ü erkek, 39`u kad×n (E/K oran×: 1,6), ortanca yaü: 62
(28-87) idi. Dört hasta soliter plazmasitom tan×s×
ile baüvurdu. Kemik iliùi biyopsileri ve kemik
survey`i tüm hastalarda gerçekleütirildi. DurieSal- mon klinik evrelemesine göre: Evre IA: 20, IB:
2, IIA:55, IIB: 15, IIIA: 4, IIIB: 6 hastay× içermekteydi. Otuz hastan×n direkt kemik grafilerinde
litik lezyon görülmedi. BenceJones proteinürisi
bak×labilen 64 hastan×n 6`s×nda (% 9) pozitif sonuç
elde edildi. Hastalar×n 30`unda ölçülebilen CRP 16
hastada (% 53) yüksek (N<0,5mg/dL) bulundu.
Beta2 mikroglobulin bak×labilen 25 hastan×n
12`sinde (%48) normalin üstünde (N: 0,8-2,2
mg/L)
deùerlerölçüldü.
úmmunofiksasyon
elektroforezi yap×labilen 37 hastada monoklonal
IgG kappa__14, IgG lambda__8, IgA kappa __6,
IgA lambda__1, kappa hafif zincir: 4, lambda hafif
zincir: 3, IgD: 1, immünoglobulin kantite edilebilen 46 hastada monoklonal IgG: 14, IgA: 12, normal deùerler: 19, hipogammaglobulinemi: 1, yaln×z protein elektroforezi ile monoklonal
gammopati: 16 hastada saptand×. Onsekiz hasta
tedavi almazken 54 hasta Melfelan+Prednisolon
(M+P), 31 hasta VAD, 6 hasta M+P ard×ndan
VAD, 2 hasta VAD ard×ndan hiperCVAD tedavisi
ald×. Hastalar×n 62`si izlem d×ü× kal×rken, kemoterapisi süren 3 hasta, baüka bir hastanede izleme
al×nan 3 hasta, baüka merkezlerde otolog PKHN
yap×lan 3 hasta, remisyonda 6 hasta, nüks olan 1
hasta, tedaviye cevaps×z ancak stabil durumda 8
hasta vard×. Kaybedilen 16 hastan×n 6`s× kronik
böbrek yetmezliùi, 4`ü akciùer enfeksiyonu, biri
sepsis, diùer 5`i çeüitli enfeksiyonlardan eksitus
oldu. Hastalar×n toplam saùkal×m süresinin ortanca deùeri: 43,5 ay(1-61 ay), 3 y×ll×k saùkal×m olas×l×ù× %44, %4 y×ll×k saùkal×m olas×l×ù× %26 bulundu.

ønönü Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji BilimDalÕ,
Turgut Özal TÕp Merkezi, Malatya.

Multipl miyeloma(MM) plazma hücrelerinin
monoklonal çoùalmas× ile meydana gelen malign
bir hematolojik hastal×kt×r. Etyolojisinde genetik
eùilim, radyasyon, virüsler ve çevresel faktörler
gibi birçok faktör suçlanmaktad×r. Kanser geliüimi
ile serum serbest oksijen radikalleri aras×nda iliüki
olduùuna dair çal×ümalar mevcuttur. Çal×üma MM
etyopatogenezinde serbest oksijen radikallerinin
rolünü ve VAD tedavisi ile iliükisi olup
olmad×ù×n×belirlemek amac×yla planland×. Yaü
ortalamalar× 63 y×l olan, hepsi evre-III, sekizi yeni,
alt×s× ise önceden tan× konulmuü ve melphalansteroid tedavisi alm×ü, toplam 14 hasta çal×ümaya
al×nd×. Hastalar×n sekizi kad×n, dördü erkekti.
VAD tedavisi öncesi, 3., 7., 10. ve 28. günlerde
serum malondialdehit(MDA) ve nitrik oksit(NO)
düzeyleri
ile
superoksit
dismutaz(SOD),
glutatyon
peroksidaz(GSHPx)
ve
katalaz
aktiviteleini(KAT) belirlemek amac× ile kan örnekleri al×nd×. Tedavi öncesi serum SOD, KAT, GSHPx,NO ve MDA seviyeleri yüksek bulundu. Tedavi süresince yap×lan ölçümlerde KAT ve GSH-Px
seviyelerinde tedavi baülang×ç deùerlerine göre
sürekli azalma tesbit edildi. Serum SOD aktivitesinde ise 10. günden itibaren art×ü gözlendi. MDA
7. günde, NO ise 10. günde en düüük seviyede idi.
Tedavinin 28. gününde yap×lan ölçümlerde tüm
serbest radikallerin serum düzeylerinde ve aktiviteleri tedavi öncesi deùerlerinin alt×nda bulundu.
Vaka say×m×z×n az olmas×, çal×üman×n sadece bir
kür VAD tedavisi s×ras×nda yap×lmas×, hastalar×n
daha sonraki takip ve tedavilerinde ölçümlerin
yap×lamamas× kesin yorum yapmam×z× engellemektedir. Ancak buna raùmen bulgular×m×z serbest oksijen radikallerinin diùer kanserlerde olduùu gibi MM etyopatogenezinde de rol oynayabileceùini dü-üündürmektedir. Kesin yorum yap×labilmesi için daha fazla multipl miyelomal× hastada, uzun süreli, remisyon ve relaps dönemlerinde de yap×lmas× gereken çal×ümalara ihtiyaç
vard×r.
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MULTøPL MYELOMA: ERCøYES
ÜNøVERSøTESø, DEDEMAN HASTANESø SONUÇLARI:

Hasta soluk görünümlü idi. Diùer sistem muayeneleri normaldi. Tetkiklerinde hemoglobin:
7,9g/dl, hemotokrit: 23.1,MCV: 98.1, MCH:33.8,
trombosit:147000, lökosit: 2740, glikoz:89 mg/dl,
kan üre azotu 19mg/dl, kreatinin 1.0mg/dl, ürik
asit 6.0 mg/dl, total protein 12.2 g/dl,
albumin:4.4g/dl, globulin 8 g/dl , sedimantasyon
165mm/saat saptanak hasta tetkik amaçl× yat×r×ld×. ústenen protein elektroforezinde albumin: 3,2
gr/dl, alpha 1: 0,3gr/dl, alpha 2 :3,8 gr/dl, beta :
4gr/dl. gama:0,4 gr/dl saptand×. Hastan×n
periferik yaymas×nda rulo formasyonu görüldü.
Kemik iliùi aspirasyonunda %90 oran×na ulaüan
plazma hücre infiltrasyonu tespit edildi. Serum
immunofiksasyon elektroforezinde; IgG düüük
(305mg/dl), Ig A yüksek (8800mg/dl), IgM düüük
(14 mg/dl), k hafif zincir yüksek (6392 mg/dl),l
hafif zincir düüük (100mg/dl) k/l oran× yüksek(63.9) olarak saptand×. Hasta bu verilerle
biklonal Ig A,k paraproteinemisi ile uyumlu bir
mult×pl myelom vakas× olarak deùerlendi.
Biklonal gamopati tüm mult×pl myelom
vakalr×n×n %0,5 `ini oluüturmaktad×r. Nadir görülen bu vaka kliniùimizce tedavisi düzenlenmiü
olup, halen kontrolümüz alt×ndad×r.

F.Altuntaú, B.Eser, S. ùÕvgÕn, Ö. Er, M. Özkan, M. Çetin,
A. Ünal.
Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi, Dedeman Hastanesi, HematolojiOnkoloji Bilim DalÕ, 38039, Kayseri.

Dedeman Hastanesi, Hematoloji Bilim Dal×nda
19932002 tarihleri aras×nda ortanca yaü× 58 (39-80)
olan, 54 erkek 27 bayan, toplam 81 multipl
myeloma olgusunu gözden geçirdik. M protein
tipi; 66`s× IgG, 11`i IgA, 3`ü lambda hafif zincir, 1`i
kappa hafif zincir idi. Olgular×n 41`i evre-2, 40`×
evre-3 ve 25`inde de böbrek fonksiyonlar×nda
bozukluk (B) saptand×. 18 olgu vertabral tutulum
nedeniyle radyoterapi ald×. Olgular×n 52`si ayda
bir pamidronat (Aredia) 90 mg, IV verildi. 11 olguda ise otolog periferik kök hücre transplantasyonu (OPKHT) yap×ld×. Antrasiklin tabanl× tedavi
alan grupla alkilleyici tabanl×tedavi alan grup
aras×nda progresyon free survival (PFS) ve overall
survival (OS) bak×m×ndan istatistiksel anlaml×fark
tespit edilmemesine raùmen OS bak×m×ndan
antrasiklin tabanl× tedavi alan grup avantajl× görünmektedir. Tedavi uygulamalar× ve sonuçlar×
tablo-1`de özetlenmiütir. OPKHT olgular× ortalama 10.6 ayl×k izlem sonras× (317) 10 olgunun 6`s×
TR`da ve 3`ü PR`da olmak üzere yaüamaktad×r
Ortanca 12 ay (1-96) takip edilen hastalar×n 18`i
exitus olmuütur. En s×k ölüm 16 olguda sepsis (En
s×k sebebi ise pnomoni olarak izlenmiütir) 2 olguda ise tromboemboli nedeniyle olmuütur. 12 olgu
takip d×ü× kalm×ü olup 51 olgu canl×d×r. Hala takip
edilen 51 olgunun 9`u TR (6`s× OPKHT), 10`u
PR`da (3`ü OPKHT) 32`si stabil veya progressif
hastal×k ile takip ve/veya tedavisi devam etmektedir. #Image31.jpg#

ÜSTGASTROøNTESTøNAL KANAMAYA NEDEN OLAN GASTRøK
PLAZMOSøTOMA: OLGU SUNUMU:
B.Hazar1, E. Seyrek2,C. Ersöz3, G.Özgür,V. AkpÕnar1.
Adana Numune Hastanesi, Mersin Üniversitesi TÕp
Fakültesi Onkoloji Bilim DalÕ, Çukurova Üniversitesi
TÕp Fakültesi Patoloji Anabilim DalÕ,Adana
SSK Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü.

Gastrik plazmositoma(GP) oldukça nadir görülen
bir hastal×k olup, üimdiye kadar 100 civar×nda
olgu bildirilmiütir.Burada üst gastrointestinal
kanamaya neden olan GP olgusu sunulmuütur.Ellialt× yaü×nda erkek hasta üst gastrointestinal
kanama nedeniyle Adana Numune Hastanesi
Onkoloji Kliniùi`ne yat×r×ld×.úki y×l önce multiple
miyeloma(MM) tan×s× alm×ü, melfelan ve
deksametazon içeren kemoterapi baülanm×ü ancak
yetersiz ve düzensiz tedavi alm×üt×.Baüka bir hastanede üst gastrointestinal kanama nedeniyle
yatarken hastanemize sevk edilmiüti.Fizik muayenede;ateü 38 °C, nab×z 102/dak, kan bas×nc×110/70mmHg bulundu.solukluùu vard× ve üuuru bulan×kt×.Akciùerlerde dinlemekle yayg×n
ralleri vard×. Rektal tuüede melena tespit edildi.Laboratuvar incelemesinde; Hct;18, beyaz kure
12.600/mm3, platelet say×s×301.000/mm3 MCV
86.8 fl, ESR 110mm/h bulundu.Kemik iliùi

BøKLONAL GAMOPATø SAPTANAN
BøR MULTIPL MYELOM VAKASI:
ù. Budak, Z. Karaali, M. Kendir.
Haseki E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi I. Dahiliye
Klini÷i,

ústanbul. 57 yaü×nda erkek hasta, polikliniùimize
bel aùr×s× üikayeti ile baüvurdu. 5 ay önce ayn×
üikayetle beyin cerrahi polikliniùine baüvuran
hastan×n Lomber MR`×nda metastaz olabileceùi
düüünülen kemik infiltrasyonu saptanm×ü. Kemik
dansitometresinde de osteoporoz saptanarak tetkik amaçl× dahiliye poliklniùine sevk ediliyor.
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3`nde parsiyel remisyon oldu. Toplam 13 hasta
remisyona girmedi. Tam remisyondaki hastalarda
hastal×ks×z yaüam süresi ortalama 22.7±20.2 ay
olarak bulundu. Tedavi süresince 4 hasta solunum sistemi enfeksiyonundan, 1 hasta ise derin
ven trombozu komplikasyonundan öldü. En s×k
görülen komplikasyon solunum sistemi enfeksiyonlar× idi. Özellikle 4. kürden sonra uzun süren
pansitopeni dikkat çekiciydi. Sonuç olarak
fludarabine alkile edici ilaçlara dirençli veya
relaps olmuü lenfoproliferatif hastal×klarda tek
baü×na veya kombine edilerek kullan×labilir. Özellikle hastalar×n dördüncü kürden sonra enfeksiyon yönünden daha dikkatli takip edilmesi gerekmektedir.

aspirasyonunda % 100`e yak×n plazma hücresi
infiltrasyonu bulundu.Kan üre azotu(BUN)
98mg/dl ,kreatinin 12.8mg/dl, total protein
8.3gr/dl, albumin 2.7 gm/dl, kalsiyum 10mg/dl
bulundu.Akciger grafisinde saù akciùerde
infiltrasyon alan× saptand×.Panendoskopide mide
küçük kurvatur ve korpusunda çok say×da
polipoid kitleler görüldü, kitlelerden al×nan biyopsi sonucunda plazma hücre infiltrasyonu görüldü.úmmünohistokimyasal çal×ümada l ile +
boyanma görüldü.Hastaya kan transfüzyonu
yap×ld×, úntravenöz yoldan omeprazol, seftriakson
baüland×,klaritromisin 2x500 mg oral yoldan verildi, hasta hemodiyalize al×nd×.Daha sonra
VAD(vinkristin adriamisin deksametazon) kemoterapisi baüland×.Bir kür kemoterapi alan hasta
ikinci kürde enfeksiyondan kaybedildi.Bu olgu,MM tan×s× olan ve üst gastrointestinal kanamas× olan olgularda gastrointestinal tutulumun da
akla getirilmesi gerektiùini düüündürmektedir.

KRONøK LENFOSøTER LÖSEMøLø
HASTALARIMIZIN TANI SIRASINDAKø KLøNøK ÖZELLøKLERø VE
SEYøRLERø: TURGUT ÖZAL TIP
MERKEZø SONUÇLARI:

LENFOPROLøFERATøF HASTALIKLARDA FLUDARABø N KULLANIMI:

M.Dikilitaú, ø. Kuku, E. Kaya, F. Ateú, M. Baydar,
F.Ateú, ø.Aydo÷du.
ønönü Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Bilim
DalÕ, Turgut Özal TÕp Merkezi, Malatya.

ø. Aydo÷du, M. Baydar, ø. Kuku, E. Kaya, M. Dikilitaú, F.
Ateú,A. Erkurt, R. Ulu, K. ÇÕkÕm, R. ø. Öner, ø.
Pembegül, S. ùerefhano÷lu, R. Bentli, H. Atmaca.

Kronik lenfositer lösemi(KLL) monoklonal olarak
çoùalm×ü lenfositlerin kan, kemik iliùi, lenf bezi,
dalak ve karaci ùeri infiltre etmesi ile karekterize
malign bir hastal×kt×r. Bat× toplumlar×nda en s×k
görülen lösemidir. Bu çal×ümada; Doùu Anadolu`da bulunan merkezimizde 1996-2002 y×llar×
aras×nda takip edilen 69 KLL`li hastan×n ilk
tan×konulduùu s×radaki klinik özellikleri retrospektif olarak incelendi. Hastalar×n KLL tan×s×
uluslararas× kabul edilen periferik kan ve kemik
iliùi incelemeleri ile konuldu. Hastalar×n yaü ortalamas× 62.7±9.05 y×l olup, 49`u(%71) erkek,
20`si(%29) kad×nd×. Hastalar×n yaü aral×ù× 34-82 y×l
aras×nda bulundu. Tan× s×ras×ndaki lökosit say×lar×10000-464000/ml aras×nda deùiümekte idi.
27(%39.1) hastada B semptomlar× mevcuttu. Hastalar×m×z×n tan× s×ras×nda yap×lan RAú s×n×flamas×na göre 21`i(%30.4) evre 0, 4`ü(%5.8) evre 1,
16`s×(%23.2) evre 2, 6`s×(%8.7) evre 3, 22`si(%31.9)
evre 4 olarak bulundu. úlk tan× s×ras×nda tedavi
endikasyonu konulan hasta say×s× 28(%40) idi.
KLL tan×s× ile izlenen hastalar×n ortalama takip
süresi 19 ay olup, 2 ile 72 ay aras×nda deùiümekteydi. Halen 50(%72.1) hasta yaüamakta, 12(%17.8)
hasta takip d×ü×, 7(%10.1) hasta ise ölmüütür. Hastalara ilk tedavi olarak klorambusil ve steroid,
siklofosfamid, steroid ve vinkristin kombinasyonundan oluüan tedaviler uygulanm×üt×. Halen

ønönü Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Bilim
DalÕ, Turgut Özal TÕp Merkezi, Malatya.

Kronik lenfositer lösemi(KLL) ve low grade
lenfoma hücre kökenleri ve klinik seyirleri benzer
malign hematolojik hastal×klard×r. úleri evre hastalarda standart tedavi olarak alkile edici ilaçlar
kullan×lmas×na raùmen remisyona girme oran× ve
hastal×ks×z yaüam süresi düüüktür. Son y×llarda bu
oranlar× yükseltmek için pürin analogu olan
fludarabine lenfoproliferatif hastal×klarda s×k olarak kullan×lmaya baülam×üt×r. Kliniùimizde yaü
ortalamas×60.7(35-77) y×l aras×nda deùiüen 30(19
erkek, 11 kad×n) hastaya ikincil tedavi olarak
fludarabine tek baü×na veya kombine olarak kullan×ld×. Hastalar×n 20`si KLL, diùerleri low grade
lenfoma idi. KLL ve low grade lenfoma
tan×s×uluslar aras× kabul edilen kan deùerleri ve
patoloji sonuçlar×na göre konuldu. Otuz hastan×n
12`sine
fudarabine
tek
baü×na,
12`sinemitoksantrone ve deksametazon, üçüne
idarubisin, üçüne ise siklofosfamid ile kombine
edilerek kullan×ld×. Sadece fludarabine tedavisini
alanlarda 7, mitoksantrone ve deksametazone
kombinasyonunda 6, idarubisin ve siklofosfamid
ile birlikte kullan×lan 4 hastada remisyon elde
edildi. Remisyone giren hastalar×n 14`ünde tam,
69

LARDA LENFOSø T ALT GRUBU
YÜZEY ANTøJEN EKSPRESYONLARI:

takip edilen 50 hastan×n yedisi tam, onüçü k×smi
remisyonda, otuzu ise stabil olarak izlenmektedir.
Doùu Anadolu`da bulunan merkezimizdeki hastalar×m×z×n KLL görülme yaü× ortalamas× daha
önce bildirilen verilerle ayn×bulunmuütur. Hastalar×m×zda ilk tan× s×ras×nda tedaviye ihtiyaç duyulan hasta say×s× oran×m×z×n yüksek olmas×dikkat
çekicidir.

U. Bilge, G Demirel, Z Gulbas.
øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ,
Osmangazi Üniversitesi TÕp Fakültesi , Eskiúehir.

Lenfosit immünfenotiplemesinde kullan×lan yüzey antijenleri CD19,CD3, CD4, CD8, CD16-56
olup, bu antijenlerin ekspresyonlar×n×n hastal×klarda nas×l deùiütiùi konusunda s×n×rl× bilgi bulunmaktad×r.
Çal×ümam×zda;
idiyopatik
trombositopenik purpural× (ITP) ve kronik
lenfositik lösemili (KLL) hastalarda lenfosit yüzey
antijenlerinin ekspresyonu araüt×r×lm×üt×r. Çal×ümaya 20 KLL`li ve 20 ITP`li hasta , kontrol grubu
olarakda 10 saùl×kl× kiüi ve 22 kronik obstriktif
akciùer hastal×ù× (KOAH) olan hasta al×nm×üt×r.
Hastalardan sabah al×nan tam kandan CD3FITC,
CD4PE,
CD8PE,
CD19PE,
CD16/56PE
monoklonal antikorlar× kullan×larak çift renkli
analizle lenfosit immünfenotiplemesi flow
sitometrik (FacsCalibur-BD) yap×lm×üt×r. ITP`li
hastalarda CD19, CD16/56 ekspresyonu kontrol
grubuna göre anlaml× yüksek iken P<0.05) ,
KLL`li hastalarda kontrol grubuna göre CD3.CD4,
CD8, CD19, CD16/56 ekspresyonlar× anlaml×
azalm×ü (p<0.05) bulunmuütur. Yüzey antijen ekspresyonlar×
aüaù×da
gösterilmiütir.
#Image30.jpg# Elde ettiùimiz bulgular, lenfosit
yüzey antijen ekspresyonlar×n×n hastal×klarda
farkl× olduùunu göstermiütir. ITP`li ve KLL`li
hastalardaki lenfosit yüzey antijeni ekspresyon
farkl×l×ù× patogenezden ve klinik bulgulardan
sorumlu olabilir.

KRONøK LENFOSøTøK LÖSEMøDE
CD138 / syndecan1:
K.Yamaç1, M.Ya÷cÕ1, Ö. Erdem2, R. Haznedar1, Ö.
Atao÷lu2.
Gazi Üniversitesi TÕp Fakültesi, 1Hematoloji Bilim DalÕ,
2Patoloji Anabilim DalÕ, Ankara.

Syndecan-1 (CD138) bir transmembran heparan
sülfat proteoglikand×r, hücre-matriks ve hücrehücre iliükilerinde önemli rol oynar. C138 B lenfositlerinde belirli geliüim aüamalar×nda ortaya ç×kar. Hematotopetik hücrelerde syndecan-1 B lenfositlerinin sadece pre-B and Ig yapan plazma
hücrelerinde yap×l×r. Syndecan B lenfositlerin
dolaü×ma geçmelerinden hemen önceki dönemde
hücre yüzeyinden kaybolur. Dolaüan B lenfositlerin yüzeyinde syndecan-1 yoktur. B-Kronik
Lenfositik Lösemi (B-KLL) hücrelerinin yüzey
antijenik profiline bak×ld×ù×nda zay×f monotipik
immunglobulin (IgM) ve CD19, CD23, CD5 pozitifli ùi görülür. CD20, CD22, FMC7 ve CD11c zay×f pozitiftir veya yoktur. CD79b ve CD10 antijenleri de negatiftir. Kronik Lenfositik Lösemide
syndecan-1 ile ilgili araüt×rmalarda birbirinden
farkl× sonuçlar bildirilmiütir. Bu çal×üman×n amac×
kronik lenfositik lösemi lenfositlerinde syndecan1 varl×ù×n× araüt×rmakt×. Bu amaçla 23 B KLL hastas×n×n kemik iliùi biyopsi örneklerinde
syndecan1 araüt×r×ld×. 13 hastada %25`den az, 2
hastada %2550 aras×, 3 hastada %50-75 aras× ve 5
hastada da %75`den dahafazla olacak üekilde
CD138 pozitifliùi görüldü. Araüt×rma sonuçlar×
KLL hastalar×n×n kemik iliùi lenfositlerinde CD138
varl×ù×n× göstermiütir. KLL hücrelerindeki beklenmedik bu bulgu syndecan-1`in KLL için bir
tan× arac× olabileceùini düüündürür. KLL lenfositlerinde CD138 bulunmas×n×n mekanizmas× ve
fonksiyonel anlam×henüz kesin bilinmemektedir.

FøRST-LøNE TEDAVøYE YANITSIZ
KRONøK LENFOSøTøK LÖSEMøDE
FLUDARABøN KULLANIMI :
O. AyyÕldÕz, A. IúÕkdo÷an, N.Tiftik, E. Müftüo÷lu, Z.
Bolaman1.
Hematoloji Bilim DalÕ, Dicle Üniversitesi TÕp Fakültesi.
DiyarbakÕr,
1Hematoloji Bilim DalÕ. Adnan Menderes Üniversitesi
TÕp Fakültesi, AydÕn.

Fludarabin ilk tedaviye yan×ts×z kronik lenfositik
lösemi (KLL) tedavisinde önemli ajanlardan biridir. Çal×ümaya ald×ù×m×z 18 hastan×n 16 s× Erkek,
2`si Bayan ve yaü aral×ù× 52-72`di. Tüm hastalar ilk
tedavi olarak alkilleyici ajan kullanm×ülard×. Hastalara Fludarabin 25 mg/m2/gün 5 gün süreyle 4

øDøYOPATøK TROMBOSøTOPENøK
PURPURALI VE KRONøK
LENFOSøTøK LÖSEMøLø HASTA70

iki el s×rt× ve tenar bölgede simetrik, deriden kabar×k, keskin s×n×rl×, viole-pembe renkli, duyarl× ve
s×cak
olmayan,
plak
tarz×nda
cilt
lezyonlar×bulunmaktayd×. Lökosit say×s× 176
000/mm3 (% 92 lenfosit) olan hastaya yap×lan
tetkikler sonucu, Binet B, Bkronik lenfositik lösemi (KLL) tan×s× kondu. Tekrarlanan cilt biyopsileri
sonucu kütanöz lenfositik vaskülit olarak deùerlendirildi. 3 haftada bir CVP tedavisi uygulanan
hastan×n, her tedavi sonras× lezyonlar×n×n gerilediùi, ancak yeni tedavi öncesi tekrarlad×ù× görüldü. 7.kür sonras×cilt lezyonlar×n×n art×k tekrarlamad×ù× ve buna hematolojik ve klinik tam
remisyonun eülik ettiùi görüldü. KLL aç×s×ndan
remisyonda izlenen hastan×n cilt lezyonlar× da bir
daha ortaya ç×kmad×. Olgu, KLL`nin kütanöz
lenfositik vaskülitle prezente olmas×, cilt
lezyonlar×nn siklik seyir göstermesi ve hastal×ù×n
aktivitesiyle iliükili görünmesi yönleriyle tart×ümaya deùer bulunmuütur.

haftada bir olmak üzere 26 kez uyguland×.2 hastada komplet ve 6 hastada parsiyel cevap olmak
üzere toplam cevap oran× %44.3 bulundu. 6 hastada stabil hastal×k, 4 hastada ise progresyon gözlendi. Median yaüam cevap veren olgularda 18 ay,
cevaps×z olgularda 8 ay idi. Fludarabin tedavisi
iyi tolere edildi. 72 tedavi küründe 8 hastada 12
febril epizod geliüti.Febril epizodlar baüar×yla
tedavi edildi. Sonuç olarak first-line tedaviye yan×ts×z KLL olgular×nda Fludarbin tedavisi bizim
çal×ümada da etkili ve güvenli bulunmuütur.

SøKLøK SEYøRLø LENFOSøTøK
VASKÜLøTLE PREZENTE OLAN
KRONøK LENFOSøTøK LÖSEMø:
OLGU SUNUMU:
M. Çabuk, I. ønanÕr1, P. Türkdo÷an2, C. Ceylan, M. De÷irmenci, A. Türel1, E. Özdemir.
øç HastalÕklarÕ Hematoloji Bilim DalÕ,
1Dermatoloji Anabilim DalÕ,
2Patoloji Anabilim DalÕ, Celal Bayar Üniversitesi TÕp
Fakültesi, Manisa.

KOLESTATøK øKTERLE SEYREDEN
BøR POLøSTEMø VERA OLGUSU:
S. Çekici, A. Durmuú, F. Gerçik, N. Topcu, ø. Dilek,

Vaskülitler, kan damar× inflamasyonunun temel
patoloji olduùu heterojen bir hastal×k grubudur.
údiopatik veya altta yatan konnektif doku hastal×klar×na, allerjik ve enfeksiyöz hastal×klara ve
ilaçlara baùl× olarak geliüebilir. Vaskülitler, çoùunlukla kütanöz olmakla birlikte, sistemik de olabilir. Kutanöz vaskülitlerin % 5`ine malignitenin
eülik ettiùi bilinmekte olup, diùer nedenlerin d×üland×ù× hastalarda malignitenin mutlaka hat×rda
tutulmas× gerekmektedir. Malignite varl×ù×nda
vaskülit geliüimi paraneoplastik olabileceùi gibi,
ilaç ve enfeksiyonlara baùl×vaskülit de geliüebilir.
Cildin doùrudan tümör hücresi ile infiltrasyonu
da görülebilir. Bir çok hematolojik malignitede
(hairy cell lösemi, non-Hodgkin ve Hodgkin
lenfoma, myelodisplastik sendrom, diùer lösemi
ve lenfoproliferatif hastal×klar) vaskülit geliüebileceùi bildirilmiütir. Maligniteye eülik eden vaskülit,
daha çok nekrotizan ve lökositoklastik tiptedir.
Lenfositik vaskülitte, damar duvar×n×n lenfositlerle infiltre olduùu, buna fibrinoid nekroz ve
endotel hiperplazisinin eülik ettiùi görülür.
Paraneoplastik vaskülitin patogenezi iyi bilinmemektedir. Tümör hücresinin doùrudan veya dolayl× olarak duyarl×laüt×r×c× ajan olarak etki etmesi
veya sald×ù× sitokinlerin damar hasar×oluüturmas×
sorumlu olabilir. Tedavide esas, altta yatan
malignitenin tedavisi ve gerekirse steroid uygulamas×d×r. Burada, baüvuru yak×nmas× halsizlik ve
her iki elindeki k×zar×k cilt lezyonlar× olan 58 yaü×ndaki bir kad×n olgu sunulmuütur. Hastan×n her

Yüzüncü YÕl Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji
Bilim DalÕ, Van.

Polisitemia vera (PV) miyeloproliferatif bir hastal×k olup hiperviskoziteye yol açan en s×k nedendir.
Hipervizkozitede baül×ca hedef organlar sinir
sistemi, göz, kalp ve koagulasyon sistemleri olup
hastalar bu sistemlere ait bulgularla gelirler. Burada kolestatik sar×l×k, karaciùer fonksiyon bozukluùu ve kolestaz enzimlerinde yükselmeyle gelen
PV olgusu sunulmuütur. 40 yaü×nda olan kad×n
hastan×n beü ay önce baülayan baü aùr×s×, bacak
aùr×s×, kulaklarda ç×nlama ve uùultu, el ve ayaklarda yanma, 4 gün önce baülayan sar×l×k, idrar
renginde koyulaüma ve gayta renginde aç×lma
anamnezi vard× ve bir y×l önce hipertansiyon tan×s× konmuütu. Pletorik görünüm ve akral
siyanozuolan hastan×n sikleralar× ikterik ve genel
durumu kötü idi. Hepatomegali ve bacaklarda
livedo retikülarisi vard×. Hematokrit %70, hemoglobin 24 g/dl, lökosit 31x10^9 /l, trombosit
54x10^9/l, ALP 940 U/l, GGT 412 U/l, AST 123
U/l, ALT 133 U/l, LDH 897 U/l, T protein 5,2
g/dl, albümin 2,7 g/dl, globülin 2,5 g/dl, ürik asit
10,5 mg/dl, Total bilirubin 16,9 mg/dl (direkt 14
mg, indirekt 2,9 mg), PTZ 22,4 sn, aPTT 38 sn,
arteriyel oksijen satürasyonu %95, HBs Ag (-), anti
HBs (-) ve anti HCV () olarak bulundu. PV tan×s×
konan hastaya flebotomi uygulanmaya baüland×.
10.günde karaciùer fonksiyonlar× ve kolestatik
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s×k idi. ET`lu hastalar×n posterior duvar kal×nl×ù×
KML`li hastalardan ve interventriküler septum
kal×nl×ù× (úVS) MF`li hastalardan daha fazlayd×(p<0,05). KML`li hastalar×n sol atrium çap×, úVS
ve posterior duvar kal×nl×klar× MF`li hastalardan
daha az idi (p<0,05). PV`l× hastalar×n posterior
duvar kal×nl×ù× KML`li hastalardan fazlayd×
(p<0,05). MPH hastalarda sol atrium çap× ve sol
ventrikül diastol sonu çap× kontrol grubundan
fazlayd× (p<0,05). Bu bulgular MPH`da kalp kapak lezyonlar×daha önceki bilgilerin aksine saùl×kl× bireylerden s×k görülmediùini göstermektedir.
Trombositozun ve trombotik olaylar×n da bir rolü
gözlenmemiütir.

tablo düzeldi. Hasta flebotomi program×na al×narak taburcu edildi. PV olgular×nda pek rastlamad×ù×m×z bu klinik tabloya dikkat çekmek amac×yla
olguyu sunmay×uygun bulduk.

MøYELOPROLøFERATøF HASTALIKLARDA KALP KAPAK LEZYONLARI:
G. KadÕköylü 1, A. OnbaúÕlÕ 2, T. Tekten 2, Z. Bolaman1,
Adnan Menderes Üniversitesi TÕp Fakültesi,
Bilim DalÕ,
2Kardiyoloji Anabilim DalÕ, AydÕn.
1Hematoloji

Miyeloproliferatif
hastal×klarda
(MPH)
kardiovaskuler olaylar×n geliüiminde yineleyen
koroner,
pulmoner
ve
periferik
arter
tromboembolileri, trombositoz, hiperviskozite ve
ekstrameduller hematopoezin rol oynad×ù× düüünülmektedir. MPH`da kalp kapak lezyonlar×n×n
s×kl×ù×n×Doppler ekokardiografi ile araüt×rmak
amac× için yaü ortalamas×57,8±14,1 olan 18 kad×n
13 erkek çal×ümaya al×nd×. Hastalar×n 13`ünde
esansiyel trombositoz (ET), 7` sinde kronik
miyelositer lösemi (KML), 6`s×nda miyelofibrozis
(MF) ve 5`inde polisitemia vera (PV) vard×. Hastalar×n %58`inde kalp kapak lezyonu saptand×.
%38,7`sinde mitral, %19`unda aort ve triküspid,
%3`ünde pulmoner kapakta yetersizlik, %16`s×nda
mitral annulus ve %10`unda aort kapak kalsifikasyonu, %42`sinde sol ventrikül diyastolik
disfonksiyonu, %6`s×nda perikardial effüzyon ve
duvar hareket bozukluùu %16`s×nda pulmoner
hipertansiyon vard×. Kapak lezyonlar× ET`da
%61,5, KML`de %57, MF`da %66,6 ve PV`da %40
görüldü. Kontrol grubu olarak yaü ortalamas×
50,5±11,6 olan 14 kad×n 16 erkek saùl×kl× birey
al×nd×. Bunlar×n %40`×nda kapak lezyonu,
%23,3`ünde mitral, %10`unda triküspid ve aort
kapaù×nda yetersizlik, %10`unda aort kapak kalsifikasyonu, %3,3`ünde mitral annulus kalsifikasyonu, %26,6`s×nda sol ventrikül diastolik
disfonksiyonu izlenirken, pulmoner kapakta yetersizlik, perikardial effüzyon ve duvar hareket
bozukluùu saptanmad×. Miyeloproliferatif hastal×klar ile kontrol grubu ve hastal×klar×n birbiri
aras×nda kalp kapak lezyonu görülme s×kl×ù× birbirinden farkl× deùildi (p>0,05). Hastalar×n
%64,5`unda trombositoz ve %45`inde daha geçirilmiü/yeni tromboz saptand×. Trombositozlu ve
trombozlu hastalarda kapak lezyonlar× olmayanlara göre daha fazla deùildi (p>0,05). Ancak
trombositozu olanlarda sol ventrikül diastolik çap
daha fazla bulundu (p<0,05). ET ve PV`l× hastalarda tromboz MF`li ve KML`li hastalardan daha

PROPøONøK ASøDEMø VE
MøYELODøSPLAZø:
T. Sipahi, D. Akgün, B. Tavil.
Hematoloji DepartmanÕ, Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ankara.

Propionik asidemi propiyonil karboksilaz enzim
eksikli ùine baùl× metabolik bir hastal×kt×r. Kusma,
hipotoni, letarji, beslenme güçlüùü, metabolik
asidoz, ketozis ve nötropeni ile karakterizedir.
Propionik
asidemili
çocuklarda
anemi,
trombositopeni ve nadiren pansitopeni bildirilmiütir. Burada solunum s×k×nt×s× ve kusma yak×nmas× ile baüvuran 2 ayl×k bir erkek hasta yap×lan tetkikleri sonucunda propionik asidemi tan×s×
alm×üt×r. Ayr×ca anemive nötropenisi olan hastan×n hematolojik deùerlendirilmesi sonucu her üç
seride miyelodisplazi saptanm×üt×r. Literatür araüt×rmas×nda propionik asidemi-miyelodisplazi
birlikteli ùine rastlan×lmamas× nedeniyle bu vaka
sunulmuütur.

øZOLE NÖTROPENø øLE SEYREDEN MYELODøSPLASTø K SENDROM OLGULARININ DANAZOL VE
STEROøD øLE TEDAVøSø:
ø. Dilek1, A. Durmuú1, M. Kösem2, N. Topçu1, M. Kasar1.
Yüzüncü YÕl Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji
Bilim DalÕ1,
Patoloji Anabilim DalÕ2, Van.

Burada sadece nötropeni ile gelen ve danazol +
k×sa süreli siteroid ile tedavi edilen üç
myelodisplastik sendrom (MDS) olgusu sunuldu.
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nulmuütur. Anemi nedeniyle hematoloji polikliniùine sevk edilen halsizlik d×ü×nda yak×nmas× olmayan ve fizik muayenesinde solukluk, hafif
splenomegali saptanan 20 yaü×nda erkek hastada
baüvuru esnas×nda Hb:5.1g/dl, MCV:71.5fl,
RDW:42.2%, retikülosit: 0.5%, lökosit:5.9x109/l,
trombosit:384x109/l bulunmuütur. Çevresel yaymada belirgin anizositoz, poikilositoz ve
hipokrom mikrositer eritrositler dikkati çekmiütir.
Anemiye yönelik tetkiklerden sonuç al×namamas×
üzerine yap×lan kemik iliùi biyopsisi ile herediter
sideroblastik anemi (ringed sideroblastlar >%15)
tan×s× konmuütur. Pirdoksin ve eritropoietin tedavisine yan×t vermeyen hastaya busulfan ve
siklofosfamid ile uygulanan haz×rl×k rejimi sonras×
HLA uyumlu k×z kardeüinden (2.68x108/kg
mononükleer hücre) allogeneik nakil yap×lm×üt×r.
Transp- lantasyon döneminde ciddi oral mukozit,
minör hepatotoksisite ve bir febril nötropeni ataù×
d×ü×nda komplikasyon gözlenmemiütir. GVHH
profilaksisi metotreksat ve siklosporin ile saùlanm×üt×r. Lökosit ve trombosit engraftman×(lökosit
>1x109/l,
trombosit
>50x109/l)
s×ras×yla
transplant sonras× +25. ve +34. günlerde gerçekleümiütir. +34. günde yap×lan kemik iliùi biyopsi
ve aspirasyonunda 70% hücresellik, belirgin
eritroid hiperplazi, normoblastik olgunlaüma,
kesintisiz miyeloid olgunlaüma, yüksek demir
skoru ve ringed sideroblastlar×n kaybolduùu tespit edilmiütir. +65. günde tam kimerizm saptanan
hastada Hb: 14g/dl, Hct: %42.3, lökosit: 6.4x109/l,
trombosit: 236x109/l olarak bulunmuütur. úki kez
gözlenen siklosporine baùl× nörotoksisite sonras×nda bu ilaç kesilmiü, ancak +115.gün belirginleüen cilt döküntüsü nedeniyle yap×lan cilt biyopsisinin GVHH ile uyumlu gelmesi üzerine hasta
kortikosteroid ve MMF ile tedaviye al×nm×üt×r.
Hasta halen hematolojik remisyonda, GVHH ve
steroid tedavisine baùl× komplikasyonlar nedeniyle ayaktan izlenmektedir. Sonuç olarak HLA
uyumlu vericisi olan, genç, genel durumu elveriüli
ve az say×da transfüzyon alm×ü sideroblastik anemili hastalarda, hastal×ùa baùl× organ bozukluùu
geliümeden yap×lacak allogeneik kemik iliùi veya
kök hücre nakli önerilebilir bir tedavi seçeneùidir.

Olgulardan ikisi kad×n (55 yaü ve 45 yaü) ve biri
erkekti (55 yaü). 55 yaü×ndaki ilk hasta nötropenik
ateü nedeniyle geldi. MDS tan×s× konarak danazol
400 mg/gün ve 32 mg/gün prednizolon baüland×.
Nötropenisi düzelen hastan×n bir ay sonra
prednizolonu azalt×larak kesildi. Danazola 6 ay
süreyle devam edilerek kesildi ve halen 2 y×ld×r
ilaçs×z takip edilmektedir. 45 ya-ü×ndaki 2.olguda
nötropenik ateüle geldi ve MDS tan×s×konarak
danazol 400 mg/gün ve 32 mg/gün prednizolon
tedavisi baüland×. Nötropenisi düzelen hastan×n
bir ay içinde prednizolonu kesildi. Danazol 6 ay
kullan×ld× ve kesildi. Üç ay sonra tekrar
nötropenik ateü geliüti. Tekrar danazol baüland× ve
nötropenisi düzeldi. Danazolu almad×ù× dönemlerde nötropenisi tekrarlayan olgu 2 y×ld×r izlenmektedir. 55 yaü×ndaki üçüncü olguda tekrarlayan
ateü ve anal fissür vard×. MDS tan×s× kondu ve
danazol 400 mg/gün ve 32 mg/gün prednizolon
ile tedavi baüland×. Tedavi baülang×c×nda
nötrofilleri yükselen hastan×n prednizolonu kesildi. Danazolu almaktayken yeniden nötrofilleri
düütü. Yeniden prednizolon tedaviye eklendi.
Ancak olumlu yan×t al×namad× ve danazol tedavisine son verildi. Bu üç olgudan ikisinde olumlu
yan×t al×nmas× izole nötropenisi olan MDS olgular×nda (olgular×m×z çok az olmakla birlikte)
danazol + düüük doz prednizolon tedavisinin bir
tedavi seçeneùi olarak önerilebileceùini ancak
geniü hasta grubu çal×ümalar×n×n gerektiùi de aç×kt×r.

KEMøK øLøöø NAKLø øLE TEDAVø
EDøLEN BøR SøDEROBLASTø K
ANEMø OLGUSU:
M.C. Ar, B. Ferhano÷lu, T. Soysal, Z.Baúlar, Ü. Üre, ù.
Öngören, K. TaúcÕlar,
Hematoloji Bilim DalÕ, østanbul Üniversitesi Cerrahpaúa TÕp Fakültesi, østanbul

Sideroblastik anemi (SA), hem biyosentezinde
bozukluk ve kemik iliùinde halkal× (ringed)
sideroblastlar×n varl×ù× ile karakterize bir dizi
kemik iliùi hastal×ù×n×n genel ad×d×r. SA`lerin tedavisi
temel
olarak
transfüzyon
desteùiüeklindedir.
Olgular×n
1/3`ünde
piridoksine yan×t al×nabilir. Refrakter anemi (RA)
ve
ringed
sideroblastl×
RA
olgular×nda
eritropoietin ve G-CSF ile baüar×l× sonuçlar bildirilmiütir. Literatürde allogeneik kemik iliùi/kök
hücre nakli uygulanan 2 olgu bildirilmiütir.
Allogeneik kemik iliùi nakli ile baüar×l× bir üekilde
tedavi ettiùimiz piridoksin ve eritropoietine yan×ts×z bir herediter sideroblastik anemi olgusu su-

MYELODøSPLASTøK SENDROMLU
HASTALARDA BøR TEDAVø SEÇENEöø OLARAK AMøFOSTøNEPENTOKSøFøLøN KOMBøNASYONU.
E. Gürkan, F. BaúlamÕúlÕ, B. Güvenç, Ç. Ünsal.
Hematoloji Bilim DalÕ, Çukurova Üniversitesi TÕp Fakültesi, Adana.
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çaù×nda MDS tan×s× koymak zor olmakla birlikte,
son y×llarda hastal×ù×n daha iyi tan×nmas×nedeni
ile olgu say×s× giderek artmaktad×r. Biz burada,
erken çocukluk çaù×nda tan× konulma zorluùuna
dikkat çekmek amac×yla MDS`li bir olguyu sunmak istedik.Olgu ateü, hepatosplenomegali,
lenfadenopati, pansitopeni tablosuyla yat×r×ld×.
Olgunun fizik muayenesi bulgular×ve ay×r×c× tan×da düüünülen kollajen doku hastal×klar× tetkikleri,
immün sistemin araüt×r×lmas×, metabolik taramalar, radyolojik yöntemler, infeksiyöz nedenler ve
mikrobiyolojik tetkikler sonucunda tan× konulamad×. Olguya üçüncü kez yap×lan kemik iliùi
aspirasyonu ve biyopsisinde MDS tan×s× konuldu.
Olgu kemoterapi baülanamadan kaybedildi.
Otopsi tan×s× MDS (RAEBt) olarak rapor edildi.

Myelodisplastik sendromlu (MDS) hastalarda
etkili tedavi tedavi seçenekleri halen s×n×rl×d×r.
Son zamanlarda biyolojik çal×ümalar sitokinbaù×ml×
hematopoietik
hücrelerin
artm×ü
apoptozunun MDS`de sitopenilerin oluüumuna
katk×s× olduùunu göstermiütir. Çal×ümam×zda
sitokin interferans×gösteren pentoksifilin (PTX) ve
sitoprotektif bir ajan olan amifostine`in etkinliùini
deùerlendirmek amac×yla 11 MDS`li hastada PTX
800 mg/tid, ciprofloksasin 500 mg/bid, yan×t
vermeyenlerde 3. ayda dexamethasone 4 mg/g ve
amifostine 200 mg/m2 haftada 3 gün olarak baüland×. Hastalar×n yaü ortalamas× 52.09 ±17.19, K/E
oran× 6/5 idi. FAB s×n×flamas×na göre MDSRAEB`li iki hasta d×ü×nda diùer hastalar MDS-RA
idi. Çal×ümaya giriüte ortalama hematokrit % 22.61
±5.23, beyaz küre 4374 ±2095/mm3, trombosit
say×s× 79459 ±69170/mm3 idi. Bir hasta PTX
intolerans× (bulant×-kusma) nedeniyle tedavinin 1.
ay×nda çal×ümadan ayr×ld×. MDS-RAEB`li bir hastada hastal×k progresyon (MDS-RAEB-t) gösterdiùinden tedavi kesildi. Tedavi protokolünü 6 aya
tamamlayan 5 hastada hematolojik remisyon elde
edilemedi ve tedavi kesildi. Halen tedavisi devam
etmekte olan 2 hastada 1. ayda hematolojik parametrelerde düzelme henüz izlenmedi.Bir hastada
hematolojik düzelme 3. aydan itibaren görüldü.
Bu hastada 2 y×l×n sonunda tam remisyon elde
edilerek tedavi kesildi. 3 ve 6 ayl×k takipleri ele
al×nd×ù×nda tüm hasta grubunda istatiksel olarak
anlaml× bir farkl×l×k gözlenmedi (p>0.05). Sonuç
olarak amifostine ve PTX kombinasyonu
nontoksik bir tedavi seçeneùi olarak palyatif
amaçl× MDS`li hastalarda denenebilir.

JUVENøL MYELOMONOSøTøK LÖSEMø VE SWEET SENDROMU:
D. Gümüú1, M .Ertem1, Z.Uysal1, T.øleri1, M.BozkÕr2,
S.Gözdaúo÷lu1, ù.Cin1.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Pediatrik Hematoloji1 Bilim DalÕ ve Dermatoloji2 Anabilim DalÕ, Ankara

Sweet sendromu, aùr×l×, eritematöz nodül veya
plaklarla karakterize bir nötrofilik dermatozdur.
Genelde eriükinleri etkiler ve çocuklarda çok
nadirgörülür. Cilt lezyonlar×na tipik olarak ateü,
artralji, lökositoz, sedimentasyon yüksekliùi eülik
eder. Sweet sendromlu hastalar×n %10-20` sinde
altta yatan bir malinite vard×r ve bunlar×n %85`
inden fazlas× hematolojik kökenlidir. Juvenil
myelomonositik lösemi (JMML) ender görülen
hematolojik malin bir hastal×k olup çocukluk çaù×
lösemilerinin %13` ünü oluüturur. ûimdiye kadar
JMML ve Sweet sendromu birlikteliùi literatürde
sadece bir olguda bildirilmiütir. Biz JMML tan×s×
koyduùumuz bir olguda tan× öncesinde Sweet
sendromunun tekrarlayan bulgular×n×n görülmesi
nedeniyle ender görülen bu birlikteliùe dikkat
çekmeyi amaçlad×k. Üç yaü×nda k×z hasta vücudunun deùiüik bölgelerinde tekrarlayan aùr×l×
eritematöz cilt lezyonlar× ile baüvurdu. Baüka bir
merkezde toplam dört kez tekrarlayan bu lezyonlara eülik eden hepatosplenomegali, lenfadenopati
ve lökositoz nedeniyle hasta iki y×ld×r kesin
tan×almadan izlenmekteydi. Fizik incelemesinde
aùr×l× eritematöz nodüllerle birlikte ayakbileùinde
artralji
ve
ödem,
ateü,
solukluk,
hepatosplenomegali ve yayg×n lenfadenopeti saptand×. Tam kan say×m×nda anemi, trombositopeni,
lökositoz, periferik yaymada myeloid öncü hücreler ve kemik iliùinde %5 blast görülen hastaya
diùer klinik ve laboratuvar tan× kriterleriyle

ÇOCUKLUK ÇAöI MDS`DE TANI
KONMA ZORLUöU; BøR OLGU SUNUMU:
G. Tümgör, ø. Bayram, O. Canan, A .Tanyeli, ø. ùaúmaz,
B. Antmen, KÕlÕnç Y,
Pediatrik HematolojiOnkoloji Bilim DalÕ, Çukurova
Üniversitesi TÕp Fakültesi, BalcalÕ Hastanesi, Adana.

Myelodisplastik sendrom(MDS); kemik iliùindeki
kök hücrelerinde morfolojik anormalliklerle seyreden, inefektif hematopoez ile karakterize,
klonal, heterojen bir grup hastal×kt×r. Çocukluk
çaù×nda en fazla 2-4 yaülar×nda görülmektedir. 13
ay ve daha küçük yaüta da tan× konan olgulara
litaratürde rastlanmaktad×r. K×z/erkek oran× 1.6:1
olarak bildirilmektedir. Çocukluk çaù×nda ve eriükin yaüta görülen MDS aras×nda farkl×l×klar vard×r. Çocukluk ça- ù×nda RA ve RARS nadir, RAEB
ve JMML`e daha s×k rastlanmaktad×r. Çocukluk
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N.Çine, S. SÕrma, M.AydÕn, B.Vural, U.Özbek.

JMML tan×s× konuldu. Klinik bulgular×n×n
yan×s×ra cilt biyopsisinde de yoùun dermal
nötrofilik infiltratlar saptanan hasta ayn× zamanda
Sweet sendromu tan×s× ald×. Olgu JMML tan×s×
öncesinde ortaya ç×kan tekrarlayan Sweet sendromu lezyonlar× nedeni ile sunulmaya uygun
görüldü.

Deneysel TÕp AraútÕrma Enstitüsü (DETAE) Genetik
Anabilim DalÕ, østanbul Üniversitesi, østanbul

Kronik Myeloid Lösemi (KML), hematopoetik kök
hücrelerde görülen t(9;22)(q34;q11) resiprokal
translokasyonu nedeni ile ortaya ç×kan bir lösemi
tipidir. Bu translokasyon sonucunda 9`uncu kromozomda yer alan abl protoonkogeni ve 22`nci
kromozomda lokalize BCR (Breakpoint Cluster
Region) genlerini içeren BCRABL füzyon
transkript ortaya ç×kar. KML hastalar×nda moleküler olarak bu füzyon transkriptinin varl×ù× s×kl×kla Revers Transkriptaz PCR (RT-PCR) yöntemi
ile saptanmaktad×r. Son y×llarda geliütirilen Kantitatif Real-Time PCR (Q-RTPCR) yöntemi ile hastal×ùa ait BCRABL transkriptinin miktar×n×n h×zl× ve
bir o kadar güvenilir üekilde saptanabilmesi saùlanm×üt×r.Bu çal×ümada daha önce Enstitümüzde
konvansiyonel RT-PCR yöntemi ile QRT-PCR
yöntemlerinin tan×s× konmuü 20 KML hastas×nda
(t(9;22) için pozitif 10 ve negatif 10 hasta)
karü×laüt×r×lmas×amaçland×. Konvansiyonel RTPCR yönteminde k×saca kemik iliùinden elde edilen 1 ug RNA`dan sentezlenen cDNA,
BCRABL`ye özgü (Leukemia 1999;13:1901)
primerlerle
amplifiye
edilip
agaroz
jel
elektroforezinde görüntülendi. Q-Rt-PCR için
ROCHE-LightCycler Real Time PCR cihaz× ve
genotiplemeler için bu cihaz ile uyumlu
LightCycler-t(9;22) Quantification Kiti (ROCHE
Diagnostics) kullan×ld×. Tüm reaksiyonlarda pozitif ve negatif örnekler ayr× reaksiyonlarda ayr×ca
çal×ü×ld×. Çal×ümaya kat× kat×lan tüm hastalarda QRT-PCR yöntemi ile elde edilen genotiplerin,
konvasiyonel Rt-PCR yöntemini ile elde edilen
genotipler ile %100 uyumlu olduùu bulundu. úki
metodun karü×laüt×r×lmas× sonucunda yanl×ü pozitif ve yanl×ü negatif bir hasta sonucuna rastlanmad×. Yap×lan çal×üma sonucunda Q-RT-PCR yönteminin h×zl×ve güvenilir oldugu gösterilmiütir.
Yöntemin klasik metoda göre getirdiùi en büyük
avantaj pozitif hasta örneklerinde tedavinin deùiüik dönemlerinde ve remisyonda hastal×k takibinin kantitatif olarak yap×labilmesidir. Bu yöntem
önümüzdeki dönemde Enstitümüzde yap×lmakta
olan lösemi hastalar×ndaki translokasyonlar×n
belirlenmesinde rutin tan×yöntemi olarak uygulanmas× planlanmaktad×r.

HøDROKSøÜRE VE DÜùÜK DOZ
SøTARABøN øLE TEDAVø EDøLEN
KML OLGULARIMIZIN DEöERLENDøRøLMESø:
A. Durmuú, ø. Dilek, F. Gerçik, N. Topcu, R. Mercan, S.
Çekici, D. Koca, C. Kocaman.
Yüzüncü YÕl Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji
Bilim DalÕ.

Kronik miyelositer lösemi (KML) tan×s× alan hastalarda tedavide ilk seçenek allogeneik kök hücre
naklidir. Allogeneik nakil yap×lamayan olgularda
ise alternatif tedavi modalitesi interferondur. Burada deùiüik nedenlerden dolay×allogeneik nakil
yap×lamayan ve interferon tedavisi alamayan ve
zorunlu olarak hidroksiüre ve düüük doz
sitarabin ile izlenen KML olgular× deùerlendirildi.
14 hastan×n 7`si kad×n ve 7`si erkek olup yaü ortalamas× 52 idi. Klinik olarak olgular×n 3`ü blastik
faz, 5`i akselere faz ve 7`si ise kronik fazda idi.
Ortalama lökosit düzeyi 137x10^9/l ve ortalama
dalak büyüklüùü kot kenar×nda 16 cm olarak bulundu. Olgular×m×z×n ileri klinik evrede geldiùi
dikkati çekti. Lökosit düzeyi dikkate al×narak
hidroksiüre ve iki hafta aral×klarla 10 mg/m_
günde iki kez subkutan sitarabin baüland×. Hastalar×n tedaviye yan×t×deùiüken olarak izlendi. Bir
olguda ilk seans tedavide dalak normal s×n×rlara
gerilerken, bir olguda da belirgin küçülme izlenmedi. Bir olgunun tedaviye bir seans ara vermesi
dalaù×n çok h×zl× büyümesi ile sonuçland×. Olgulardan 5`i deùiüik nedenlerden dolay× takip d×ü×
kal×rken, 9`u ise ortalama 26 ayd×r (2 ay-52 ay
aras×) takip edilmektedir. Sonuç olarak kök hücre
nakli yap×lamayan ve interferon verilemeyen
KML olgular×n×n hidroksiüre ve düüük doz
sitarabin ile izlenebileceùi kanaatine var×ld×.

KANTøTATøF REAL-TøME PCR
(QRT-PCR) YÖNTEMø øLE
BCR/ABL FÜZYON
TRANSKRøPTøNøN SAPTANMASI:

KRONøK MYELOøD LÖSEMøDE
(KML) TRANSPLANTASYON VE
KEMOTERAPøNøN KEMøK øLøöøNDE ANJøOGENEZ VE
MYELOFøBROZøS GELøùøMøNDEKø
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ÜZERø NDEKø ETKøLERø:
øMMUNOMORFOMETRøK ÇALIùMA:
1B.
1A.

TÜRKøYE`DEKø MALARøA ETKENøNøN (Plasmodium vivax)
LENFOPROLøFERATøF HASTALIKLARLA øLøùKøSø:

Savaú. 1I.Kuzu, 2E. Soydan, 2M. Arat, 1G. Kaygusuz,
Ensari, 2H. Akan, 1S. Erekul.

A. H. Türkdemir.

Patoloji Anabilim DalÕ1,
Hematoloji Bilim DalÕ2,
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi, Ankara.

Do÷antepe Sa÷lÕk Oca÷Õ, Gülveren, Ankara.

Hipotez: S×tma artt×kça lenfoma, özellikle
Burkitt`s Lenfoma s×kl×ù× artmaktad×r. Amaç:
Plasmodium falciparum etkeninin B lenfositlerde
indüksiyona yol açarak, üzerine eklenen EBV ile
özellikle Burkitt Lenfomas×na yol açt×ù×na dair
araüt×rmalar uzun süredir bilinmektedir 1,7. Ülkemizde s×tma yönünden endemik bir bölge olmas×na raùmen, s×tma etkeninin ülkemizdeki türü
olan Plasmodium vivax`×n bu yönde bir etkisi
olup-olmad×ù× yönünde bir araüt×rmaya rastlan×lmam×üt×r. Yöntem: Bu çal×üma ile ülkemizde Saùl×k Bakanl×ù×Kanserle Savaü Dairesi ve S×tma Savaü Dairesi taraf×ndan tutulan kay×tlar (1996) üzerinden s×tma starata bölgelerine ayr×lm×ü, korelasyon
ve
regresyon
analizleri
yap×larak
Plasmodium etkeni ile kanserler aras×ndaki iliüki
araüt×r×lm×üt×r. Bulgular: S×tma insidans×n×n logaritmas× ile lenfoma insidans× aras×nda doùrusal bir
iliüki olduùu görülmektedir. Bu doùrunun R2
deùeri 0,3152 olarak bulunmuütur. Bunun anlam×;
"%
31,52
oran×nda
s×tma
insidans×n×n
logaritmas×ile lenfoma insidans× iliükilidir" demektir. Düzeltilmiü deùerlerle 27 deùerin 25`i%
95`lik kabul s×n×rlar×aras×nda bulunmuütur. Ç×kar×m: Eksikliklerine raùmen s×tma(P.vivax) s×kl×ù×
ile lenfoma s×kl×ù×n×n bir iliüki gösterdiùi saptanm×üt×r (% 29). Buradan hareket ile araüt×rmac×, bir
ileri basamak olarak retrospektif bir araüt×rma
planlam×üt×r. ûayet bu araüt×rma sonucunda da
iliüki olduùu saptanabilir ise gerek saha çal×ümalar× ve gerek laboratuar çal×ümalar× ile bu iliükinin
nedenselliùinin araüt×r×lmas× gerekecektir.

Son
y×llardahematolojik
malignitelerde
anjiogenezin önemli bir parametre olduùunu gösteren çal×ümalar literatürde bildirilmektedir. Özellikle endotel hücresi proliferasyonu ve löseminin
iliükilendirilmesi günümüzde bu hastal×klar×n
tedavisinde antianjiogenik tedavi protokollerinin
kullan×m×n× gündeme getirmiütir. KML`de
anjiogenez üzerine oldukça az say×da çal×üma
bulunmaktad×r. Kemik iliùinde fibrozise neden
olan bir çok faktörün ayn×zamanda vasküler
proliferasyonu art×rd×ù×n×n bilinmesi KML`de
myelofibrozis ile vasküler proliferasyonun
iliükilendirilebilece ùi düüüncesini ortaya ç×karmaktad×r. Bu çal×üma ile KML hastalar×nda kemik
iliùinde anjiogenez ve myelofibrozis geliüimi incelenmiü, bu parametrelere kemoterapi ve transplantasyonun etkisi araüt×r×lm×üt×r. Kemik iliùi
transplantasyonu yap×lm×ü olan 27 KML hastas×na
ait kemik iliùi biyopsileri çal×ümaya al×nm×üt×r.
Elde edilen sonuçlar kontrol grubu (n=17) sonuçlar×
ile
karü×laüt×r×lm×üt×r.
Anjiogenez
immünohistokimyasal olarak anti-FVIII-RA boyal× kesitlerde görüntü analiz sisteminde (Image
Analysis System, Carl-Zeiss Vision, GmbH,
Germany) KS-400 görüntüleme program× ile
morfometrik olarak deùerlendirilmiütir. Bu deùerler ayr×ca sellülarite, megakaryosit say×s× ve
fibrozis ile karü×laüt×r×lm×üt×r. Vasküler parametreler, sellülarite, myelofibrozis ve megakaryosit
say×s×nda kontrol grubuna göre anlaml× art×ü bulunmas×(p<0.05), diùer bir çok hematolojik
malignitede oldu ùu gibi KML`de de anjiogenezin
önemini göstermiütir. Transplantasyon sonras×
erken engraftman döneminde sellülarite, fibrozis
ve megakaryosit say×s×n×n deùiütiùi tespit edilmiü,
ancak aktif proliferasyonun olduùu erken dönemde vasküler parametrelerde deùiüiklik görülmemiütir (p<0.05). Çal×ümam×z sonucunda
anjiogenezin deùerlendirilmesinde tek baü×na
damar say×s×n×n hesaplanmas×n×n yeterli ve her
zaman güvenilir olamayabileceùi, daha güvenilir
ve saùl×kl× sonuç elde edilmesi için morfometrik
analiz yöntemlerinin; damar say×s×na ek
olarakdamar alan×, damar alan oran× gibi parametrelerin kullan×lmas×n×n önemi ortaya ç×km×üt×r.

PRøMER MEME LENFOMASI: ÜÇ
OLGUNUN DEöERLENDøRMESø:
H. ù Coúkun, Ö. Er, B. Eser, A. Ünal, M. Özkan, F.
Altuntaú, M. AltÕnbaú, I. Soyuer, Ö. Canöz, A. Ünal, S.
Soyuer, M. Çetin.
Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi, TÕbbi Onkoloji Bilim
DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ, Patoloji Anabilim DalÕ,
Radyasyon Onkolojisi Anabilim DalÕ, Kayseri.

Ekstranodal lenfomalar genellikle yoùun lenfoid
hücrenin bulunduùu organlarda karü×m×za ç×kmakta ve çoùunlukla gastrointestinal sisteme lo76

planlad×k.9 Hodgkin Hastas×, 12 Non-Hodgkin
Lenfoma, 20 ki-üilik kontrol grubunda, PDGF-AB
formu Elisa yöntemi ile ölçüldü. 21 kiüilik hasta
grubunun 19`unda PDGF düzeyleri oldukça yüksek tespit edildi. Kontrol grubunun PDGF deùerleri 28.977+/-9 pg/ ml iken, Hodgkin Hastal×ù×
grubunda 147.083+/-54, Non-Hodgkin Lenfoma
grubunda 131.487 +/- 56 pg/ ml olarak tespit
edildi (p<0,001).Hasta grubunda, kontrol grubuna
göre yakla-ü×k 5 kat yüksek PDGF deùerlerinin
tespiti Hodgkin Hastal×ù× ve Non-Hodgkin
Lenfomalar×n patogenezinde PDGF`nin de rolü
olabilirliùini düüündürmektedir.Bu tezimizin
desteklenmesi için PDGF`nin remisyon ve relaps
anlar×nda ölçüldüùü daha çok hasta say×s×na sahip
çal×ümalara ihtiyaç vard×r.

kalize olmaktad×rlar. Gastrointestinal sistem d×ü×nda troid ve akciùer gibidiùer organlarda da
görülebilmektedirler. Histopatolojik olarak bu
lenfomalar×n büyük çoùunluùunu hodgkin d×ü×
lenfomalar oluüturmaktad×r. Memenin primer
lenfomas× nadir görülmektedir. Çal×ümada primer
meme lenfomas× saptanan üç olgu sunuldu. Üç
hastadan ikisi kad×n biri erkekti. Hastalar 62, 64
ve 68 yaü×ndayd×. Hastalar memede ele gelen kitle
yak×nmas× ile kliniùe baüvurmuü ve meme
karsinomu ön tan×s× ile izlenmiüti. úki hastada
sadece meme tutulumu vard× ve evre 1AE olarak
deùerlendirildi. Üçüncü hastada meme ile beraber
paratrakeal ve mediastinal lenfadenopati vard× ve
hasta evre 2AE olarak evrelendi. Bir hasta küçük
lenfositik tip lenfoma, iki hastada diffüz büyük
hücreli
lenfoma
olarak
deùerlendirildi.
úmmünohistokimyasal boyamada her üç olguda B
hücre kökenli olarak raporland×. Tüm hastalara
mastektomi yap×lm×üt×. Hiçbirinde aksiller lenf
nodunda lenfoma tutulumu saptanmad×. Bir hastaya COP, diùer iki hastaya CHOP (Siklofosfamid,
adriamisin, vinkristin, prednizolon)baüland×. Bir
hastada ikinci kürden sonra angina olduùu için
adriamisin protokolden ç×kar×larak tedaviye COP
olarak devam edildi. Hastalar×n üçü de 6 kür kemoterapi ald×. Evre 2AE olan hastada kemoterapi
sonras× tam cevap elde edildi. Hasta 32. ayda tam
remisyonda takip edilmektedir. Diùer evre 1AE
olan iki hastada nüks saptanmad×. Hastalar 13. ve
14. ayda takip edilmektedirler. Primer meme
lenfomas× az görülmektedir ve tedavisinde sistemik lenfoma tedavi ve tan× prensiplerinin uygulanmas× gereklidir.

DOöU ANADOLUDA BULUNAN
MERKEZøMøZDEKø LENFOMALI
HASTALARIN TANI SIRASINDAKø
KLøNøK ÖZELLøKLERø VE SEYøRLERø:
M. Baydar, ø. Kuku, E. Kaya, M. Dikilitaú, F. Ateú, A.
Erkurt, R. Ulu, ø. Aydo÷du.
ønönü Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Bilim
DalÕ, Turgut Özal TÕp Merkezi, Malatya.

Lenfomalar lenfoid sistemden köken alan ve
hematopoietik sistemin en s×k görülen malign
hastal×klar×ndand×r. Hücrelerin morfolojik, immünolojik ve klinik özelliklerine göre; yavaü ve
agresif seyirli olarak s×n×fland×r×l×r. Kliniùimizde
1994-2002 y×llar× aras×nda lenfoma tan×s× alan 102
hastan×n dosyas× retrospektif olarak incelendi.
Lenfoma tan×s× hastalar×n klinik ve kesin patoloji
bulgular×na göre konuldu. Hastalar×n uluslararas×
working formulation s×n×flamas×na göre patolojik
tan×lar× konuldu. Buna göre tan× an×nda; 24(%23.5)
hasta low, 25(%24.5) intermediate, 53(%52) hasta
ise high grade olarak deùerlendirildi. Hastalar×n
62(%60.8)`si erkek, 40(%39.2)`× kad×nd×. Yaü ortalamas× 54.27±15.75 y×l olup, hastalar×n yaülar× 2283 y×l aras×nda deùiümekteydi. B semptomlar× 62
hastada mevcuttu. Ekstranodal tutulum 60 hastada tesbit edildi. 23 hastada sindirim sistemi, 18
hastada kemik iliùi, 5 hastada karaciùer, 3 hastada
santral sinir sistemi, 3 hastada testis, 8 hastada ise
cilt, safra kesesi, parotis, sinüs tutulumlar× mevcuttu. Ann-Arbor s×n×flamas×na göre hastalar×n
14(%13.7)`ü evre 1, 12(%11.8)`si evre 2,
13(%12.7)`ü evre 3, 42(%41.2)`si evre 4 idi. Hastalar yavaü veya agresif seyirli olarak ayr×l×p, bunlara uygun klasik tedavilerini ald×lar. Tedaviler
sonras× tüm hastalar×n 46`s×nda tam, 16`s×nda

HODGKøN HASTALIöI VE NONHOGKøN LENFOMALARDA
PDGF(PLATELED-DERIVED
GROWTH FACTOR) DÜZEYø VE
HASTALIöIN AKTøVASYONU øLE
øLøùKøSø:
N.Güler, S.YÕlmaz, S.Ayaz, M.YÕlmaz, Z.AkÕ, S.Da÷daú,
G. Alano÷lu, A.Gökmen, G.Özet.
S.B. Ankara Numune Hastanesi Hematoloji Klini÷i,
Ankara.

PDGF(plateled-derived growth factor) insan serumunda bulunan protein yap×da büyüme faktörüdür. Yara iyileümesi, neovaskülarizasyon gibi
fizyolojik
olaylarda
yer
al×r.Glioblastoma,
melanom, osteo-sarkom da PDGF`nin rolünün
gösterilmiü olmas× sebebiyle, biz de Hodgkin Hastal×ù× ve Non-Hodgkin Lenfomalarda PDGF
düzeyinive aktivasyonla iliükisini tespit etmeyi
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ayl×k (1-145 ay) takip süresinde 28 hasta tan× sonras× 1 ile 37 ay içinde kaybedildi. kaybedildi. Tüm
hastalar için 5 y×ll×k saùkal×m olas×l×ù× %71 olarak
hesapland×. Gastrointestinal sistem (GúS) tutulumu gözlenen hastalarda 5 y×ll×k saùkal×m olas×l×ù×
% 68, baüboyun lenfomalar×nda % 66, deri
lenfomalar×nda %84 olarak bulundu. Sonuç olarak
merkezimizde primer ekstranodal baülang×çl×
lenfomalar non-Hodgkin lenfomalar×n yar×ya
yak×n bir k×sm×n× oluüturmaktad×r. Tutulum bölgesine göre klinik bulgular ve saùkal×m beklentileri
farkl×d×r.
Bu
nedenle
ekstranodal
lenfomalarda her organ tutulumu için ayr× bir
tedavi stratejisi belirlenmeli ve multidisipliner
yaklaü×m uygulanmal×d×r diye düüünüyoruz.

k×smi remisyon elde edildi. 30 hastada remisyon
elde edilemezken, 10 hasta halen tedavilerin almaktad×r. Yavaü seyirli 24 lenfoma hastas×n×n
13(%54)`ünde, 78 agresif lenfomal×n×n ise
49(%63)`unda remisyon elde edildi. Halen 59 hasta yaüarken, 21 hasta takipten ç×km×üt×r. 22 hasta
tedavi sonras×nda refrakterlik ve hastal×ù×n
progresyonu nedeniyle ölmüütür. Sonuç olarak
merkezimizde takip edilen hastalar×n %25`ini
yavaü seyirli, %75`ini ise agresif lenfoma oluüturmaktad×r.

PRøMER EKSTRANODAL NONHODGKøN LENFOMA: ERCøYES
ÜNøVERSøTESø 12 YILLIK TAKøP
SONUÇLARI:

YÜKSEK DERECELø B HÜCRE
HODGKøN DIùI LENFOMA OLGULARINDA " LUNG RESISTANCE
PROTEøN" ESPRESYONU ve
PROGNOSTøK FAKTÖRLER øLE
øLøùKøSø :

B. Eser, K. Gündo÷an, Ö. Canöz, F. Altuntaú, M. Özkan,
H. ù. Çoúkun, Ö. Er, M. Çetin, M. AltÕnbaú, A. Ünal.
Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi, Dedeman Hastanesi, Hematoloji Bilim DalÕ, Kayseri.

Primer ekstranodal non-Hodgkin lenfoma (NHL)
s×kl×ù×deùiüik toplumlarda farkl× oranlarda gözlenir. Bat× toplumlar×nda %5-10 gibi düüük oranlardayken, Türkiye ve komüu ülkelerde bu oran oldukça yüksektir. Bu retrospektif analizde, 19902002 y×llar× aras×nda merkezimizde ekstranodal
NHL tan×s× alan eriükin hastalara ait veriler incelendi. Toplam 385 NHL`l× hastadan 165`i (%43)
primer ekstranodal kaynakl×yd×. Bu hastalardan
takip sonuçlar×na ulaü×labilen 141`i analize dahil
edildi. Hastalar×n 84`ü erkek 57`si kad×n olup
yaülar× 15 ile 81 (ortalama: 52) aras×nda deùiümekteydi. En s×k tutulan bölge gastrointestinal sistemdi (87 hasta, % 62). Bunu s×ras×yla baü-boyun
bölgesi (19 hasta, %13) ve deri tutulumu (15 hasta,
%11) izliyordu. Working Formulation`a göre 17
hasta (%12) low grade, 84 hasta (%60)
intermediate grade, 29 hasta (%20) high grade
histopatolojiye sahipti. Geri kalan 11 hasta (%8)
ise s×n×flanamayan gruptayd×. Hastalar×n %52`si
difüz large cell ve immunhistokimyasal boyama
yap×lanlar×n da %83`ü B hücre kökenliydi. Tan×
öncesi semptomlar× kay×tl× olan hastalar incelendiùinde hastalar×n yaklaü×k üçte ikisinde tutulan
organa ait semptomlar (deri döküntüsü, bulant×,
mide aùr×s×, vb.) veya bas× semptomlar× mevcutken, B semptomlar× hastalar×n sadece üçte birinde
tespit edildi. Tedavi uygulanan 134 hastadan
104`üne yaln×zca sistemik kemoterapi (KT), 8 hastaya kemoterapi + radyoterapi (RT), 6 hastaya
cerrahi + KT + RT, 1 hastaya ise cerrahi + RT uyguland×. Erken evre deri lenfomas× olan 6 hasta ise
PUVA +- interferon tedavisi ald×. Ortalama 29

Z. AkÕ, S. Da÷daú, N. Güler, M. YÕlmaz, A. Gökmen
Aköz, S. Seçkin1, N. Zengin2, G. Özet.
S. B. Ankara Numune E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
Hematoloji Klini÷i, Patoloji Klini÷i1 5. Dahiliye Klini÷i2, Ankara.

Hodgkin d×ü× lenfoma (HDL), lenfoid sistemden
köken alan, farkl× alt gruplardan oluüan heterojen
bir hastal×kt×r. Günümüzde kombine kemoterapi
protokolleri ile tedaviye en iyi cevap veren insan
tümörleri aras×nda yer almaktad×r. Buna raùmen
hastalar×n önemli bir bölümünde tedavi sonras×nda relaps geliümektedir. Kemoterapi sonras×
relaps×n önemli nedenlerinden bir tanesi ilaç direncidir. úlaç direnci malign hastal×klarda tedaviye baülamadan önce var olabileceùi gibi tedavi
sonras×nda da geliüebilmektedir. Hematolojik
malign hastal×klar içerisinde ilaç direncine neden
olan mekanizmalar aras×nda en çok incelenenler,
p - glikoprotein, multidrug resistance protein, ve
lung resistance protein (LRP) gibi membran
transport proteinleridir. Biz bu çal×ümada, tedavi
almam×ü, yeni tan× 25 yüksek dereceli B hücre
HDL hastas×n×n (5 kad×n, 20 erkek ; yaü aral×ù× 22 70, yaü ortalamas× 43 yaü) lenf nodu biyopsi örneklerinde immunohistokimyasal olarak LRP
ekspresyonunu ve bunun diùer prognoz kriterleri
ile iliükisini inceledik. Lenf nodu biyopsi örneklerinde lenfoma hücrelerinde > % 25 sitoplazmik
granüler LRP ekspresyonu pozitif olarak kabul
edildi. Tüm hastalar birlikte deùerlendirildiùinde
13/25 hastada (% 52 oran×nda) pozitif sitoplazmik
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ù×nda sadece kontrol grubu ile ileri evre hastalar
aras×nda CD4/CD8 oran× aç×s×ndan anlaml× fark
bulundu (p:0,03). Kontrol grubu ile erken evre
aras×nda ve erken evre ile ileri evre aras×nda anlaml× bir fark bulunamad×. Bu veriler çal×ümam×z×n ön sonuçlar× niteliùinde olup, ileri evre
NHL`da hücresel immünitenin bozulduùu gösterilmiütir.

granüler boyanma tespit edildi. LRP ekspresyonu
ile yaü, cinsiyet, evre, IPI skoru ve tedaviye cevap
aç×s×ndan anlaml× iliüki bulunamad×. Yüksek LDH
düzeyi, ileri evre hastal×k, yüksek IPI skoru ve
performans durumu tedavi cevab×n× olumsuz
etkileyen faktörler aras×nda bulundu (p < 0.05).
Çal×ümam×zda HDL hastalar×nda LRP ekspresyonunun tedaviye cevap ve diùer prognoz kriterleri
ile iliükisi araüt×r×lm×ü fakat anlaml×bir iliüki gösterilememiütir. Bu çal×ümada hasta say×s×n×n az olmas× ve takip süresinin k×sa olmas×n×n sonuçlar
üzerinde etkili olduùu ve uzun dönem sonuçlar×n
farkl×l×k göstereceùi düüünülmektedir.

MøDE LENFOMALI HASTALARIMIZDA TEDAVø SONUÇLARI:
K. ÇÕkÕm, R. ø. Öner, ø. Kuku, E. Kaya, F. Ateú, R. Ulu, A.
Erkurt, M. Baydar, M. Dikilitaú, ø. Aydo÷du.

ERKEN VE øLERø EVRE NONHODGKøN LENFOMALI HASTALARDA øMMÜNOLOJøK PARAMETRELER:

ønönü Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Bilim
DalÕ, Turgut Özal TÕp Merkezi, Malatya.

Ekstranodal lenfomalar s×kl×kla baü-boyun, deri ve
sindirim sistemini tutarlar. Sindirim sisteminde
ise genellikle mide ve ince barsaklarda görülür.
Mide lenfomalar×n×n çoùunluùunu agresif büyük
hücreliler oluütururken, kar×ü×k hücreli ve yavaü
seyirli lenfomalarda görülür. Mide lenfomalar×n×n
tedavisinde henüz standart bir yöntem yoktur.
Kliniùimizde sekiz y×lda izlenen toplam 102
lenfoma hastas×n×n 22`sinde mide lenfoma tesbit
edildi. Bu çal×ümada kliniùimizde takip ve tedavileri yap×lan mide lenfomal×hastalar retrospektif
olarak incelendi. Hastal×ù×n görülme yaü× ortalamas× 55.3±13.8 (27-74) y×l olarak bulundu. Toplam
22 hastan×n yar×s× erkek, diùer yar×s× ise kad×nd×.
Hastalar×n tan×lar× yedisinde cerrahi sonras×,
ondördünde endoskopik biopsi ile konuldu. Patolojik tan×lar×Working Formulation`a göre 11 hastada agresif, on hastada yavaü, bir hastada orta
seyirli olarak deùerlendirildi. Tan× an×nda hastalar×n performanslar× ECOG kriterlerine göre; iki
hastada evre 0, on iki hastada evre 1, dört hastada
evre 2, üç hastada evre 3, bir hasta ise evre 4 olarak bulundu. Uluslar aras× prognostik endekse
göre; beü hastada bir, alt× hastada iki, 2 hastada
üç, beü hastada dört, dört hastada beü kriter mevcuttu. On beü hasta sadece kemoterapi al×rken,
yedi hastaya cerrahi sonras×kemoterapi verilmiüti.
Hastalara kemoterapi protokolleri olarak CHOP
ve CEOP tedavileri verildi. Üç hastan×n kemoterapisi halen devam etmektedir. Alt× hasta kemoterapi sonras× halen remisyonda izlenirken, on bir
hastan×n tedavi sonras× takiplere gelmediùinden
durumlar× hakk×nda yorum yap×lamad×. Kemoterapi s×ras×nda iki hasta tedaviye baùl× komplikasyondan öldü. Hastalar×m×z×n takip süreleri ortalamas× 19(8-48) ay olarak bulundu. Bizim toplam
lenfomal×
hastalar×m×z×n
aras×ndaki
mide
lenfomas×s×kl×ù× %20 oran×nda bulundu. Sonuç

T. Tahiro÷lu, A. Ünal, B. Eser, F. Altuntaú, Ö. Er, M.
Özkan, M. Çetin.
Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi, Dedeman Hastanesi, Hematoloji Bilim DalÕ, KøT Ünitesi, 38039, Kayseri.

Non-Hodgkin lenfomal× hastalarda tedavi öncesi
immünolojik parametrelerin remisyon elde etme
ve saùkal×m üzerine etkisi aç×s×ndan yap×lm×ü
çal×ümalar mevcuttur. Bu prospektif çal×ümada biz
NHL`l× hastalarda immün sistemin kemoterapi
öncesi deùerlendirilmesi ve tedavi yan×t× ile olan
iliükisini araüt×rmay× amaçlad×k. Hastanemizde
yeni tan× alm×ü 24 NHL hastas×nda kemoterapi
öncesi serum laktik dehidrogenaz (LDH), b2mglb,
immun globulin düzeyleri (G, A, M), CD4, CD8
oranlar×na bak×ld×. Kontrol grubu hastanemizde
çal×üan 30 saùl×kl× kiüiden oluüturuldu. Dokuz
hasta erken evre (evre 1-2), 15 hasta ileri evreydi
(evre 3-4). b2mglb düzeyi erken evre hastalar×n
2`sinde (%22), ileri evre hastalar×n 6`s×nda (%40)
yüksek bulundu. LDH düzeyi erken evre hastalar×n 2`sinde (%22), ileri evre hastalar×n 9`unda
(%60) normal deùerlerin üzerinde bulundu. Erken
evre hastalarda hipogamaglobulinemi tespit
edilmezken ileri evre hastalar×n 7`sinde (%47)
hipogamaglobulinemi saptand×. Kontrol grubu ile
diùer gruplar immunglobulin düzeyleri aç×s×ndan
karü×laüt×rma yap×ld×. Buna göre; IgG ve IgM düzeyleri aras×nda istatistiksel anlaml× fark saptanmazken, IgA düzeyi hem erken evre hem de ileri
evre hastal×kta kontrol grubuna göre anlaml× olarak yüksek bulundu. CD4/CD8 oranlar× aç×s×ndan
da erken evre ve ileri evre kontrol grubuyla karü×laüt×r×ld×. CD4/CD8 oran× kontrol grubunda
median 1,7 (1-3), erken evrede 1,4 (0,5-2,7), ileri
evrede 1,3 (0,5-5) bulundu. Gruplar karü×laüt×r×ld×79

ça atipik klinik bulgularla gelen 17 non-Hodgkin
lenfoma (NHL) olgusu sunuldu. Olgular×n 9`u
erkek, 7`si kad×n ve yaü ortalamas×35 (16-60) idi.
Olgulardan biri femur alt uc k×r×ù× (large cell), biri
bilateral
interstisiel
akciùer
infiltrasyonu
(immunoblastik), biri sürrenal yetmezlik tablosu
(large cell), ikisi akut pankreatit tablosu
(immüboblastik, large cell), biri otoimmün
hemolitik anemi + sürrenal kitlesi (large cell), biri
yayg×n eritrodermi (Sezary sendromu), biri oral
kaviteyi dolduran kitle (Diffüz large cell
anaplastik), biri gebelikle birlikte yayg×n asit
(large cell), biri Horner sendromu bulgular× (large
cell), biri testiste kitle (diffüz large cell), biri saù
epirtroklear kitle (anaplastik larg cell), biri yayg×n
asit, massif plevral ve perikardiyal mayi (diffüz
large cell), biri üreter obstrüksiyonuna baùl× akut
böbrek yetmezliùi (diffüz large cell), biri memede
kitle (large cell), biri leptomeningial tutulum bulgular× (lenfoblastik) ve bi- ri de jejenum obstrüksiyon bulgusu (large cell) ile baüvurdu. Tan× olgulardan birinde sitolojik, diùerlerinde ise doku
örneùi ile kondu. úki olgu tan× prosedürünün erken döneminde kaybedildi. 14 olguya CHOP protokolü ile kemoterapi (KT) baüland×. Biri de ALL
gibi tedavi edildi. Olgular×n beüi remisyona girmedi. Bu olgulardan 3`ü tedavi seyrinde kaybedildi. úkisinde ise tedavi protokolü deùiütirildi.
Oral kaviteyi dolduran kitleli olgu baülang×ç KT
sonras× radyoterapiye gönderildi. Diùer 10 olguda
ise remisyon saùland×. Sonuç olarak her biri literatürde çok nadir olgu sunumu üeklinde bildirilen
bu olgular× sunmay×ve NHL olgular×n×n her türlü
klinik tablo ile gelebilece ùini vurgulamay× uygun
bulduk.

olarak ekstranodal lenfomalar aras×nda en s×k
görülen mide lenfomalar×n×n tedavisi halen tart×ümal×d×r. Takip edilen vaka say×m×z×n azl×ù× nedeniyle tedavisi konusunda yeni hastalara ihtiyaç
vard×r.

HODGKøN VE NONHODGKøN
LENFOMALI HASTALARDA HEPATøT B VE HEPATøT C
SEROPOZøTøFLøöøNøN ARAùTIRILMASI:
G. Görgün, ù. Köse, E.H. Toptaú.
SSK Tepecik E÷itim Hastanesi Hematoloji Klini÷i,
ønfeksiyon HastalÕklarÕ ve Klinik Mikrobiyoloji Klini÷i,
øç HastalÕklarÕKlini÷i, øzmir.

2000-2002 y×llar× aras×nda SSK Tepecik Eùitim
Hastanesi kemoterapi ünitesinde tedavi gören
hodgkin ve nonhodgkin lenfomal× 41 hasta çal×üma kapsam×na al×nd×.Hepatit B`ye karü× daha önce
aü×lanm×ü olan 5 hasta çal×ümaya al×nmad×.Toplam
41 hastan×n 25`i kad×n, 16`s×erkekti.Hastalar×n
29`u nonhodgkin lenfomal×, 12`si ise hodgkin
lenfomal×yd×.Çal×ümaya kat×lan hastalar×n serumlar×nda makroelisa yöntemiyle HbsAg , antiHBs,
antiHBc veantiHCV s×kl×ù× araüt×r×ld×. Çal×ümada
hastalar×n %4.8`inde HbsAg pozitif olarak bulundu. Diùer göstergelerden antiHBc s×kl×ù×
%46.3,antiHBs
s×kl×ù×
%26.8,Hepatit
C
seropozitifliùi ise %2.43 olarak bulundu.Hepatit B
virüsü serolojik göstergeleri pozitif olan olgular×n
cinsiyete göre daù×l×m×nda istatiksel olarak anlam
bulunamad×.

PRøMER KUTANÖZ
øMMÜNOSøTOMA/MARJøNAL ZON
B HÜCRELø LENFOMA: ALIùILAGELMEMøù SEYRø OLAN BøR OLGU:

SIRADIùI KLøNøK TABLO øLE
PREZENTE OLAN HODGKø N DIùI
LENFOMA OLGULARIMIZ:

E.Eúkazan1, T. Soysal1, C. Demirkesen2, N. Tüzüner2, Ö.
Su3, N. Onsun3.

ø. Dilek1, A. Durmuú1, S. U÷raú2, H. Arslan3, S. AlÕcÕ4, C.
Topal5, R. Erkoç5, C. Kocaman1, N. Topçu1, S. Çekici1, E.
Gökdeniz1, C. Dülger1.

1østanbul

Üniversitesi Cerrahpaúa TÕp Fakültesi øç
HastalÕklarÕ Anabilim DalÕHematoloji Bilim DalÕ,
2østanbul Üniversitesi Cerrahpaúa TÕp Fakültesi Patoloji Anabilim DalÕ,
3SSK Bezm-i Alem VakÕf Gureba Hastanesi Dermatoloji
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Yüzüncü YÕl Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji
Bilim DalÕ1,
Patoloji Anabilim DalÕ2,
Radyoloji Anabilim DalÕ3,
M. Onkolji Bilim DalÕ4,
Nefroloji Bilim DalÕ5, Van

EORTC s×n×flamas×na göre, primer kutanöz
immünositoma/ marjinal zon B hücreli lenfoma
(PKú/MZBL) iyi prognoza sahip indolan bir
lenfomad×r. Tüm deri lenfomalar×n×n %12`sini

Hodgkin d×ü× lenfomalar lenfoid sistemin primer
bir hastal×ù×d×r. Bunun yan×nda diùer tüm organlarda da tutulum görülebilir. Bu çal×ümada olduk80

1B. KÕlÕçarslan Akkaya, 2H. Beköz, 2A. U÷ur Bilgin, 2ø.
Karado÷an, 3Ö. Do÷an, 2K. Temizkan, 1E. Özel, 1G.
Karpuzo÷lu, 2L. Ündar.

oluüturur ve tek ya da multipl nodüller ile
prezente olup, özellikle gövde ve üst
ekstremiteleri seçer. PKú/MZBL genellikle deri
d×ü×ndaki diùer organlara yay×l×m göstermez. Sunulan olgu ise al×ü×lagelmiüin d×ü×nda, tan×dan 22
ay sonra bölgesel lenf noduna yay×l×p, fokal yüksek dereceli transformasyon ve ayr×ca kemik iliùinde düüük dereceli morfolojik tutulum ile giden
bir olgudur. Olgu: 60 yaü×nda bayan hasta Temmuz 1998`de hastaneye saù kaü×n×n üzerinde
eritematöz, telenjiektazik sert bir nodül ile baüvurdu. Histopatolojik ve immünohistokimyasal
incelemeler sonunda hastaya, PKú/MZBL tan×s×
koyuldu. úntralezyonal 1.5 MÜ interferon A, haftada 3 defa toplam 12 doz uyguland×. Lezyon
tamamen geriledi ùi için interferon tedavisineson
verilerek hasta takibe al×nd×. 21 ay yak×nmas×z
takip edildikten sonra, Ocak 2001`de hasta saù
pre-auriküler bölgede 3 cm. çap×nda bir kitle ile
baüvurdu. Histolojik inceleme sonucunda, fokal
büyük B hücreli lenfoma transformasyon alanlar×
içeren MZBL tan×s× konuldu. Kemik iliùi biyopsisi
de, MZBL tutulumu ile uyumlu bulundu. Tüm
bulgular eüliùinde hastaya sistemik kemoterapi
olarak CHOP baülan×ld×. Hasta 6 kür CHOP sonras× tedavisiz olarak izlenmektedir. Tart×üma:
Hastam×z interferon ile lokal tedaviye iyi cevap
vermiü olsa da, tan×dan 22 ay sonra bölgesel lenf
noduna ve kemik iliùine yay×l×m tespit edilmiütir.
Lenf nodu tutulumunda görünen morfoloji, deri
lenfomas×ndaki ile ayn×d×r. Ancak lenf nodunda
MZBL` ya ek, fokal olarak yüksek dereceli transformasyon gösteren alanlar, kemik iliùinde ise
sadece düüük dereceli komponent bulunmaktad×r.
Her ne kadar PKú/MZBL gövde ve üst
ekstremiteleri seçme eùilimde bulunsa da, bizim
olgumuz yüzden kaynaklanan ve büyük hücreli
lenfomaya dönüüüm gösteren farkl× seyirli bir
olgudur. Literatüre bak×ld×ù×nda PKú/MZBL`
lar×n sadece %10-25` i yüzde görülmektedir.
PKú/MZBL genellikle deride s×n×rl× kalmaktad×r.
Lokal tedavi olgular×n büyük bir k×sm×nda
remisyon saùlamaktad×r. Ancak nadir de olsa deri
d×ü×ndaki dokulara yay×l×m, hatta yayg×n hastal×ùa
baùl× ölüm bildirilmiütir. PKú/MZBL iyi prognoza
sahip, indolan bir lenfoma olarak kabul edilse de,
bizim olgumuzda ve literatürdeki baz× olgularda
olduùu gibi deri d×ü× organlara yay×l×m olabileceùi
ihtimali her zaman ak×lda tutulmal×d×r.

1Patoloji

Anabilim DalÕ,
Bilim DalÕ, Akdeniz Üniversitesi TÕp Fakültesi, Antalya,
3Patoloji Anabilim DalÕ, østanbul TÕp Fakültesi.
2Hematoloji

Hemofagositik
sendrom,
ateü,
hepatosplenomegali, pansitopeni, karaciùer fonksiyon bozukluùu ve kemik iliùinde eritrofagositoz
gösteren histiyositlerin art×ü× ile karakterize
klinikopatolojik bir durumdur. Bu sendrom viral
enfeksiyonlar veya maligniteler gibi birçok hastal×ù×n klinik seyri s×ras×nda görülebilmektedir..
Burada, tan× ve tedavisinde büyük zorluklar yaüanan ve mortal seyreden hemofagositik sendromlu büyük B hücre lenfomal× bir olgu sunulmuütur. OLGU: 6 haftad×r var olan ateü, halsizlik,
terleme, kilo kayb× yak×nmalar× ile kliniùimizde
deùerlendirilen 42 yaü×ndaki erkek hastan×n muayenesinde, genel düükünlük hali ve 4 cm
splenomegalisi d×ü×nda patolojik bulgu yoktu.
Yap×lan tetkiklerinde; tam kan say×m×nda ×l×ml×
pansitopeni, karaciùer fonksiyon testlerinde 2-2,5
kat art×ü bulundu. Tekrarlanan kültürlerinde
enfeksiyoz bir ajan tespit edilmedi. Çekilen toraks,
bat×n,
pelvis
tomografilerinde
hepatosplenomegali ve dalak parankiminde
heterojenite tespit edildi. Kemik iliùi aspirasyon
ve biyopsi sonucu: Hodgkin lenfomay× düüündürmekle birlikte NHL ekarte edilebilmesi için
imnünboyalar önerilir, üeklinde geldi. Ancak bu
s×rada kliniùi progresif kötüleüen hastaya konsey
karar× ile ABVD verilmesine karar verildi. Bu
s×rada tekrarlanan kemik iliùi biyopsi bulgular×nda ayn× yorumun getirilmesi, yap×lan immün
boyalar×nda CD20+ büyük hücrelerin görülmesi
ve kliniùininde Hodgkin lenfomay× desteklememesi
nedeniyle
hastaya
tan×sal
amaçl×
splenektomi ve karaciùer biyopsisi yap×lmas×na
karar verildi. Splenektomi materyalinin ve karaciùer biyopsinin histopatolojik incelemesinde
hemofagositoz gösteren çok say×da makrofaj kümesi, plazma hücreleri ve lenfositler görüldü ve
hepatositler aras×nda özellikle portal alanda olmak üzere neoplastik nitelikte CD 20 pozitif büyük hücreler izlendi. EBV ve CMV için yap×lan
immunohistokimyasal boyamalar negatif bulundu. Bu s×rada genel durumu h×zla bozulan hasta
masif asit, vücutta yayg×n ödem, solunum s×k×nt×s×
geliümesi üzerine entübe edildi. Klinik ve
laboratuvar bulgular× ile Hemofagositik sendrommultiorgan yatmezliùi geliüen hasta mevcut kliniùinin
progresyonu
ile
uygulanan
IV
immunglobulin, yüksek doz steroid ve plazma
`exchange` iülemlerine yan×t vermeyerek kaybedildi. TARTIûMA: B hücreli lenfoma ile birlikte

HEMOFAGOSøTøK SENDROM øLE
SEYREDEN BÜYÜK B-HÜCRE
LENFOMALI BøR OLGU:
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hastal×ù×n evresi ve B semptomlar× ile paralellik
göstermekteydi.

olan hemofagositik sendrom nadir olup, literatürde çok az vaka bildirilmiütir. Olgu, hastada yaüanan tan× zorluùu, h×zl× progresyon göstermesi ve
B hücreli lenfoma ile birlikte olan hemafagositoz
sendromun nadir olmas× nedeniyle sunulmuütur.

APPENDøSøN PRøMER MALøGN
LENFOMASI:
HODGKøN DIùI LENFOMALARDA
PLAZMA TÜMÖR NEKROZøS FAKTÖR ALFA DÜZEYLERøNøN HASTALIöIN EVRESø VE B SEMPTOMLARI øLE øLøùKøSø:

1K. Temizkan, 2B. KÕlÕçarslan Akkaya, 1H. Beköz, 1A. U.
Bilgin, 1ø. Karado÷an, 3A. ZahmakÕran, 1 A.
Timura÷ao÷lu, 2E. Özel, 3K. Özgen, 2G. Karpuzo÷lu, 1L.
Ündar

Primer gastrointestinal sistem lenfomalar×, NonHodgin lenfomalar×n %5`ini, tüm gastrointestinal
sistem malignitelerinin ise yaklaü×k %1`ini oluüturmaktad×r. Yerle-üim yerinin s×kl×ù×na göre,
mide, ince barsak, rektum ve kolon en fazla tutulan bölgeler olup, literatürde appendiksin primer
lenfomas×na oldukça nadir rastlanmaktad×r. Burada akut apendisit bulgular× ile baüvuran ve
apendektomi materyalinden lenfoma tan×s× konularak tedavi baülanan bir hasta sunulmuütur. VAKA: 42 yaü×ndaki erkek hasta, saù kas×kta rahats×zl×k hissi, ateü, bulant×yak×nmas× ile poliklinik
koüullar×nda
deùerlendirildi.
Muayene,
laboratuvar ve ultrasonografik bulgular×yla
plastrone-appendisit düüünülerek appendektomi
yap×ld×. Appendikste makroskopik olarak , kirli
beyaz renkte 5x4x3.5 cm.lik kitle görüldü.
Mikroskopik incelemede muskularis mukozadan
baülayan, serozaya kadar tüm duvar× infiltre eden,
nukleolu belirgin sentroblast benzeri büyük hücrelerden oluüan neoplastik lenfoid infiltrasyon
görüldü. Yap×lan immunohistokimyasal incelemede neoplastik hücreler, LCA,CD 20, CD79a ile
pozitif immun reaksiyon gösterdi. CD5, CD10
,CD23, CD3, Siklin D1 ,bcl- 2, Kromogranin A
negatif olarak bulundu. Olguya diffüz büyük B
hücreli lenfoma tan×s× konuldu. Postoperatif dönemde çekilen servikal, toraks, abdomen tomografilerinde baüka bir kitle saptanmamas× ve
serozal penetrasyon olmamas× üzerineolgu
appendisin primer malign lenfomas× olarak kabul
edildi ve siklofosfamid, adrimisin, vinkristin,
prednizolon (CHOP) tedavisine baüland×. Hasta
halen komplikasyonsuz olarak tedavisine devam
etmektedir. SONUÇ: Baülang×ç belirtisi akut
appendisitüeklinde karü×m×za ç×kan apppendisin
primer lenfomas×oldukça nadirdir. Appendikse
ait ameliyat materyallerinin dikkatli histopatolojik
incelemesi yap×lmas× ve akut appendisitin ay×r×c×
tan×s×nda klinisyen ve cerrahlar×n bu durumu da
ak×lda tutmalar× gereklidir.

ø. Kiki, Ö. YÕlmaz, F.Erdem, H. Kaya, R. SarÕ, M.
Gündo÷du.
Atatürk Üniversitesi TÕp Fakültesi øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ/Erzurum

Bu çal×ümada 1998-2002 y×llar× aras×nda Atatürk
Üniversitesi T×p Fakültesi úç Hastal×klar× kliniùinde yatarak tedavi gören 25 non-Hodgkin lenfoma
olgusunda plazma TNF P düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçülerek yaü ve cins uyumlu kontrol grubu ile karü×laüt×r×ld×. Çal×ümaya kabul edilen 25
NHL olgusunun (14 erkek, 11 kad×n) 14`ü AnnArbor evreleme sistemine göre evre 1 ve 2, 11`i ise
evre 3 ve 4 olarak deùerlendirildi. Bu olgular×n
13`ünde B semptomlar× mevcut iken, 12`sinde B
semptomu yoktu. Hastal×ù×n evresi ve B semptomlar×n×n varl×ù× dikkate al×nmaks×z×n yap×lan
karü×laüt×rmada lenfomal× hastalarda TNFP düzeyleri 31.9 ± 10.1 pg/ml iken saùl×kl× kontrol
grubunda bu deùer 12.7 ± 1.8 pg/ml olarak tespit
edildi. úki grubun karü×laüt×r×lmas×nda fark istatistiksel olarak anlaml×yd× (p<0.0001). B semptomlar×
olan 13 NHL olgusunun ortalama TNFP düzeyi
40.4 ± 6.6 pg/ml iken bu deùer B semptomu olmayan 12 olguda 22.8 ± 1.8 pg/ml olarak ölçüldü.
B semptomu olan olgulardaki TNFP düzeyi B
semptomu olmayanlara göre anlaml× olarak daha
yüksekti (p<0.0001) Hastal×ù×n evresine göre yap×lan karü×laüt×rmada 14 evre 1 ve 2 olgusunda
TNFP düzeyi 24.3 ± 3.9, buna karü×l×k 11 evre 3 ve
4 olgusunda TNFP düzeyi 41.5 ± 4.6 olarak tespit
edildi. Evre 3 ve 4 olgular×nda tespit edilen TNFP
düzeyi evre 1 ve 2 olgular×na göre anlaml× olarak
yüksek bulundu (p<0.0001). Kontrol grubu ile
karü×laüt×r×ld×ù×nda hem B semptomlar×olan olgular ve ileri evre olgular (p<0.0001), hem de B
semptomu olmayan ve erken evre olgularda
(p<0.001) TNFP düzeyi anlaml× olarak yüksek
bulundu. Sonuç olarak biz, non-Hodgkin
lenfomalarda TNFP düzeyini kontrol grubuna
göre anlaml× olarak yüksek bulduk. Bu yükseklik

82

HODGKøN DIùI LENFOMALI OLGULARIMIZIN DEöERLENDø
RøLMESø:

MøKOZøS FUNGOøDES OLGULARININ KLøNøK EVRELENDø
RøLMESø VE TEDAVø SEÇøMLERø:
11 OLGUNUN RETROSPEKTøF
ANALøZø:

H. Beköz, K. Temizkan, A. Timura÷ao÷lu, A. U÷ur Bilgin, ø. Karado÷an, L. Ündar.

V.Özkocaman, F. Özkalemkaú, R. Ali, H. SarÕcao÷lu1,
T.Özçelik, E. Bülbül Baúkan1, Ü.Ozan, ù. TunalÕ1,
A.TunalÕ.

Akdeniz Üniversitesi TÕp fakültesi, øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ, Antalya

Hodgkin d×ü× lenfomalar (HDL) B, T veya nadiren
NK hücrelerden köken alan ve genellikle lenf
düùümlerinden kaynaklanan heterojen bir grup
neoplazi olup; tüm kanserlerin %4 ünü oluütururlar. Bu çal×ümada 1995-2002 y×llar× aras×nda hematoloji bilim dal×na müracaat etmiü ve HDL tan×s×
alm×ü olan 168 hasta deùerlendirilmiütir. Hastalar×n %58`i kad×n, 42`si erkek olup; yaü ortalamas×54.24 tür. Working formulation s×n×flamas×na
göre olgular×n %39`u düüük dereceli, %50.6`s× orta
dereceli, %10.4`ü yüksek dereceli lenfoma olarak
ayr×lm×üt×r. Histopatolojik olarak alt gruplar× deùerlendirdiùimizde olgular×n %27`sini diffüz küçük hücreli (DKH), %12,5`ini diffüz büyük ve
küçük hücreli (DBKH), %30`unu diffüz büyük
hücreli (DBH) lenfoma oluüturmaktayd×. Hastalar×n %39`u lenf düùümü büyümesi nedeniyle,
%17`si gastrointestinal sisteme ait semptomlar ile,
%6`s× ise yaln×z B semptomlar× ile müracaat etmiülerdi. B semptomlar× tüm olgular×n %36`s×nda
saptand×. Olgular×n %58`inde fizik muayenede
lenf bezi tespit edilmiü olup; 7 olguda ise görüntüleme yöntemleri ile lenf bezi bulunmuütur. %37.8
olgu ekstra nodal lenfoma olarak deùerlendirildi.
Klinik evreleri incelendiùinde % 36 evre IV, %20
evre III, %27 evre II, %17 evre I olarak tespit edildi. Uluslararas× prognostik indekse (IPI) göre %14
olgu yüksek risk grubunda, %40 olgu ise düüük
risk grubunda bulundu. Tedavi protokolleri farkl×l×k göstermekle birlikte tüm grup deùerlendirildi
ùinde %64 olguda remisyon elde edilmiü olduùu
gözlendi. Hastalar×n histopatolojilerine göre ald×klar× tedaviler incelendiùinde DKH olgularda CVP
tedavisine %50, DBKH olgularda CHOP tedavisine %66.6, DBH olgularda ise CHOP tedavisine %
80 yan×t al×nd×ù× tespit edildi. Sonuç olarak bulgular×m×zda literatüre göre anlaml×farkl×l×k olmamakla
birlikte,
lenf
bezi
büyümesi
d×ü×semptomlarla müracaat eden hastalar×n s×kl×ù×
dikkat çekici olup; histopatolojik s×n×flamadaki
farkl×l×klar ise olas×l×kla working formulation s×n×flamas×n×n kullan×lm×ü olmas×ndan kaynaklanmaktad×r. úleri klinik evredeki hastalar×n s×kl×ù×na
raùmen IPI` ×n düüük olmas× ise diffüz küçük
hücreli lenfositik lenfoma tan×l× olgular×n yüksek
oranda bulunmas×na baùlanm×üt×r.

Hematoloji Bilim DalÕ, Dermatoloji Anabilim DalÕ1,
Uludag Üniversitesi TÕp Fakültesi, Bursa.

Aùustos 1998 - Agustos 2002 tarihleri aras×nda
Miko- zis Fungoides tan×s×yla takip edilen, yaülar×
30-77 (ortanca 67) aras×nda deùiüen 7`si erkek, 4`ü
kad×n toplam 11 hasta retrospektif olarak deùerlendirildi. Biyopsi ile tan×konulduùu tarihte, mevcut dericilt lezyonlar× lokalizasyonu, tipi (eritem,
plak, tümör, eritrodermi), lenf nodülü, uzak organ
tutulumu ve periferik kanda atipik hücre bulunuüuna göre olgular T N PB M s×n×flamas×yla
evrelendirildi. Bu evrelerdeki tedavi seçimleri
gözden geçirildi. Olgular×n kesin tan× alana kadar
geçen hastal×k süreleri 3 ay ile 25 y×l aras×nda deùiüiyordu (ortanca:4 y×l). Beü olgu T3N0PB0M0 /
II b evresinde saptan×rken 4 olgu T2N0PB0M0 / I
b evresinde, 1 olgu T2N1PB0MO / II a, 1 olgu
T1N0PB0M0 / I a mikozis fungoides olarak deùerlendirildi. Mikozis fungoides`li olgularda tedavi seçenekleri deùiükendir. Evre I b olgularda
PUVA(fotokemoterapi) + únterferon tedavileri
yeterli bulunurken, evre II b deki (tümöral) olgularda PUVA + interferon + topikal nitrojen
mustard`a ilave sistemik kemoterapi uyguland×.
Sistemik
kemoterapi
olarak
tek
baü×na
doksorubisin,
klorambusil+
prednizolon
intermittan tedavileri veya kombine kemoterapi
rejimleri (CVP, CHOP) seçildi. Baz× refrakter veya
nüks olgularda ise deneysel tedavi yaklaü×mlar×
tart×-ü×ld×. Takip süresi 1-49 ay (ortanca: 16 ay)
olup, olgulardan biri (Evre II b) eks olmuü diùerleri halen hayattad×r. Nüks ve saùkal×m oranlar×n×
etkileyen en önemli prognostik faktörünhastal×ù×n
evresi olduùu düüünülmektedir.

SøNONAZAL NON-HODGKøN
LENFOMA: OLGU SUNUMU:
Ü.Ozan, R.Ali, F.Özkalemkaú, T.Özçelik, V.Özkocaman,
A.TunalÕ.
Hematoloji Bilim DalÕ, Uluda÷ Üniversitesi TÕp Fakültesi, Bursa.
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Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ Onkoloji E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi Ankara.

Midline granülomlar, orta fasiyel bölgeyi, özellikle de burun, maxiller ve ethmoid sinüsler ile sert
damaù× tutarak nekrozis ve destrüksiyona sebep
olan hastal×klar×kapsayan genel bir tan×mlamad×r.
Daha önce letal midline granülom tan×s× alan hastalar×n çoùunu asl×nda Wegener granülomatozisi
ve sinonazal lenfomal× olgular×n oluüturduùu
anlaü×lm×üt×r.
Özellikle
son
2
dekadda,
immünhistokimyasal,
immünfenotiplendirme,
moleküler genetik ve in situ hibridizasyon tekniklerinin geliümesiyle ay×r×c× tan×da önemli geliümeler
saùlanm×üt×r.
Sinonazal
lenfomalar,
ekstranodal lenfomalar×n en nadir formlar×ndan
biri olup, bat× ülkelerinde %0.5`in alt×nda görülmektedir. Özellikle Asya ve Güney Amerika`da
saptanan sinonazal lenfomalar, Asya ülkelerinde
gastrointestinal
baülang×çl×
ekstranodal
lenfomalardan sonra 2.s×rada yer almaktad×r ve
EBV ile yak×ndan iliükili olduùu gösterilmiütir.
Burada KBB departman×na burnunda üiülik ve
k×zar×kl×k yak×nmalar×yla baüvuran invaziv fungal
enfeksiyona yönelik Amphotericin-B tedavisine
ve uygun antibiyoterapilere yan×t al×namayan,
klinik-radyolojik ve histopatolojik deùerlendirmeyle sinonazal lenfoma düüünülen 37 yaü×ndaki
bir erkek hastay× bildiriyoruz. Travma ve kokain
gibi ilaç kullan×m öyküsü bulunmayan, EBV,
Aspergillozis ve mucormycosis dahil enfeksiyöz
neden saptanamayan, histopatolojik inceleme ve
ANCA negatifliùi ile Wegener granülomatozisi
ekarte edilen hastada, burun ve sert damaktan
al×nan biyopsilerde sonuç al×namad×. Fizik muayene, radyolojik tetkikler ve bilateral kemik iliùi
biyopsisi ile baüka bir odak saptanamad×. Ateü ve
terleme gibi konstitüsyonel semptomlar× devam
etmekteyken, burundaki lezyon sert damaùa ve
orbitaya da ilerleyerek nekrozis ve destrüksiyona
yol açt×. Hastan×n takibinde saùakciùer üst lobda
ortaya ç×kan 2 cm`lik lezyondan yap×lan biyopsi
lenfoma ile uyumlu bulundu. Sinonazal baülang×çl× ekstranodal lenfoma düüünülen hastaya
CHOP (Siklofosfamid, Doksorubisin, Vincristin,
Prednison) tedavisi baüland× ve birinci haftadan
itibaren dramatik yan×t al×nd×. Primer hastal×ù×nda
belirgin düzelme saùlanan hasta, tedavileri devam
etmekteyken pnömoni ve sepsis nedeniyle eks
oldu. Ay×r×c× tan×da halen zorluk çekilen midline
granülomlarda enfeksiyöz bir neden yoksa baül×ca
iki
olas×l×k
düüünülmelidir;
Wegener
granülomatozisi ve sinonazal lenfomalar.

Altm×ü yedi yaü×nda erkek olgu saù gözünde kitle
nedeni ile baüvurdu. Göz muayenesinde saù
limbal konjunktivadan baülayan ve arkaya doùru
uzanan yumuüak k×vamda ve üst kadran× tamamen kaplayan, pembe, homojen, vasküler kitle,
saù
aksiyel
ekzoftalmus
tespit
edildi.
Fundoskopide optik atrofi ve makulada retinal
pigment epitel deùiüiklikleri görüldü. Diùer fizik
muayene
bulgular×normaldi.
Periferik
lenfadenopati saptanmad×. Hematolojik ve biyokimya
tetkikleri
normaldi.
Orbital
bilgisayarl×tomografide saù bulbus okülüde arka
üsttenodüler, 12 mm`ye varan yayg×n duvar kal×nlaümas× izlendi. Orbita kemiklerinde, kaslarda
ve optik sinirde patoloji izlenmedi. Orbital
magnetik rezonans görüntülemede saù orbita
içerisinde bulbus okülünün arkas×nda medial ve
lateralde bulbus okülüyü çevreleyen 25x16x10 cm
boyutlar×nda hafif lobüle solid lezyon görüldü.
Boyun, akciùer, tüm bat×n bilgisayarl× tomografi
tetkikleri normaldi. Kemik iliùi biyopsi ve
aspirasyonu normaldi. Patoloji raporunda saù
konjunktivadaki kitleden al×nan iki adet biyopsi
materyalinin incelenmesinde B hücreli küçük
lenfositik tipte lenfoma rapor edildi. Olgu evre 1E
primer adneksal ve intraoküler MALT lenfoma
olarak
deùerlendirildi.
Hastaya
alt×
kür
CNOP(Endoksan,
Mitoksantrone,
Onkovin,
Prednizolon) kemoterapisi verildi.Kemoterapi
sonunda konjunktival lezyonun %50 gerilediùi ve
fundoskopide halen tutulum olduùu görüldü.
Hastaya radyoterapi verildi. Radyoterapi sonunda konjunktival lezyonun ve fundoskopide tutulumun kaybolduùu görüldü. Oküler lenfomalar
nadir görülmektedir. Olguda oküler adneksal ve
intraoküler lenfoman×n birlikte görülmesi nedeni
ile ilginç olacaù× düüünülerek sunulmuütur.

TANI ANINDA
HøPERLÖKOSøTOZUN EùLøK ETTøöø AKUT MøYELOBLASTøK LÖSEMøLø HASTALARIMIZIN KLøNøK
ÖZELLøKLERø VE PROGNOZLARI:
E. Kaya, ø. Kuku, ø. Aydo÷du, R. Ulu, A. Erkurt, F. Ateú,
M. Dikilitaú, M. Baydar, L. Keskin, K. ÇÕkÕm, ø.
Pembegül, R. ø. Öner, M. Özgül.
ønönü Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Klini ÷i,
Turgut Özal TÕp Merkezi, Malatya.

OKÜLER ADNEKSAL VE
øNTRAOKÜLER LENFOMA TANISI
ALAN BøR OLGU:

Hiperlökositoz sendromu akut miyeloblastik lösemilerde(AML) aü×r× artm×ü blast(>100000/ml)

T. Fen, B. Gören.
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Radyoterapinin s×k görülen kutanöz etkileri lokal,
akut ve kronik radyodermatit üeklindedir. Literatürde,
postoperatif
radyoterapi
sonras×
psödosklerodermatöz pannikulit geliüen meme
karsinomlu az say×da kad×n olguya rastlanm×üt×r.
Burada, santral sinir sistem tutulumu nedeniyle
radyoterapi uygulan×m× sonras× psödomembranöz
pannikülit geliüen ALL` li bir olgu sunulmaktad×r.
Common ALL tan×s× alan 29 yaü×ndaki kad×n olgu,
indüksiyon tedavisi (vinkristin, idarubucine, Lasparaginase, prednisolon) ile remisyona girip 1.
konsolidasyon tedavisini (cytosine arabinoside,
vepesid) ald×ktan 1 ay sonraüiddetli baü aùr×s×,
bulant× ve kusma yak×nmalar× ile baüvurdu. Beyin
omurilik s×v× incelemesinde 100/l hücre, serebral
manyetik
rezonans
görüntülemede
diffüz
meningeal tutuluma ait deùiüiklikler saptanarak
lösemik infiltrasyon düüünüldü. Olguya toplam
2400 rad kranial radyoterapi ve takibinde
intratekal kemoterapi uyguland×. Radyoterapiden
yaklaü×k 3 ay sonra bacak ve kar×n cildinde sertlik
ve renk deùiüikliùi tarifleyen olgunun fizik incelemesinde, kar×n alt kadrandan baülay×p tibia 1/3
orta k×sm×na kadar yay×lan endüre, subkutan
plaklar
saptand×.
Lezyon
biopsisinin
histopatolojik incelemesinde; alt dermiste kollajen
liflerde art×ü, kal×nlaüma ve atrofi ile birlikte, üst
ve alt dermadaki damarlar çevresinde minimalden orta dereceye kadar deùiüen mononükleer
hücre infiltrasyonu saptanm×üt×r. Farkl× kesitlerde,
yaù dokusu içerisinde kistik oluüumlardan baz×lar×n×n iç yüzeyini döüeyen PAS ve elastik boyalar×
ile pozitif boyanan eozinofilik proteinöz materyal
ve bunlara ek olarak kalsifikasyon alanlar× izlenmiütir. Tarif edilen özellikler psödomembranöz
pannikülit ile uyumlu olarak deùerlendirilmiütir.
Uygulanan steroid tedavisine parsiyel yan×t al×nan hasta, üç y×ld×r remisyonda olarak izlenmektedir. Psödomembranöz pannikulit radyoterapinin nadir kütanöz bir komplikasyonu olup, patolojik bulgular×n eüliùinde özellikle sellülit ve
kollajen doku hastal×ù×ndan ay×r×c×tan×s× yap×lmal×d×r.

say×s× ile karekterize ve %5 s×kl×kta görülen bir
klinik tablodur. Hastalar, h×zla tedavi edilmezlerse, artm×ü blastlar×n sebep olduùu metabolik bozukluklar, mikrosirkülasyondaki t×kanmalara
baùl× kanama, solunum yetmezliùi ve nörolojik
komplikasyonlar
nedeniyle
ölürler.
Hiperlökositozda blast say×s×n× azaltmak için
hidroksiürea ve lökoferez birlikte veya ayr× ayr×
kullan×lmaktad×r. Bu çal×ümada kliniùimizde 8
y×lda tan× s×ras×nda hiperlökositozla gelen AML`li
hastalar×m×z×n klinik özellikleri, tedavileri ve seyirleri
retrospektif
olarak
incelendi.
Hiperlökositozla gelen yaü oralamas×47(15-85) y×l
olan 16 AML(11 M1-2, 1 M3, 1 M4, 3 M5) hastas×n×n 12`si erkek, dördü kad×nd×. Hastalar×n lökosit
say×lar× ortalamas× 169725/ml(100000-400000), Hb
8.7(4.5-13.7) mg/dl, trombosit 59750/ml(12000138000) olarak bulundu. Hastalar×n laktik
dehidrogenaz(LDH)
ortalamas×3071(787-12125)
úU/L, ürik asit ise 8.41(2.520.4) tesbit edildi. Tüm
hastalara hiperlökositoz tedavisinde hidrasyon,
allopürinol ve idrar×n alkali olmas× için bikarbonat
tedavileri verildi. Lökosit say×s×n× azaltmak amac×yla 9 hastaya hidroksiürea, 7 hastaya ise
hidroksiürea ve lökoferez tedavileri birlikte uyguland×. Hastalar×n beüine bir, ikisine ise iki defa
lökoferez uygulanm×üt×. Lökoferez öncesi lökosit
say×s× ortalamas× 224414/ml (100000-400000), sonras× ise 160286/ml(72000-351000) bulundu. Sadece
hidroksiürea alan hastalar×n lökosit say× say×s×
ortalamas× 127189 /ml(100000-215000) idi.
Lökoferez uygulanan hastalar×n dördü, sadece
hidroksiürea alanlar×n ise üçü olmak üzere toplam
7 hasta standart AML tedavisi baülanamadan
öldü. Tüm hastalarda en s×k ölüm nedeni kanamalar ve solunum yetmezliùi idi. Sonuç olarak toplam AML tan×s× konulan 91 hastan×n 16`s×nda(%
17.58) tan× an×nda hiperlökositoz mevcuttu. Klasik
kitaplarda
s×kl×ù×
%5
olarak
bildirilen
hiperlökositozun bizim hastalar×m×zda s×k görülmesinin nedeni hastalar×n kliniùimize geç baüvurmas× ve tan×lar×n×n gecikmesine baùl× olabilir.
Hiperlökositozun AML hastalar×nda prognozu
kötüleütirdiùi, ama tedavisinde iki grup aras×nda
bir yorum yap×labilmesi için daha fazla say×da
hasta verilerine ihtiyac×m×z vard×r.

AKUT MøYELOBLASTøK LÖSEMøLERDE EKSTRAMEDÜLLER TUTULUM SIKLIöI VE KLøNøK ÖZELLøKLERø:

RADYOTERAPø SONRASI
PSÖDOMEMRANÖZ PANNø KÜLøT
GELøùEN BøR ALL OLGUSU:

E. Kaya, ø. Kuku, F. Ateú, M. Dikilitaú, M. Baydar, L.
Keskin, K. ÇÕkÕm, ø Aydo÷du.

O. M. Akay, V. Aslan, Z. Gülbaú.
ønönü Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Klini÷i,
Turgut Özal TÕp Merkezi, Malatya.

øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ Hematoloji Bilim DalÕ,
Osmangazi Üniversitesi TÕp Fakültesi, Eskiúehir.
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Perifer CD34 (pCD34) düzeyleri otolog ve
allojeneik amaçl× kök hücre toplanmas× öncesi
aferez baüar×s×n× etkileyen önemli bir parametredir. EORTC`nin AML-M10 çal×ümas×nda otolog
kök hücre toplanan kolda periferik kanda yüksek
CD34 say×m× olan hastalar×n daha s×k relaps olduùu bildirilmiütir (ASH, 2001). Bu nedenle yüksek
pCD34 düzeylerinin de novo AML de prognostik
önemi araüt×r×lm×üt×r. Bu pilot çal×ümada amac×m×z
yeni tan×akut miyeloblastik lösemili (AML) hastalarda remisyon indüksiyon tedavisi sonras× toparlanma döneminde pCD34 ün remisyon üzerine
etkisinin deùerlendirmesidir. Ocak 2002-Aùustos
2002 günleri aras×nda Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dal×`nda AML tan×s×yla remisyon
indüksiyon tedavisi alan ortalama 45 yaü×nda (2560) toplam 15 hasta (11 Erkek/4 Kad×n) deùerlendirmeye al×nm×üt×r. Hastalar remisyon indüksiyon
tedavisi ald×ktan sonra nötropeniden ç×karken
mutlak lökosit say×s× 13x109/L saptand×ù×nda
periferik venöz kan örneklerinde CD34+ liùi ak×m
sitometri yöntemi ile deùerlendirildi. Çal×ümada
CD45FITC ve CD34PE monoklonal antikorlar
kullan×ld×
(Immunotech,
Coulter,
France).
CD45dim olanlarda CD34 eksprese eden hücrelerin lökositlerin ne kadar×n× oluüturduùu yüzde
olarak deùerlendirildi ve sonra perifer lökosit
say×na göre CD34 say×s× "dual platform" hesapland×. Beraberinde hastalar×n diùer klinik ve
laboratuvar takipleri kaydedildi. Hastalar×m×z×n
FAB s×n×fland×rmas×na göre AML-M0 (1), -M1 (1),
M2 (4), -M3 (2) ve M4 (6) üeklinde daù×l×m göstermekteydi. Remisyon indüksiyon tedavisi baüland×ktan ortalama 24 gün (18-36gün) sonra kan
örnekleri al×nd×. Onbir hasta remisyona girerken 4
hasta remisyona girmedi. Remisyona giren hastalarda ortalama pCD34+ liùi 21,58x109 (1,3-85
x109/L) iken, remisyona girmeyen 4 hastada ortalama 336,45 (168-608) idi. Hasta say×s× az olduùu
için herhangi bir istatistiksel deùerlendirme yap×lmad×. Remisyona girmeyen 4 hastadan 3 ünde
sonraki reindüksiyon tedavisi ile de remisyon
saùlanamazken,
1
olguda
reindüksiyon
sonras×kemik iliùininde myelodisplastik deùiüiklikler geliüti. Remisyona girmeyen olgu say×s× az
olmas×na raùmen, remisyona giren hastalara göre
perifer CD34+ liùi yüksek bulunmuütur. pCD34
düzeyi (hatta seri takibi) özellikle hematolojik
toparlanmas× yavaü seyreden ve Kú deùerlendirilmesi saùl×kl× olarak yap×lamayan hastalar×n
remisyon durumunun öngörülmesinde ve relaps
riskiyüksek ve hatta refrakter hastalar×n saptanmas×nda yararl× bir yöntem olabilir. Bu pilot çal×üma sonuçlar× bizi çal×üma grubunu artt×rarak
yüksek riskli hasta gruplar× için bir eüik deùer
saptamaya yönlendirmiütir.

Akut lösemilerde ekstramedüller tutulum görülmektedir. Ekstramedüller lösemi (EML) vücudun
deùiüik doku ve organlar×nda blastlar×n lokalize
birikimi ile karakterizedir. Lezyonlar×n histolojik
incelemesinde; farkl× olgunlaüma aüamas×ndaki
miyeloid seri hücrelerinin diffüz veya lokalize
infiltrasyonu görülür. EML granülositik sarkoma,
cilt, diüeti, lenf bezi, santral sinir sistemi tutulumu
ile seyredebilir. EML akut miyeloblastik lösemi
(AML) tan×s×ndan önce, s×ras×nda veya lokalize
relaps olarak tespit edilebilmektedir. Kliniùimize
1995-2002 y×llar× aras×nda takip edilen 91 AML
hastas×n×n dosyalar× retrospektif olarak incelendi.
AML tan×s× alan 6 hastada ayn× anda EML`de
mevcuttu. Hastalar×n yaü ortalamas× 40.83(2465)
y×l olup, ikisi erkek, dördü kad×nd×. Hastalar×n
üçü AML 1-2, üçü de AML-5 idi. Lökosit say×lar×
ortalamas×98240 (13900-246000) /ml, hemoglobin
7.06(3.2115)mg/dl, trombosit 40600 (200080000)/ml olarak bulundu. Laktik dehidrogenaz
ortalamas× 1350 (7003536)úU/L idi. Üç hastada
deride, birinde endometrium, birinde santral sinir
sistemi, birinde ise leptomeningial tutulumla seyreden EML vard×. hastalara sistemik kemoterapi
uyguland×. Hiçbir hastaya EML`nin lokal tedavisi
için radyoterapi verilmedi. úki hasta (cilt ve
leptomeningial tutulumu olan) standart ALL tedavisi ile remisyona girdi. úki hasta kanama, iki
hasta ise hiperlökositoza baùl×metabolik ve solunum sistemi komplikasyonuna baùl× ortalama 7
gün içerisinde öldü. Remisyona giren hastalardan
birisinde 7. ayda, diùerinde ise 18. ayda sistemik
relaps oldu. Relaps sonras× verilen kemoterapiye
yan×t al×namad× ve hastalar tedavi komplikasyonu
sonucu öldüler. Sonuç olarak 91 ALL tan×s× konulan hastalar×n alt×s×nda (%6.59) EML mevcuttu.
Vaka say×m×z az olmas×na raùmen EML akut
miyeloblastik prognozunu kötü olarak etkilemektedir. EML lokalizasyonu ile remisyon ve hastal×ks×z yaüam süresi aras×ndaki iliüki için daha fazla
say×da hasta verilerine ihtiyaç vard×r.
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ERøùKøN AKUT LENFOBLASTøK
LÖSEMøLERDE øDARUBø CøN øÇEREN REMøSYON øNDÜKSøYON
TEDAVøSøNø, KONVANSøYONEL
KEMOTERAPø REJøMø øLE KARùILAùTIRILMALI, RANDOMøZE FAZ
III ÇALIùMA (TLGALL):

devam etmektedir. Çal×üman×n sonunda deùerlendirilebilen 50 hastan×n 21 inde çeüitli nedenlerle ölüm gözlendi ve B kolunda (%46,7) ölüm oranlar× A koluna (%31,8) göre fazla olmas×na raùmen
istatistiksel olarak anlaml× deùildi. Halen 29/52
hasta (%55,7) yaüamakta olup, 5 hasta
refrakterken 15 olgu remisyondad×r. TLG-ALL
çal×ümas×nda hasta alma h×z× dü-üük olmuü ve
randomize edilmesine raùmen fazla say×da protokol d×ü× hasta say×s× gözlenmiütir. úki kolda tedavi
aç×s×ndan anlaml× fark saptanmam×ü ve remisyon
yüzdesi iki grupta da düüük bulunmuütur.
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O.ølhan1, B.ùahin2, M.Özcan1, ø.Aydo÷du3, S.Paydaú2,
M.Arat1,A.YalçÕn4, Z. Gülbaú5, F.Büyükkeçeci6,
A.TunalÕ7, S. Dündar8, L. Ündar9.
1Ankara

Üniversitesi Hematoloji,
Üniversitesi Hematoloji,
3ønönü Üniversitesi Hematoloji,
4Gülhane Askeri TÕp Fakületsi Hematoloji,
5OsmanGazi Üniversi Hematoloji,
6Ege Üniversitesi Hematoloji,
7Uluda÷ Üniversitesi Hematoloji,
8Hacettepe Üniversitesi Hematoloji,
9Akdeniz Üniversitesi Hematoloji.
2Çukurova

AKUT MYELOBLASTøK LÖSEMøDE
(AML) BøR PROTOONKOGEN c-kit
TøROZøN KøNAZ RESEPTÖR
(CD117) øFADE SIKLIöI:

Eriükin akut lenfoblastik lösemilerde (ALL)
idarubicin içeren remisyon indüksiyon tedavisini,
konvansiyonel kemoterapi ile karü×laüt×r×lmal×,
çok merkezli randomize çal×üma ile yan×t ve yaüam oranlar×n× karü×laüt×r×lmas×d×r. 1998 y×l×nda
baülat×lan 9 merkezden yaü ortalamas× 24 y×l (1555 y×l) olan FAB s×n×fland×rmas×na göre ALL L1,
L2 ve L3 olan 55 hasta çal×ümaya al×nm×üt×r. úndüksiyon tedavisinde siklofosfamid (1000mg/m2
1.gün), daunarubicin 45mg/m2, 1-3 gün),
vincristin (Vcr, 2mg/gün, 1,8,15 ve 22.günler), Lasparaginaz (Asp,6000U/m2 5.günden itibaren
haftada iki toplam 6 kez), ve prednizolon
(60mg/m2 1-28gün) (A kolu) (n=23) veya
siklofosfamid ve daunorubicin yerine idarubicin
(10mg/m2, 1-3gün) (B kolu) (n=32) verilerek
randomize edilmiütir. Tam remisyon saùlanan
olgularda ilk konsolidasyon tedavisi intratekal
methotrexate (Mtx,15mg,1.gün) ve ARA-C
(1000mg/m2/g 1-4gün) +VP-16 (100mg/m2/g, 14 gün) verildi. Sonras×nda HLA uyumlu vericisi
olan olgular transplantasyona, vericisi olmayan
olgularda ise proflaktik kafa ×ü×nlamas×ve ard×ndan yüksek doz metotreksat, Vcr ve Asp oluüan
2.konsolidayonla devam edilmiü. úki y×l boyunca
6-merkaptopürin, Mtx, Vcr ve prednizolondan
oluüan idame tedavisi verilmiütir. Her iki tedavi
kolunda yaü ve cinsiyet daù×l×m× eüitti. Otuziki
erkek ve 19 kad×n, 9 u (%16,4) 18 yaü ve alt×, 32 si
(%58,2) 18 ile 45 yaü aras×nda ve 4 ü (%7,3) 45 yaü
ve üzeri idi. úndüksiyon tedavisi sonras× A kolunda 15 olgu ve B kolunda 18 olguda yan×t deùerlendirildi. Yirmiyedi hasta (% 51,9) remisyona
girdi ve 5 hasta (%9,7) tedaviye refrakter olduùu
saptand× ve tedavi gruplar× aras×nda aras×nda bir
fark bulunmad×(p=0,88). Remisyona giren 12/27
hastada relaps görülürken halen 9 u yaüamaya
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Lösemik transformasyonda rol oynayan moleküler patolojilerin tan×mlanmas×moleküler hedeflerin belirlenmesini ve çok yeni bir hematolojik
tedavi kavram×n× doùurmuütur.Kronik Myelositer
Lösemide bcr/abl transkript tirozin kinaz× hedefleyen
úmatinib,
ayn×
zamanda
c-kit
adl×protoonkogen
taraf×ndan
kodlanan
transmembran tirozin kinaz reseptörüne de
affinite göstermektedir.CD117 olarak da tan×mlanan bu protonkogene yüksek oranda sahip
gastrointestinal tümörler, Imatinibin endikasyon
ald×ù× ikinci hastal×k grubudur.Bu tümörler c-kit
d×ü×nda yine hematopoetik progenitör hücrelerce
taü×nan CD34`i de s×kl×kla ifade etmektedir.
CD117,AML`de gözlenen ve stem hücre faktörü
için reseptör özelliùinden dolay× lösemi biyolojisinde rol oynayan bir belirleyicidir.Bu retrospektif
analizin amac× AML olgular×nda CD 117 s×kl×ù× ve
yoùunluùunu saptamak ve Imatinib ile tedavi
edilme potansiyelini incelemektir. Bu analize
2000-2002 aras×merkezimiz Ak×m Sitometri laboratuar×nda incelenen ve en az %20 blast saptanan
kemik iliùi (n:44), periferik kan (n:51) örnekleri
dahil edilmiütir.95 olgunun yaü (8-82,ortanca 40),
K/E: 51/44, blast yüzdesi (%10-98),ortanca :%70
idi.Ak×m sitometrik analizde blast tan×m×, FSC,
SSC, CD45 özelliklerinin yan× s×ra myeloid ve
monositer antijen (CD13, CD33, CD15, CD24,
CD11b, CD76, CD14), kök hücre antijeni (HLADR, CD34,CD117) taü×ma profillerine göre tan×mland× .Direkt immünfenotiplendirme 1999-2000`de
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fonksiyon testlerinden AST ve ALT deùerlerinde
tedavi sonras× 1. gün 1,5-2 katl×k bir yükselme
gördük. Herhangi bir hepatik yetmezlik bulgusu
gözlemlemedik. Hastalar×m×z×n tiroid fonksiyon
testleri ve OGTT`lerini normal s×n×rlarda bulduk.
Koagülasyon sisteminde tedavi sonras× 1. gün PT
(15,6±2,12 sn), APTT (43,8±5,7 sn), D-Dimer
(275±182 ng/mL) düzeylerini normalden yüksek
saptamakla birlikte bu deùerlerin tümü tedavi
sonras× 7. gün normal s×n×rlara döndü. Ayr×ca
tedavi sonras× 1. gün FVII (42,6±17,8 %), FIX
(49,8±14,1 %), FX (50,4±18 %) düzeyleri normal
s×n×rlar×n alt×na dü- üerken FVIII (155,3±14 %)
düzeyi normal s×n×rlar×n üzerine ç×kt×. Tedavi
sonras× 1. gün PC (45,6±17,8 %), PS (50±14,5 %)
düzeyleri normal s×n×rlar×n alt×na düüerken tedavi
sonras× 7. gün normal s×n×rlar içinde saptand×.
Hastalar×m×z×n hiçbirinde kanama yada tromboz
lehine bir bulguya rastlamad×k. Hastalarda kanama yada tromboz oluümamas×n× birbirine z×t yönde gözlenen bu iki etkinin hemostatik sistemi
dengelemesi ve koagülant-antikoagülant protein
düzeylerindeki %30-50`lik düüüüün tedavi sonras×
1. haftada normale gelmesine baùl× olduùunu
düüündük.

FASC Calibur ve 2001-2002`de ise Beckman
/Coulter
ALTRA
Argon
/Laser
Ak×m
sitometrileri kullan×larak gerçekleütirildi. Olgular×n CD34 ifadesi agranüler hücrelerde %0-92
(M=%68.5),Tüm hücrelerde ise %3-98 (M=%40)
olarak saptan×rken CD117 yine agranüler hücrelerde %097(M=%71),tüm hücrelerde ise %0-90
(M=%40.5) saptand×. Olgular×n %12`sinde sadece
CD117 , %77`sinde hem CD34 hem CD117 , % 11
inde ise sadece CD34 pozitifliùi saptan×rken %
0,02 olguda her iki kök hücre belirleyicisi de saptanamad×.CD117 ile CD34 (agranüler) aras×nda
r:0.48 (p=0.000) anlaml× korelasyon gözlenirken
tüm hücreler içerisinde bu iki belirleyici aras×nda
bir iliüki gösterilememiütir.Sonuç olarak kök hücre
fenotipine AML`de s×kl×kla rastlan×lmaktad×r.CD
117`nin s×kl×kla veyoùun miktarda saptanmas×
AML de úmatinib kullan×m×için bir gerekçe oluüturmaktad×r.Bu amaçla in vitro sitotoksisite çal×ümalar×na baülamay× planlamaktay×z.

AKUT LENFOBLASTøK LÖSEMøLø
OLGULARDA YÜKSEK DOZ
METHOTREKSAT`IN ENDOKRøN
VE HEMOSTATø K SøSTEM ÜZERøNE ETKøLERø:
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Günümüzde uygulanan yoùun ve yüksek doz
kemoterapi protokolleri ile akut lenfoblastik lösemili (ALL) çocuklarda kür olma üans× %8090`lara ulaüm×üt×r. Akut lenfoblastik lösemide
yüksek doz methotreksat (YDMTX) tedavisi tüm
protokollerde yer almaktad×r. Dr. Sami Ulus Çocuk Saùl×ù× ve Hastal×klar× Merkezi Hematoloji ve
Onkoloji bölümlerinde 2001 - 2002 tarihleri aras×
ALL tan×s× ile, St. Jude XIII ALL protokolünün
YDMTX tedavisini almakta olan 20 hasta çal×ümaya al×nd×. Hastalara hidrasyon ve idrar
alkalinizasyonu sonras× 2gr/m2 dozundan
YDMTX 24 saatlik infizyon üeklinde verildi. Tedavi öncesi, tedavi sonras× 1. ve 7. gün Hb, Bk,
Trombosit, BUN, kreatinin, AST, ALT, tiroid
fonksiyon testleri, PT, APTT, fibrinojen, D-Dimer
deùerleri PC, PS, AT-III, FII, FV, FVII, FVIII,FIX,
FX düzeyleri ölçülerek ve OGTT uygulanarak
YDMTX tedavisinin hematolojik, renal, hepatik,
endokrin ve koagülasyon sistemi üzerine etkilerini incelendik. Hastalarda hematolojik yönden
tedavi sonras×1. günde lökopeni geliüti, 7. günde
lökopeniye ek olarak anemi de eklendi. Karaciùer

Hematoloji Bilim DalÕ, Akdeniz Üniversitesi TÕp Fakültesi, Antalya.

Günümüzde, tedavi seçeneklerindeki ilerlemelere
kar-ü×n özellikle transplantasyon üans× olmayan
akut lösemili olgularda beklenen yaüam süresi
%30-40`× geçmemektedir. Tedavi baüar×s×zl×ù×,
lösemik hücrelerin kemoterapotik ajanlara karü×
primer ve/veya sekonder rezistans geliütirmesine
yada indüksiyon veya postremisyon tedavi s×ras×nda ortaya ç×kan komplikasyonlara baùl× olarak
ortaya ç×kmaktad×r. Bu çal×ümada primer
refrakter/relaps ve/veya sekonder akut lösemili
olgularda FLAG-IDA (fludarabin, cytarabine,
granülosit koloni stimüle edici faktör, idarubisin)
rejiminin
etkinliùi
ve
tedavi
iliükili
komplikasyonlar×sunulmuütur. GEREÇ ve YÖNTEM: Bu çal×ümaya; yaülar× 16 ile 57 aras×nda olan
(ortanca yaü: 45.5), toplam 21 (erkek: 7, kad×n: 14)
olgu al×nm×üt×r. Hastal×klara göre daù×l×m; primer
rafrakter: 5 (AML: 4, ALL: 1) , relaps akut lösemi:
14 (AML:9, ALL:5), KML akut blastik kriz: 2 üek88

haftada döküntüler tamamen kayboldu. Bu hasta
4 ay önce indüksiyon tedavisinde ayn× üekilde
yüksek doz ARA-C alm×ü fakat hiçbir reaksiyon
geliümemiüti.

lindedir. Tüm hastalara remisyon indüksiyon
amaçl× FLAG-IDA verilmiütir. SONUÇLAR:
FLAG-IDA rejimi ile 16 hastada (%76) tam
remisyon, 1 hastada parsiyel remisyon elde edilmiütir. Tedavi s×ras×nda görülen en önemli
enfeksiyoz komplikasyon akciùer kaynakl× olup
toplam 10 olguda (%47.6) antifungal tedavi gereksinimi olmuütur. Hastalar×n 13`ünde grade I-II
(%62), 4`ünde (%19) ise grade III-IV mukozit geliümiütir. Bu tedavi s×ras×nda 5 hasta (%24) uzam×ü
aplazi ve araya giren f×rsatç×enfeksiyonlar ile kaybedilmiütir. FLAG-IDA rejimi ile remisyon sonras×
ortalama yaüam süresi 9 ay, 1 y×l yaüayanlar×n
oran× ise %44 olarak bulunmuütur. TARTIûMA:
Primer refrakter, relaps ve/veya sekonder lösemili olgularda prognoz son derece kötü olup tedavi
seçenekleri k×s×tl×d×r. Son y×llarda FLAG±IDA
rejimi ile bu hastalarda baüar×l× sonuçlar bildirilmektedir. Bizim sonuçlar×m×z da literatür ile
uyumlu olarak bulunmuü ve hastalar×m×z×n
%76`s×n×n FLAG-IDA kombinasyonu ile tam
remisyona girdiùi gözlenmiütir. Ancak toksisite
aç×s×ndan bu rejimin uygulanacaù× hastalarda
ciddi enfeksiyöz komplikasyonlar×n geliüebileceùi
göz önünde bulundurulmal×d×r.
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ANKARA NUMUNE HASTANESø
HEMATOLOJø KLøNøöø DENEYøMø
:
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Akut promyelositik lösemi (APL) spesifik özellikleri bulunan bir akut myeloblastik lösemi (AML)
alt tipidir. Tüm AML vakalar×n×n ~ %10`unu oluüturmaktad×r. Sitogenetik olarak APL hücrelerinde
bulunan
t(15;17)(q22:q21)
translokasyonu,
PML/RAR P hibrid geninin oluüumuna neden
olmaktad×r. All trans retinoik asit (ATRA) tedavisi
kemoterapi ile kombine edildiùinde % 80-90 oran×nda tam remisyon elde edilebilmektedir. May×s
2000 - Aùustos 2002 y×llar× aras×nda kliniùimizde
takip edilen 15 hastaya (8 kad×n, 7 erkek ; yaü
ortalamas× 36) morfolojik, immunfenotipik ve
sitogenetik bulgular× ile APL tan×s× konuldu. Hastalara
Fenaux
P.
ve
ark.`lar×n×n
uygulad×klar×kemoterapi protokolü uyguland×
(Blood 94 (4) ; 11921200, 1999). Remisyon indüksiyon tedavisi olarak sitozin arabinozid (Ara C) 200
mg/m2/gün
7
gün,
Daunorubisin
60
mg/m2/gün 3 gün ve ATRA 45 mg/m2/gün
enaz 45 gün uyguland×. ATRA tedavisi ile 45 gün
sonunda remisyona giren hastalara 1. konsolidasyon tedavi olarak Ara C 200 mg/m2/gün 7 gün,
Daunorubisin 60 mg/m2/gün 3 gün verildi.
Remisyonda olan hastalara 2. konsolidasyon olarak Ara C 1gr/m2 2x1/gün 4 gün, Daunorubisin
45 mg/m2/gün 3 gün verildi. Kemik iliùi
aspirasyon ve sitogenetik kontrolü ile remisyonda
olan hastalara ATRA 45 mg/m2/gün 15 gün 3
ayda bir idame tedavi baüland×. Remisyon indüksiyonu tedavisi s×ras×nda 3 hasta intrakranial kanama ve reindüksiyon tedavisi s×ras×nda 1 has- ta
DIC bulgular× geliümesi sonucunda kaybedildi.
Remisyon indüksiyonu tedavisi sonras×nda 11/15
hastada (% 73) tam remisyon elde edildi. Tam
remisyon elde edilen hastalar×n % 36`s×nda (4/11
hasta) relaps geliüti. Konsolidasyon tedavisi s×ras×nda 1 hasta ve idame tedavisi al×rken 3 hasta
relaps sonras× kaybedildi. Relaps geliüen hastalar×n 3 tanesinde tedavi öncesi WBC deùeri >
3000/mm3 olarak tespit edildi. Halen 4 hasta

YÜKSEK DOZ CYTOSINE
,ARABINOSIDE TEDAVøSøNE BAöLI CøLT TOKSøSøTESø:
Polat1 1A. S. Özdemir, 2ù. Aktan, 1F. Ça÷lar.
1Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve HastalÕklarÕ ve 2Dermatoloji Anabilim DallarÕ, Pamukkale Üniversitesi TÕp Fakültesi,
Denizli.

Cytosine Arabinoside (ARA-C) çocukluk çaù×
AML tedavisinde kullan×lan temel kemoterapik
ajand×r. ARA-C ye baùl× bulant×, kusma,
gastrointestinal mukozal hasar, miyelosupresyon,
ateü, kas ve eklem aùr×lar×, konjoktivit,
nörotoksitite gibi yan etkiler yan× s×ra cilt
reaksiyonlar×da oluümaktad×r. Genellikle yüksek
doz tedavilerde cilt toksisitesi görülmesine raùmen düüük doz tedavilerde de bildirilmiütir. Biz
AML-M0 tan×s× koyup BFM-AML-98 protokolü
uygulad×ù×m×z bir çocukta yoùunlaüt×rma faz×nda
yüksek doz ARA-C (3 gr/m2, 12 saatte bir, 3 gün)
verdikten bir gün sonra gözlediùimiz cilt
toksisitesini sunmak istiyoruz. Döküntüler
morbilliform ilaç döküntüsüüeklinde kol iç yüzünden baülay×p göùüs, kar×n, s×rt ve boyuna yay×lan eritemli makülopapüler, yer yer püstüler,
ekskoriye, hafif skuaml× idi. ûiddetli kaü×nt× vard×.
Mukoza ve konjoktivalarda tutulum yoktu. Hastaya antihistaminik ve kortikosteroid verildi. Bir
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sitogenetik remisyonda idame tedavialmaktad×r, 3
hasta ise konsolidasyon tedavisine devam etmektedir. Remisyonda olan hastalar 6 ay ara ile
sitogenetik olarak kontrol edilmektedir. Bizim
kliniùimizde 2 y×l sonunda % 47 hasta halen hayatta olup takipleri devam etmektedir.

gulamalarda nötropenik ateü medyan 11`inci (515) günde geliümiü, ateüli gün say×s× 7 (1-37) gün
olmuütur. Hasta say×m×z az olmas×na karü×n bu
sonuçlar OPKHT sonras× relaps olan AML`li hastalarda FLAG-úda rejimi ile uzun süreli remisyon
saùlanabileceùini göstermektedir.

OTOLOG PERøFERøK KÖK HÜCRE
TRANSPLANTASYONU SONRASI
RELAPS AKUT LÖSEMøLø HASTALARDA FLAG-øDA REJøMøNøN ETKøNLøöø:

AKUT LENFOøD LÖSEMøLø BøR
HASTADA GELøùEN PULMONER
ALVEOLER PROTEøNOZUN G-CSF
SONRASI DÜZELMESø:
G. E. Pamuk1, B. Turgut1, Ö. Vural1, M. Demir1, O.
Hatipo÷lu2, E. Ünlü3, ù. Altaner4, M. Gerenli5, B. ÇakÕr3.

S. Ça÷Õrgan, M. Pehlivan, A. Dönmez, M. Tombulo÷lu.

Trakya Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Bilim
DalÕ1,
Gö÷üs HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ2,
Radyodiagnostik Anabilim DalÕ3,
Patoloji Anabilim DalÕ4,
øç HastalÕklarÕAnabilim DalÕ5, Edirne.

Ege ÜnÕversitesi TÕp Fakültesi, Eriúkin HematolojÕ,
øzmir.

Otolog periferik kök hücre transplantasyonu
(OPKHT) sonras× relaps akut lösemili hastalarda
tedavi seçenekleri s×n×rl×d×r ve prognoz kötüdür.
Bu çal×ümada, merkezimizde Mart 1999-Eylül
2002 tarihleri aras×nda, OPKHT sonras× relaps
olan 5 akut lösemili hastada (4 AML, 1 ALL) uygulanan FLAG-úda rejiminin etkinliùi deùerlendirilmiütir. Hastalar×n 3`ü kad×n ikisi erkek olup
medyan yaü 28 (22-44)`dir. Birinci tam
remisyonda (TR) OPKHT yap×lan AML`li 4 hastada ilk relaps, ikinci TR`da OPKHT yap×lan ALL`li
hastada ise 2. relaps durumu var olup, tan×ile
FLAG-úda rejimi aras×ndaki süre medyan 17.3
(11.6-40.8) ay; OPKHT ile FLAG-úda aras×nda
geçen süre ise 11 (6.8-34.4) ayd×r. Remisyon indüksiyon tedavisi olarak FLAG-úda Ara-C 1
gr/m2/gün (6 gün), Fludarabin 25 mg/m2/gün
(5gün), idarubisin 10 mg/m2/gün (üç hastada 3,
iki hastada 2 gün) uygulanm×üt×r. 4 (% 80) hastada
remisyon saùlanm×ü, 1 hasta ise 42. günde aplazi
döneminde iken fungal pnömoni nedeniyle kaybedilmiütir. Remisyona giren 3 hastan×n birine 1
kür FLAG-úda, birine FLAG diùerine ise 2 kür
FLAG konsolidasyon amaçl× uygulanm×ü; 2 hastaya ard×ndan IL-2 baülanm×üt×r. ALL tan×l× hastada
3. ayda relaps geliümiü ve refrakter hastal×k ile
kaybedilmiütir. Diùer 3 AML tan×l× hasta 10., 36.ve
42. aylarda halen remisyonda yaüamlar×n× sürdürmektedir. Tüm FLAG-úda / FLAG rejimlerinde nötropeniden (>500/PL) ve trombositopeniden
ç×k×ü (>20000/PL) süresi s×ras×yla medyan 23.5
(19-27) ve 32. (18-47) günlerde gözlenmiü; nötrofil
<500, <100/PL ve trombosit <20000/PL kalma
süresi s×ras×yla 14 (9-21), 10 (2-17) ve 22 (6-648)
gün olarak bulunmuütur. Bu dönemde medyan
3.5 (1-11) ünite eritrosit ve 8.5 (2-15) ünite
trombosit süspansiyonu uygulanm×üt×r. Tüm uy-

Pulmoner alveoler proteinoz (PAP) fosfolipid ve
sürfaktan maddelerden oluüan periodik asit-schiff
(PAS) pozitif materyalin intra-alveoler olarak
birikmesidir.Altta yatan bir sebep yoksa primer
PAP;toz inhalasyonu, pulmoner enfeksiyonlar,immünosupresyon veya hematolojik malignensi gibi altta yatan bir sebep varsa sekonder
PAP olarak adland×r×l×r.Sekonder PAP`un düzelmesi lökopeninin düzelmesi ve altta yatan f×rsatç×
bir enfeksiyon varsa uygun antibiyotiklerin kullan×m×na baùl×d×r.47 yaü×ndaki kad×n hastam×za
prekürsör B hücreli akut lenfoid lösemi (ALL)
tan×s× konularak, indüksiyon kemoterapisi uyguland×. Remisyonda olan hastaya vinkristin,
adriamisin, dekzametazon,siklofosfamid,sitozin
arabinozid ve 6thioguaninden oluüan konsolidasyon
kemoterapisi
uygulanmaya
baüland×.Tedavinin 38. günü hastan×n ateüi yükseldi.Herhangi
bir
enfeksiyon
kaynaù×
saptanamad×ve
proflaktik
olarak
seftazidim,amikasin verilmeye baüland×.Ateüi
devam eden hastan×n nötrofil say×s×200/mm3`e
düütü;CRP,ESH ve LDH deùerleri yükseldi. Çekilen akciùer grafisi ve yüksek-rezolüsyonlu toraks
tomografisinde her iki akciùer alan×nda
infiltrasyon görüldü. Hastan×n tedavisi imipenem,
amikasin,
levofloksasin
ve
trimetoprimsulfometoksazole deùiütirildi.Ayr×ca nötropeniyi
düzeltmek için 5 mg/kg/gün dozunda G-CSF
uygulanmaya baüland×.Kanda bak×lan viral
serolojilerin tümü negatif olarak deùerlendirildi.
Bronkoskopi yap×larak BAL s×v×s× ve transbronüial
biopsi al×nd×.BAL s×v×s×nda yap×lan özel boyalar
ve aside-dirençli basil,mantar, Pneumocystis
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edilmiütir. Akut lösemili 75 olgunun 12`sinde
(%16) HbsAg pozitif bulundu. AML`li 53 olgunun
9`unda (%16.9) HbsAg, 5`inde (%9) HBV DNA
pozitifliùi, ALL`li 22 olgunun 3`ünde HbsAg 2
olguda (%9) HBV DNA pozitifliùi saptand×. HBV
DNA pozitif olgular×n kemoterapi öncesi, indüksiyon ve konsolidasyon tedavileri s×ras×nda ALT
(N = 0 - 37) deùerleri takip edildi. Kemoterapi
öncesi ALT deùerleri yüksek olan, remisyon indüksiyon tedavisi alan, HBV DNA pozitif 3 olgu
ile, ALT deùeri yüksek remisyon indüksiyon tedavisi sonras× HBV DNA pozitif 1 olguda
lamuvidin kullan×m× sonras×nda ALT deùerleri
normal s×n×rlara indi. Kemoterapi s×ras×nda
lamuvidin verilen diùer HBV DNA pozitif 3 olguda, yoùun kemoterapiye raùmen ALT deùerlerinde
deùiüiklik
olmad×.
Lamuvidin
HBV
replikasyonunu inhibe ederek, hepatik hasar×
engellemekte ve hepatik fonksiyonlarda iyileüme
saùlamaktad×r.
Türkiye
gibi
HBVenfeksiyonlar×n×n yayg×n olduùu ülkelerde,
kronik HbsAg taü×y×c×s× akut lösemili hastalar
yüksek risk alt×nda olduùundan kemoterapi öncesinde,
s×ras×nda
ve
sonras×nda
hepatikfonksiyonlar
yak×ndan
izlenmelidir.
Lamuvidin tedavisinin kronik HbsAg taü×y×c×s×
akut lösemili hastalarda kemoterapiye baùl×
hepatik fonksiyonlar×n bozulmas×n× engellediùi
veya yavaülatt×ù× düüünülmüütür.

carinii için yap×lan kültürler negatifti. Kan kültürlerinde de üreme olmad×. BAL s×v×s× ve
transbronsial biyopsi materyali ×ü×k mikroskobuyla incelendi ùinde,PAS-pozitif eozinofilik materyal görüldü.3 gün G-CSF uygulamas× sonras×nda
hastan×n nötrofilleri 1200/mm3`e yükseldi ve
ateüi düütü. Çekilen kontrol yüksek-rezolüsyonlu
toraks tomografisinde bilateral infiltrasyonlarda
tamamen düzelme saptand×.Kal×nd×ù× yerden
konsolidasyon kemoterapisine devam edilen hastan×n ALL`si kemoterapi esnas×nda nüksetti.Hasta
yeni uygulanan remisyon indüksiyonu tedavisine
yan×t vermedi ve kaybedildi.PAP hematolojik
maligniteli hastalarda pulmoner infiltrasyona yol
açabilen nadir sebeplerden birisi olup,tan×s× birçok kez atlanmaktad×r.Bu hastalarda PAP genellikle kemoterapi sonras× nötropeni döneminde
ortaya ç×kar.BAL s×v×s×n×n histolojik olarak incelenmesi hastal×ù× tan×yabilmenin en noninvazif
yoludur.Hastal×k baz×hastalarda fatal seyredebilir.Ancak enfeksiyon varsa buna yönelik tedavi ve
nötropeninin de düzelmesiyle reversibl olabilir.Biz bu vakay×,G-CSF tedavisi ile nötrofil say×s×nda yükselme saùland×ktan sonra PAP`da düzelme saùlanan ilk vaka olduùu için sunduk.

HbsAg POZøTøF AKUT LÖSEMøLø
HASTALARDA KEMOTERAPø SIRASINDA LAMUVøDøN KULLANIMI :

1996-2001 YILLARI ARASINDA
FAKÜLTEMøZE BAùVURAN AKUT
LÖSEMøLø HASTALARDA
PROGNOSTøK FAKTÖRLERøN VE
TEDAVø SONUÇLARININ DEöERLENDø RøLMESø:

M. YÕlmaz, S. Da÷daú, N. Güler, Z. AkÕ, A.G. Aköz, N.
Aydo÷an, M. AylÕ, S. ErbaúÕ, G. Özet.
S.B. Ankara Numune E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
Hematoloji Klini÷i, Ankara.

Toplumumuzda % 3.9 - 12.5 s×kl×kta olan HbsAg
pozitifli ùi, lösemili hastalar için de risk oluüturmaktad×r. Ayr×ca bu hastalar s×k kan transfüzyonlar× ve löseminin immunsupresif etkisinden dolay× da risk alt×ndad×r. HbsAg pozitif hastalarda
kemoterapi sonras× viral replikasyon oluümakta
ve fatal seyreden karaciùer yetmezliùi meydana
gelmektedir. Nisan 2000 - Temmuz 2002 tarihleri
aras×nda kliniùimizde takip ettiùimiz 75 akut lösemili olguyu HbsAg pozitifliùi yönünden deùerlendirdik. HBV DNA pozitif 7 olguda Lamuvidin
kullan×m× sonras× hastalar×n hepatik fonksiyonlar×n× takip ettik. úzlediùimiz 75 akut lösemili olgunun 22`si akut lenfoblastik lösemi (ALL), 53`ü de
akut myeloblastik lösemi idi. Olgular×n serum
örneklerinde HbsAg makro Eliza, HBV DNA
hibridizasyon yöntemi ile çal×ü×lm×üt×r. HbsAg
için; 0 - 1.99S/N`nin üzerindeki, HBV DNA için 5
pg/mL`nin üzerindeki deùerler pozitif kabul

B.Tek, ù. Ecirli, B.T. Hidayeto÷lu, G.K. Ünler,
F.Küçükkartallar.
Selçuk Üniversitesi Meram TÕp Fakültesi, Konya.

Bu çal×ümada 1996-2001 y×llar× aras×nda, akut lösemi tan×s× alm×ü, toplam 138 (62`si kad×n, 76`s×
erkek)
hasta
incelenmiütir.
Çal×ümam×zda
yetiükinleraras×nda AML`nin daha s×k olduùunu
saptad×k. AML`li hastalar×n %51.5`i, ALL`lilerin
%97`si adolesan grupta yer almaktad×r. AML`de
erkek/kad×n oran× eüit bulunurken, ALL`nin erkek hastalarda daha fazla görüldüùünü tespit
ettik. Hem AML hem de ALL`de halsizlik, enfeksiyon ve kanama en s×k karü×laü×lan üikayetlerdi.
Aneminin her iki lösemik grupta da en s×k görülen fizik muayene bulgusu idi. AML`li hastalarda
hepatomegali %32, lenfadenopati %55 oran×nda
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gün eritrosit (2 ünite), trombosit (4 ünite)
supansiyonlar× ve taze dondurul- muü plazma
verilmesine
raùmen
kanaman×n
durmamas×üzerine 1 doz 65 ug/kg r.faktör VII
(Novoseven 1.2fl-3 adet) intravenöz olarak kullan×ld×. 6 saat sonra kanamalar×üaü×rt×c× bir üekilde
tamam×yla duran hasta 4 gün sonra reindüksiyon
kemoterapi kürünü almaya baülad×. Ancak
kemoterapötiklere rezistan gösteren hasta yat×ü×n×n 72.gününde akciùer enfeksiyonunun ilerlemesiyle kaybedildi. P×ht×laüma sorunlar× olan hastalarda kullan×lan Novoseven`×n, burada hasarl×
damarlar×n subendotelyal hücrelerine doku faktörü sal×m× ve trombin patlamas×yoluyla etkili olduùu düüünülmektedir. Bu nedenle her türlü hayati
kanamada rekombinant faktör VII düüünülebilir.

saptan×rken, ALL`lilerde hepatosplenomegali ve
lenfadenopati %63 olguda tespit edildi. AML`li
grupta lökopeni %33, nötropeni %78 ve
hiperlökositoz %10.7 oran×nda gözlendi. ALL`li
grupta ise lökopeni %43, nötropeni %83 ve
hiperlökositoz %8.6 oran×nda saptand×. AML grubunda yaüam süresi ile fizik muayenede kanama
bulgular×n×n olmamas×, trombosit say×s×, albümin
düzeyi, Auer cisimciùi görülmemesi, monositoz
olmamas×, relaps say×s× ve remisyon süreleri aras×nda pozitif, periferik yayma blast say×s× ile yaüam süresi aras×nda negatifkorelasyon tespit edildi. ALL`li hastalarda ise, yaüam süresi ile
anamnezde enfeksiyon olmamas× ve remisyon
süresinin uzunlu ùu pozitif korelasyon gösterirken, yaüam süresiyle periferik yaymadaki blast
say×s×, LDH, üre ve kreatinin yüksekli ùi aras×nda
istatistiksel olarak negatif korelasyon bulunmuütur. AML`li hastalar×n tedavi protokolleriyle yaüam süreleri karü×laüt×r×lm×ü, 7+3 tedavisi alanlar
ve tedavi verilemeyenlerle karü×laüt×r×ld×ù×nda,
farkl× protokoller uygulanan hastalar×n yaüam
süresinde anlaml× fark gözlendi. En uzun yaüam
süresi 7+3+HDAC tedavisi alan gruba aittir.
ALL`li hastalar×n tedavi protokolleriyle ya-üam
sürelerinin karü×laüt×r×ld×ù×nda relaps tedavisini
tamamlayan grubun en uzun yaüam süresine
sahip olduùunu tespit ettik.

MASøF KARDøAK TUTULUMLA
BAùVURAN BøR AKUT
LENFOBLASTøK LÖSEMø VAKASI:
C. Uçar, Ü. ÇalÕúkan.
Selçuk Üniversitesi, Meram TÕp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Konya.

Akut lenfoblastik lösemide masif kardiak tutulum
çok nadir bir bulgudur. Özellikle çocukluk yaü
grubunda bildirilen çok az say×da vaka olmas×
nedeni ile dokuz yaü×nda nda masif kardiak tutulum ile baüvuran erkek hasta burada sunulmuütur. Son iki haftad×r devam eden solunum s×k×nt×s×
ile hastanemize baüvuran hastan×n fizik muayenesinde;
taüikardi,
takipne,
dispne,
hepatosplenomegali saptand×. Laboratuvar tetkiklerinde; Hb 10g/dl, Hct %32, BK 94 000/mm3,
Trombositler 232 000/ mm3 idi. Periferik yaymas×nda %80 blast, %5 PMNL, %15 lenfosit,
trombositler bol ve kümeli idi. Kemik iliùi
aspirasyonunda ALL-L2 tipi blastlar hakimdi.
Kemik iliùi immünfenotiplendirmesi T-hücreli
ALL ile uyumlu idi. Beyin omurilik s×v×s×nda hücre görülmedi. Telekardiyografisinde masif
kardiyomegali tespit edildi. Ekokardiografi ve
torakal tomografide masif perikardial ve plevral
mayi, interventriküler ve interatrial septumda
kal×nlaüma, saù ve sol atriumda çok say×da düzgün konturlu nodüler lezyonlar tespit edildi. St.
Jude TXIII- Yüksek risk protokolü ile 43. günde
kemik iliùi ve kardiak bulgular×nda remisyon elde
edildi. Tedavisinin 18. ay×nda ekonomik nedenlerle ailesi taraf×ndan tedavisi kesilen hasta alt× ay
sonra solunum s×k×nt×s× ile hastanemize baüvurdu.
úlk tan× an×ndaki kardiak bulgular× aynen tespit
edilen hastada beraberinde kemik iliùi relaps×
saptand×. Ayn× tedavi protokolü tekrar baülanan

AKUT BøFENOTøPøK LÖSEMøDE
GELøùEN MASøF
GASTROøNTESTøNAL KANAMANIN
REKOMBøNAN FAKTÖR VII øLE
TEDAVøSø:
B. Zülfikar, Ö. Görgün.
østanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, TopkapÕ,
østanbul.

Bifenotipik (hibrit veya mikst hücreli) lösemi
(ABL), lösemiler aras×nda düüük bir oranda görülür. Lösemili hastalar, hastal×ù×n yan× s×ra, kanama
veya enfeksiyonlardan kaybedilirler. Geliüen kanamalar kan ve kan ürünlerinin kullan×m×ndaki
ilerlemeler raùmen hala sorun olarak devam etmektedir. Akut lösemi ön tan×s× konulan ancak tip
tayini yap×lamad×ù× için 1 ay tedavisiz bekleyen 18
yaü×ndaki erkek hasta, ABL tan×s× ile tedaviye
baülan×ld×ktan 32 gün sonra girdiùi nötropenik
dönemde araya uzun bayram tatili girmesi nedeniyle sorunlar yaüad×. Geliüen gastrointestinal
kanama (hematemez, melena ve hemato-üezi)
nedeniyle yak×n takibe al×nd×. Cefipim ve
vankomisin kombinasyonu baülanan hastaya her
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idi. Kemik iliùi aspirasyonunda L1 tipi
lenfoblastlar
hakimdi.
Kemik
iliùi
immünfenotiplendirmesi Pre pre-B hücreli ALL
ile uyumlu idi. Kemik iliùi yaymas×n×n PAS
boyas×ince
granüler
pozitif,
peroksidaz,
nonspesifik esteraz ve sudan black boyas× negatif
idi. Kemik iliùi sitogenetik incelemesinde metafaz
elde edilemedi. Moleküler analizde t(9;22) ve
t(4;11) negatif bulundu. Beyin omurilik s×v×s×nda
hücre görülmedi. Akciùer grafisinde mediastinal
geniüleme tespit edilmedi. Bu bulgularla beü y×ld×r
tip 1 diabetus mellitus tan×s× ile izlenmekte olan
hasta akut lenfoblastik lösemi tan×s× ald×. ALLBFM 95 protokolü baüland×. Protokoldeki yüksek
doz steroid tedavisinin ve diùer kemoterapi ilaçlar×n×n (özellikle asparaginaz×n) hiperglisemiye
sebep olabileceùi düüünülerek daha önce almakta
olduùu regüler ve NPH insülin kesilerek, kristalize insüline geçildi. Kan üekerleri yak×n takibe
al×nd×, diyeti hassasiyet ile ayarland×. Daha önce
almakta olduùu 1U/kg/gün insülin dozu,
2.4U/kg/gün dozuna kadar ç×k×ld×. Kemoterapi
ilaçlar×n×n neden olduùu iütahs×zl×k, intravenöz
hidrasyon ve egzersiz yapamamas× nedeni ile
insülin dozlar×nda günlük ayarlamalar gerekli
oldu. Nadiren hipoglisemik semptomlar gözlendi.
Protokol 1`in ikinci faz×nda (steroid kesildikten
sonra) insülin ihtiyac× daha önce almakta olduùu
doza (1U/kg/gün) indi. Kemoterapi protokolünün ikinci ay×n× tamamlayan hasta halen
remisyonda izlenmektedir.

hastada 43. günde 2. kez kemik iliùi remisyonu
elde edildi ve kardiak bulgular normale döndü.
Beü ay sonra tedavisi yine ekonomik nedenlerle
kesilen hasta, sekiz ay tedavisiz dönemden sonra
ayn×
klinik
tablo
ile
baüvurdu.
Masif
kardiyomegali ve kemik iliùi relaps× (2. relaps)
tespit edilen, immünfenotiplendirmesi yine Thücreli ALL ile uyumlu olan hastaya ALL- BFM95 Yüksek risk protokolü baüland×. Kemik iliùinin
sitogenetik incelemesinde say×sal veya yap×sal
kromozom anomalisine rastlanmad×. Moleküler
analiz ekonomik nedenlerle yap×lamad×. Protokolün 33. gününde kemik iliùi ve kardiak bulgular×nda remisyon tespit edilen hasta, üç ayd×r tedavi
alt×nda ve remisyonda izlenmektedir. Akut
lenfoblastik lösemide masif kardiak tutulum çok
nadir bir bulgudur. Burada masif kardiyomegali
ve intrakardiak kitlelerle baüvuran, T-hücreli akut
lenfoblastik lösemi tan×s× alan, tedavi ile
remisyona giren, ancak tedaviye devam etmediùi
için iki kez ayn× klinik tablo ile relaps gösteren bir
çocuk hasta sunulmuütur.

TøP 1 DøABETUS MELLøTUSLU BøR
ÇOCUKTA AKUT LENFOBLASTøK
LÖSEMø:
C. Uçar, Ü. ÇalÕúkan, ø. Erkul.
Selçuk Üniversitesi, Meram TÕp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Çocuk Endokrinoloji Bölümü, Konya.

KLONAL "t (5;14)(q31;q32)"
KROMOZOMAL ANOMALøSøYLE
EOZøNOFøLøK LÖSEMø VAKASI :

Tip 1 diabetus mellitus çocukluk yaü grubunda
12/100 000 y×ll×k insidansla görülen bir endokrin
hastal×kt×r. Akut lenfoblastik löseminin y×ll×k
insidans× ise 4/100 000 olarak bildirilmektedir.
Buna göre bu iki nadir hastal×ù×n birlikte olma
olas×l×ù× 4.8/1 000 000 000 olarak hesaplanabilir ve
bu durum literatürde üu ana kadar bildirilmemiütir. 8.5 yaü×nda erkek hasta eklem yerlerindeüiülik
ve aùr× üikayeti ile hastanemize baüvurdu. Öyküsünden; 3.5 yaü×nda tip 1 diabettus mellitus
tan×s×ald×ù× ve insülin kullanmaya baülad×ù×, üç
ayd×r ara ara omuzlar×nda aùr×, üiülik ve hareket
k×s×tlamas× olduùu, bir ayd×r halsiz ve iütahs×z
olduùu öùrenildi. Soygeçmiüinden; anne ve babas×n×n birinci dereceden akraba olduùu, ailede benzer hastal×k olmad×ù× öùrenildi. Fizik muayenesinde; vücut aù×rl×ù× ve boyu 10-25 persentilde,
halsiz ve soluk görünümde, submandibuler bölgede bilateral mikro lenfadenopatiler mevcut,
hepatosplenomagali yok, eklem bulgular× doùal
idi. Laboratuvar tetkiklerinde Hb 11.3g/dl, Hct
%32.5, BK 4000/mm3, Trombositler 234 000/
mm3 idi. Periferik yaymada %5 blast, %58 PMNL,
%37 lenfosit görüldü, trombositler bol ve kümeli

T. Fen1, G. Pekkurnaz2, A. Sunguro÷lu2.
1Sa÷lÕk

BakanlÕ÷Õ Onkoloji E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi , Ankara
2Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi TÕbbi Biyoloji Anabilim dalÕ, Ankara.

úki ay önce ateü, terleme, öksürük, balgam, saù
yan aùr×s×, mide aùr×s× üikayetleri ile bir saùl×k
merkezine baüvuran on sekiz yaü×ndaki erkek
hastaya , yap×lan tetkikler sonucunda akut
eozinofilik lösemi(EoL) tan×s× koyulmuütur. Hastaya kemoterapi uygulamas× baülanm×ü ve destek
tedavisi verilmiütir. Merkezimize baüvurduùunda;
Hb:%9.1gr , Hct:%28,3 cm3 , lökosit:106100/mm3,
trombosit: 142000/mm3, periferik yaymada
eozinofil>%95
,
mutlak
eozinofil
say×s×:82000/mm3, blast hücre oran×: %6-8 olarak
saptanm×üt×r.
Kemik
iliùi
aspirasyonunda
myelogranülositer serinin %55-60 olduùu ,
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bölgede piüirilmemiü koyun sütünden peynir
yap×ld×ù× ve bunun taze olarak tüketildiùi, anne
ve aùabeyinin daha önce brusellozis nedeni ile
tedavi gördüùü öùrenildi. Fizik muayenesinde;
vücut aù×rl×ù× 10-25, boyu 25-50 persentilde, vücut
s×cakl×ù× 38.9°C, genel durumu orta , soluk ve
halsiz görünümde, diü eti hipertrofisi mevcuttu.
Sternum sol kenar×nda 2°/6° sistolik üfürüm duyuldu. Karaciùer midklaviküler hatta 4cm, dalak
2cm palpe edildi. Laboratuvar tetkiklerinde; Hb
4.2g/dl, Hct %12.5, BK 126 000/mm3,
trombositler 31 000/mm3 idi. Periferik yaymada
myeloblastlar görüldü, trombositler nadir ve tekli
idi. Kemik iliùi aspirasyonunda myeloblastlar
hakimdi. Kemik iliùi immünfenotiplendirmesi
AMLM1 ile uyumlu idi. Kemik iliùi yaymas×n×n
PAS, peroksidaz, nonspesifik esteraz ve sudan
black boyas× negatif idi. Kemik iliùi sitogenetik
incelemesinde metafaz elde edilemedi. Moleküler
analizde t(9;22) ve t(8;21) negatif bulundu. Beyin
omurilik s×v×s×nda hücre görülmedi. Akciùer
grafisinde mediastinal geniüleme tespit edilmedi.
Brusella için serum aglütünasyon testi 1/640 pozitif bulundu. Kemik iliùi ve kan kültürlerinde
Brucella melitensis üredi. Bu bulgularla AML-M1
ve brusellozis relaps× tan×s× konulan hastaya öncelikle gentamisin, rifampisin ve doksisiklinden
oluüan brusellozis tedavisi baüland×. Üç gün sonra
ateüi düüen hastaya AML-BFM 98 protokolü baüland×. Gentamisin tedavisi 15 gün sonra kesildi,
rifampisin ve doksosiklin tedavisine devam edildi. Hasta halen beü ayd×r kemik iliùi remisyonda
ve kemoterapi alt×nda izlenmektedir. Bu hastada
AML nedeni ileimmün sistemi bask×land×ù× için
daha önce geçirmiü olduùu Brusellozisin relaps
yapt×ù× düüünülmektedir. Kemoterapi s×ras×nda
çok aù×r nötropeni oluümas× ve immün bask×lanman×n devam etmesi nedeni ile brusellan×n relaps×
söz konusu olabileceùinden ve bu durumun kemoterapi aksamas×na sebep olacaù×ndan hastan×n
brusella tedavisine yoùun kemoterapi süresince
devam edilmiütir. Bu sayede hastan×n geçirmiü
olduùu nötropenik sepsislerde brusella relaps×na
rastlanmam×üt×r. Ayr×ca kullanm×ü olduùu antibiyotikler nedeni ile toksisite geliümemiütir.

eozinofil seri prekürsorlerinin myelogranülositer
seri hücrelerinin %95`ten fazlas×n× oluüturduùu
görülmüütür. Periferik yayma ve kemik iliùi
aspirasyon preparatlar×nda eozinofiller ; periyodik asit shiff +++ , naftol kloroasetat esteraz +++
olarak belirlenmiütir. Kemik iliùinden yap×lan
kültür sonucu deùerlendirilen metafazlarda
klonal olarak t(5;14)(q31;q32) saptanm×üt×r. Akciùer grafisinde her iki hemitoraksta yayg×n
infiltrasyonlar ve bat×n ultrasonografisinde
splenomegali tesbit edilmiütir. Normalde periyodik asit shiff ve naftol kloroasetat esteraz ile boyanmayan eozinofillerin , her ikisi ile de pozitif
sonuç vermesi sebebiyle, eozinofillerin malign
olduùu
düüünülmüütür.
t(5;14)(q31;q32)
;
EoL`lerde literatürde ilk kez saptanan bir bulgu
olmas× sebebiyle önem taü×maktad×r. Günümüze
kadar , eozinofili ile seyreden dört akut
lenfoblastik lösemi olgusunda rapor edilen bu
kromozomal
translokasyon
sonucu
;
5q31`delokalize interlökin3(IL-3) geni, 14q32`de
lokalize IgH(Immunoglobulin heavy chainúmmünglobülin aù×r zincir) geni ile birleümekte ve
oluüan füzyon geni sonucu IL-3 sekresyonu artmaktad×r. IL-3`ün eozinofil seri farkl×laümas× üzerinde önemli rolü olduùu bilinmektedir. Bu olgu
örneùinde ; malign klonun eozinofillerden mi
oluütuùu ; t(5;14) (q31;q32) kromozomal anomalisine sahip malign hücrelerin mi eozinofiliye neden oldu ùu, tart×ü×lmas× gereken bulgulard×r.Vaka say×s×n×n ve EoL`ye ait sitogenetik verilerin artmas× , hastal×ù×n patogenezinin anlaü×lmas×n× mümkün k×lacakt×r.

BRUSELLOZøS AKTøVASYONU øLE
PRESENTE OLAN BøR AKUT
MYELOBLASTøK LÖSEMø VAKASI:
C. Uçar, Ü. ÇalÕúkan.
Selçuk Üniversitesi, Meram TÕp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Konya.

Brusellozis ülkemiz için önemli bir halk saùl×ù×
sorunu olan zoonotik bir hastal×kt×r. Burada
brusellozis aktivasyonu ile presente olan bir AML
vakas× sunulmaktad×r. 0n iki yaü×nda k×z hasta,
ateü, halsizlik, kilo kayb× üikayetleriile hastanemize baüvurdu. Öyküsünden; üç ay önce ateü, halsizlik, bel aùr×s× üikayetleri ile doktora baüvurduùu
brusellozis tan×s× konularak iki hafta streptomisin
ve rifampisin tedavisi ald×ù×, üikayetlerinin kaybolduùu, bir ay önce üikayetlerinin tekrar baülad×ù×,
hastal×ù×n×n
tekrarlad×ù×
düüünülerek
tetrasiklin ve rifampisin baüland×ù×ancak fayda
görmediùi öùrenildi. Soygeçmiüinden; yaüad×klar×

LÖSEMø HASTALARINDA ÇOKLU
øLAÇ DøRENÇLøLøöø GENøNDEKø
POLøMORFøZMLERøN BELøRLENMESø :
P. Kaya1, U. Gündüz1, F. ArpacÕ2, A. U. Ural3.
Orta Do÷u Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü1,
Gülhane Askeri TÕp Akademisi Onkoloji2,
Hematoloji Bilim DallarÕ3, Ankara.
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nin kötü olmas×nedeniyle sonuç elde edilemedi.
Kemik iliùi çal×ü×lan 11 olguda normal karyotip
elde edildi. 6 olguda t(8;21)(q22;q22) bulgusu
saptan×rken, bu olgular×n 4`ünde ek olarak -Y,
birinde de del(9)(q22q34) bulgular× gözlendi. Bir
olguda t(15;17)(q22;q21), baüka bir olguda
t(15;17)(q22;q21) içeren bir klonla birlikte
ider(17)(q11.2) t(15;17)(q22;q21) bulgusu da gözlendi. Bir olguda t(11;19)(q13;p13.3 or q13.3) ve +8
bulunurken, bir olguda del(11)(q14q23) bulgular×na rastland×. Birinde tek anomali olmak üzere 3
olguda monozomi 7 gözlendi. 2 olguda kompleks
karyotip gözlenirken 6 olguda klonal olmayan
yap×sal ve say×sal anomaliler bulundu. 6 olguda
poliploidiler, 6 olguda ise endoreduplikasyonlar
gözlendi. Periferik lenfosit kültüründe sitogenetik
inceleme yap×lan 6 olguda klonal olarak -9, 2 olguda -12, 3 olguda -18, 2 olguda -22 gözlenirken
bir olguda AML için anlaml× olduùu bildirilen -5
ve -7 bulgular× gözlendi. 4 olguda klonal olmayan
yap×sal ve say×sal anomalilere rastland×. Hem
perifer kan× hem de kemik iliùi deùerlendirilen 4
olgunun birinde periferik lenfosit kültüründen
kromozom elde edilemedi, kemik iliùinde normal
karyotip elde edildi. Bir olgunun her iki materyalinden elde edilen sonuç normalkaryotipti. 2 olguda hem perifer kan×, hem kemik iliùinde
t(8;21)(q22;q22) bulgusu gözlenirken bu hastalar×n
birinde -Y, diùerinde -9 da bulundu.

Çoklu ilaç dirençliliùi, lösemi de dahil olmak üzere pek çok kanser tipinde görülen ve etkili kemoterapi tedavisini ciddi ölçüde s×n×rlayan bir durumdur. Birçok kanser tipinde, geninin aü×r× ifadesi sonucu çoklu ilaç dirençliliùine neden olan en
önemli proteinlerden biri P-glikoproteindir. Bu
protein çoklu ilaç dirençliliùi (MDR1) geninin
ürünüdür. Yap×lan çal×ümalarda, MDR1 genindeki
C3435T,
G2677T,
T-129C
tek
nükleotid
polimofizmlerinin
normal
dokulardaki
Pglikoprotein ifadesiyle baùlant×l× olduùu gösterilmiütir. Bu çal×ümada, bu polimorfizmler 16 dirençli, 12 dirençsiz ve 17 saùl×kl× birey aras×nda incelendi ve karü×laüt×r×ld×. Çal×ü×lan akut lösemi hasta
grubunda C3435T polimorfizminin koruyucu bir
etkisi olduùu saptand×. Dirençsiz hastalar×n
%58.3`ü T/T geno-tipi gösterirken dirençli hastalar×n %59.3`ü C/C genotipine sahip olduùu belirlendi (p£ 0.001). G2677T polimorfizminin ilaç
dirençliliùi fenotipi üzerinde avantaj× olmad×ù×
saptand×. Dirençli ve dirençsiz hastalarda G/G
genotipi yaklaü×k %80 olarak birbirine yak×n bulundu. (p £ 1). T-129C polimorfizminin dirençliliùe olan etkisi bütün hastalar T alleline homozigot
olarak bulunduùu için belirlenemedi. Türk popülasyonunda C3435T polimorfizmi için T alel frekans×n×n (%73) C alel frekans×ndan (%26.4) yüksek olduùu belirlendi. Bu sonuç Türk popülasyonunun P-gp baù×nt×l× ilaç dirençliliùine C alel frekans× yüksek olan popülasyonlardan daha az
direnç gösterebileceùini iüaret etmektedir. G2677T
polimorfizmi için Gallele frekans× çok yüksektir
(%84).T-129C polimorfizmi için ise C alel frekans×
birbirinden baù×ms×z seçilen 45 bireyde görülmeyecek kadar azd×r.

t(8;21)`in SAPTANMASINDA FISH
YÖNTEMøNøN KONVANSø YONEL
SøTOGENETøK YÖNTEMLE KARùILAùTIRILMASI:
1

91 AML OLGUSUNA AøT
SøTOGENETøK BULGULAR:

B. Durak, 2V. Aslan, 1N. Baúaran, 2Z. Gülbaú.

1TÕbbi Genetik BilimdalÕ, 2øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ
Hematoloji BilimdalÕ , Osmangazi Üniversitesi TÕp
Fakültesi, Eskiúehir.

A.ÇÕrako÷lu1, D.Kuru2, Y.Tarkan-Argüden1, ù.YÕlmaz1,
G.S.Güven1, A.Deviren1, S.HacÕhanefio÷lu1.

Akut lösemili hastalarda karyotipik bozukluklar×n
saptanmas× tan× ve prognozun belirlenmesinde
önem taü×maktad×r. Konvansiyonel sitogenetik
yöntem (KSY) yan×nda FISH yöntemi de akut
lösemili olgular×n karyotipik düzensizliklerinin
saptanmas×nda kullan×lmaktad×r. t(8;21) ANLLM2`li olgularda s×k rastlanan ve iyi prognozu
gösteren bir kromozomal düzensizlik olup çal×ümam×zda ANLL-M2`li olgularda t(8;21)`in saptanmas×nda KSY ile FISH yöntemini karü×laüt×rd×k.
Çal×ümaya yaü ortalamas× 43,2/y×l (26 - 71 / y×l)
olan ANLL- M2 tan×s× alm×ü 15 olgu al×nd×. Tedavi
öncesi tüm olgular×n kemik iliùi materyalinde
KSY ile kromozomal analiz yap×ld× ve t(8;21)
probu (LSI- ETO/AML1 - Vysis R) kullan×larak eü

1østanbul

Üniversitesi, Cerrahpaúa TÕp Fakültesi, TÕbbi
Biyolojik Bilimler Bölümü, Genetik Anabilim DalÕ,
østanbul
2 østanbul Üniversitesi, Cerrahpaúa TÕp Fakültesi, TÕbbi
Biyolojik Bilimler Bölümü, TÕbbi Biyoloji Anabilim
DalÕ, østanbul.

AML teühisi veya üüphesiyle Merkezimize baüvuran 91 olgunun kemik iliùi ve periferik lenfosit
kültürlerinde sitogenetik inceleme yap×ld×. 69
olguda sadece kemik iliùi, 18 olguda sadece
perifer kan× ve 4 olguda hem kemik iliùi hem de
perifer kan× çal×ü×ld×. 91 olgunun 52 (%57.14) sinde
karyotip elde edilirken 39`unda üreme yetersizliùi, düüük mitotik indeks veya kromozom kalitesi95

lere (örneùin delesyon, füzyon) yol açt×ù× bildirilmektedir. Literatürde 12p anomalilerinin, çoùunlukla kompleks karyotipler içinde yer ald×ù× ifade
edilmektedir. Bizim de 1, 2, 3 ve 7 no. lu olgular×m×zda kompleks karyotip gözlenmiütir. 4 , 5 ve 6
no. lu olgularda s×ras×yla t(4;12)(q12;p13),
t(3;12)(p14;p12) ve t(12;21)(p12;p11) bulgular× tek
anomali olarak saptanm×üt×r.

zamanl× FISH yöntemiyle t(8;21) pozitiflik oran×
saptand×. 15 olgunun 5 tanesinde (%33,3) KSY ile
üreme elde edilemezken kromozom elde edilen 10
olgunun 5 tanesinde (%50) t(8;21) izlendi. 3 olguda normal karyotip, 3 olguda yanl×zca t(8;21), 2
olguda t(8;21) ile birlikte ek kromozomal düzensizlik, 2 olguda ise t(8;21) olmaks×z×n komplex
karyotipik düzensizlik izlendi. FISH yöntemi ile
15 ANLL-M2`li olgunun 12 tanesinde (%80) t(8;21)
pozitif bulundu. Pozitif hücre oran× ortalama %
61,6 (% 25-98) idi. FISH ile t(8;21) negatif olan 3
olgunun 1 tanesinde KSY ile normal karyotipi, 1
tanesinde komplex kromozomal düzensizlik saptan×rken diùer olguda kromozom elde edilemedi.
KSY ile kromozom elde edilemeyen 5 olgunun 4
tanesinde FISH pozitif sonuç verirken 1 olguda
FISH ile t(8;21) saptanmad×. FISH ile t(8;21) pozitif
bulunan 12 olgunun ortalama yaüam süresi 11,5
ay iken FISH negatif 3 olgunun yaüam süresi 1,3
ay bulundu (p=0,05). t(8;21) ile birlikte ek
kromozomal düzensizlik saptanan iki olgunun bir
tanesinde tedavi ile remisyon elde edilemezken,
diùer olguda remisyon elde edilmesine raùmen
hasta erken relaps nedeniyle keybedildi. t(8;21)
olmaks×z×n kromozomal düzensizlik saptanan ili
olguda ise tedavi ile remisyon elde edilemedi.
Sonuç olarak; 1. FISH yöntemi, t(8;21)`in saptanmas×nda KSY`e göre daha etkin bir yöntemdir. 2.
KSY ile ise kötü prognozu belirleyebilecek ek
kromozomal düzensizliklerin saptanmas×nda
gerekli bir yöntemdir. t(8;21) pozitif olmakla birlikte kötü prognoz gözlenen olgular×m×zda, ek
kromozom düzensizlikleri kötü prognozdan sorumlu olarak düüünülmüütür.

ERøùKøN DÖNEMDE HEMATOLOJøK MALøGNANSø GÖZLENEN OLGULARDA SøTOGENETøK, FISH ve
RTPCR SONUÇLARIMIZ:
S. B. Karaüzüm1, A. E. Manguo÷lu, T. Bilgen, N. Nal, A.
U÷ur2, ø. Karado÷an2, L. Ündar2, A. Timura÷ao÷lu2, G.
Lüleci1.
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Biyoloji ve Genetik Anabilim DalÕ,
HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ,
Akdeniz Üniversitesi TÕp Fakültesi, Antalya.
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1990-2002 tarihleri aras×nda Akdeniz Üniversitesi,
T×p Fakültesi úç Hastal×klar× Anabilim Dal×, Hematoloji Bilim Dal×nda hematolojik malignansi tan×s×
alan 406 olguya ait kemik iliùi materyalinden
direk ve 24 saatlik k×sa süreli doku kültürü kurulmuütur. 406 olgunun 211`inde yeterli üreme
olmad×ù×ndan sonuç al×namam×üt×r. Konvansiyonel sitogenetik yöntemler uygulanarak kromozom
analizi yap×lan 195 olgudan 101`inde (%51)
kromozomal
abnormalite
gözlenmiütir.
Sitogenetik analiz yap×lan ve Kronik Myelositer
Lösemi (KML) tan×s× konmuü 59 olgudan 34`ünde
(%58) t(9;22) translokasyonu, 4 olguda basit
diùerkromozomal düzensizlikler, iki olguda da
kompleks kromozomal deùiüiklikler belirlenmiütir. Akut Myeloblastik Lösemi (AML) tan×s× alm×ü
ve sitogenetik analiz yap×lm×ü olan 51 olgudan
27`sinde (%53) kromozamal düzensizlikler gözlenmiütir. Bu 27 olgunun 24`ünde basit, 2`sinde ise
kompleks
karyotip
belirlenmiütir.
Akut
Lenfoblastik Lösemi (ALL) tan×s× konmuü ve
sitogenetik analiz yap×lm×ü olan 14 olgudan
10`unda (%71) birisi kompleks, diùerleri basit
düzeyde kromozomal abnormaliteler gözlenmiütir. Myelodisplastik sendromlu ve sitogenetik
analiz gerçekleütirilmiü olan 38 olgunun 15`inde
(% 39) basit kromozomal deùiüiklikler bulunmuütur. Dört Hodgkin Lenfoma`l× olguda karyotip
normal, bir Hodgkin d×ü×lenfomal× olguda ve bir
de plasma cell lösemili olguda kompleks karyotip
belirlenmiütir. 2001 y×l×nda baülayan FISH çal×ümalar×yla KML`li 23 olguda, AML-M2 ve AMLM5
tan×s× alm×ü birer olguda, Myeloproliferatif hastal×k ve Myeloblastik Sendrom tan×s× konmuü birer

HEMATOLOJøK KANSERLø 7 OLGUDA GÖZLENEN 12p ANOMALøLERø:
A.ÇÕrako÷lu1, A.Deviren1, D.Kuru2, Y.Tarkan-Argüden1,
ù.YÕlmaz1, G.S.Güven1, S.HacÕhanefio÷lu1.
1østanbul

Üniversitesi, Cerrahpaúa TÕp Fakültesi, TÕbbi
BiyolojikBilimler Bölümü, Genetik Anabilim DalÕ, østanbul.
2 østanbul Üniversitesi, Cerrahpaúa TÕp Fakültesi, TÕbbi
Biyolojik Bilimler Bölümü, TÕbbi Biyoloji Anabilim
DalÕ, østanbul.

12. kromozomun k×sa kolunu içine alan farkl×
anomaliler, hematolojik kanserlerde s×kl×kla gözlenen deùiüikliklerdir. Bu çal×ümada 7 olguda
gözlenen farkl× 12p anomalileri gösterilmektedir
(Tablo)
#Image28.jpg#
12p`deki anomalilerin p13 bölgesinde yer alan
TEL (ETV-6-Ets variant gene 6) geninde deùiüim96

olguda ve ALL`li 3 olguda t(9;22) translokasyonu
FISH yöntemi ile gösterilmiütir. AML-M3 tan×s×
konmuü 2 olguda ve AMLM5 tan×s× alm×ü bir olguda t(15;17); AML tan×s× konmuü bir olguda da
t(4;11) translokasyonu FISH ile belirlenmiütir.
Bunun yan×nda ALL`li bir olguda t(9;22) AMLM3`lü iki olguda da t(15;17) translokasyonuna
bak×ld×ù×nda bu translokasyonlar×n olmad×ù× gözlenmiütir. 2002 y×l×nda rutin uygulamalar içine
giren RT-PCR ile, daha önce sitogenetik ve FISH
yöntemleri ile t(9;22) gösterilmiü olan bir olgu
pozitif kontrol olarak kullan×larak, metafaz elde
edilemeyen ve FISH çal×ü×lamayan 2 olguda,
sitogenetik olarak normal olup FISH çal×ü×lamayan bir olguda, metafaz elde edilemeyen ancak
FISH ile sonucu normal ç×kan 1 olguda t(9;22)
translokasyonu gösterilmiütir. Ayr×ca birinde
metafaz elde edilemeyen, iksinde sitogenetik çal×ü×lamayan toplam 3 olguda hem FISH hem de RTPCR ile t(9;22) translokasyonu belrlenmiütir. Olgulara ait tüm bulgular klinik tan× tedavi ve
prognoz aç×s×ndan literatür×ü×ù×nda tart×ü×lacakt×r.

analiz sonuçlar× ISCN protokolüne göre deùerlendirildi. Her olguda ayn× kromozomal anomalinin
say×sal anomali için en az 3 metafazda görülmesi,
yap×sal anomalinin en az 2 metafazda görülmesi
durumunda klonal kabul edildi. AML tan×l× 23
hastan×n 4`ü hiç metafaz görülmemesi nedeniyle,
4`ü de az say×da ancak kalitesiz metafaz elde edildiùi için deùerlendirmeye al×nmad×. Analiz edilen
15 AML hastas×n×n 7`sinde kromozom anomalisi
saptand×. ALL tan×l× 9 hastan×n 4`ü hiç metafaz
görülmemesi nedeniyle deùerlendirmeye al×nmad×. Analiz edilen 5 hastadan 2`sinde kromozom
anomalisi saptand×. AML M2 tan×l× bir hastada
saptanan t(9;22) (q34;q11) kromozom anomalisi
nedeni ile hastan×n kronik miyeloid lösemi (KML)
yönünden deùerlendirmesi yap×ld×. KML öyküsü
bulunmayan hastada 2cm splenomegali ve BK:
23,8x109/L saptanm×ü, bazofili saptanmam×üt×.. Bu
hastada blastik transformasyon gösteren k×sa süreli ya da semptomu olmayan stabil faz KML ya
da de novo AML tan×s× tart×ümal×yd×.
#Image27.jpg

DE NOVO AKUT LÖSEMø TANILI
HASTALARIMIZDAKø
SøTOGENETøK SONUÇLARIMIZ:

ALLOJENEøK HEMATOPOøETøK
HÜCRE NAKLøNDE GÖZLENEN
TøROøD FONKSøYON BOZUKLUKLARI:

B. Payzin1, F. Bal2, M. Bakan3, G. Uzan3, E. Irmak3, S.
Üretmen3, B. Çabuk4, L. Arslan4.

B. Ceydilek, M. Arat, M.F. Erdo÷an1, H. Akan, G. Erdo÷an1

Hematoloji Klini÷i1,
Genetik LaboratuvarÕ2,
2. øç HastalÕklarÕ Klini÷i3,
3. øç HastalÕklarÕ Klini÷i4, Atatürk E÷itim ve AraútÕrma
Hastanesi, øzmir.

Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi , Hematoloji Bilim
DalÕ., Endokrinoloji ve Metabolizma Hst. Bilim DalÕ1,
Ankara.

Hastanemiz Hematoloji ve úç Hastal×klar× kliniklerinde Eylül 2001-May×s 2002 tarihleri aras×nda
izlenen de novo akut lösemi tan×l× 34 hasta çal×ümaya al×nd×. Bunlardan AML tan×l× bir hasta kay×tlar× eksik olduùu, diùer bir hasta ise plazma
hücreli lösemi tan×s× almas× nedeni ile çal×üma d×ü×
kald×. Çal×ümaya al×nan 32 (22 erkek, 12 kad×n,
K/E: 1,8) hastan×n medyan yaü×: 46,5 (16-76) idi.
Yirmiüç akut miyeloblastik lösemi (AML) hastas×ndan AML M1: 2, AML M2: 11, AML M3: 3,
AML M4: 4, AML M5: 1, tiplendirilemeyen 2 hasta
varken 9 akut lenfoblastik (ALL) lösemi hastas×ndan ALL L1: 3, ALL L2: 6 hasta bulunmaktayd×.
Sitogenetik inceleme için heparinli tüpe al×nan
kemik iliùi ve perifer kanlar× hastanemizin Genetik Laboratuvar×nda çal×ü×ld×. Haz×rlanan preparatlar belirli ×s×da eskitildikten sonra GTG bantlama yöntemi ile boyand×. Her hastan×n periferik
kan ve kemik iliùi örneklerinden en az 20`üer
metafaz alan× incelenerek elde edilen karyotip

Allojeneik hematopoietik hücre nakli (AHHN)
ülkemizde hematolojik malignitelerin tedavisinde
hem eriükin, hem de çocuk hastalarda kullan×lmakta olan yöntemdir. Bu iülemde kullan×lan
yüksek doz kemoterapi ve/veya tüm vücut ×ü×nlama yöntemi tüm organ sistemlerini etkileyebilmektedir. Endokrin glandlarda da klinik veya
subklinik birçok etki beklenebilir. Çal×ümam×zda
Ankara Üniversitesi T×p Fakültesi, úbn-i Sina Hastanesi, Hematoloji B.D. Kök Hücre Nakli Ünitesi`
nde 1999-2002 y×llar×aras×nda AHHN uygulanan
68 olgunun iülem öncesi ve sonras× tiroid statüleri
deùerlendirilmiütir. Hastalar, pre ve post
transplant Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal×klar× B.D. taraf×ndan konsülte edilmiüler, problemli hastalar da izleme al×nm×üt×r. Ele al×nan 68
olgunun ortalama yaülar× 32(14-50), erkek/kad×n
oran×38/30`dur. Hastalara HLA tam uygun kardeü
vericilerinden,
çoùunlukla
Endoksan
(120mg/kg)-Busulfan (16 mg/kg) haz×rl×k rejimi
kullan×larak, kemik iliùi (n=31) ve periferik kök
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hücre (n=37) nakli uygulanm×üt×r. Hastalar×n rutin
takipleri s×ras×nda, nakil öncesi ve sonras× sensitif
TSH (sTSH), serbest T3 (sT3), serbest T4 (sT4)
düzeyleri, tiroid otoantikorlar× deùerlendirilmiü,
gerektiùinde tiroid ultrasonografi (USG) ve sintigrafileri istenmiütir. Ortalama, nakil sonras× takip
süreleri 16 ay (1-38)`d×r. Hastalar×n pretransplant
deùerlendirmesinde bir olguda klinik hipertiroidi,
iki olguda sT3 düüüklüùü, bir olguda
antitiroglobulin antikor (antiTg) ve bir olguda da
antitiroid peroksidaz antikor (antiTPO) yüksekliùi
saptanm×üt×r. Hastalar×n posttransplant dönemde
yap×lan deùerlendirmelerinde 14 olguda sTSH
düüüklüùü gözlendi. Bunlar×n 11`inde sTSH düzeylerindeki supresyon 0.1-0.35 mIU/L deùerleri
aras×ndayd×. Bu durum hastalar×n kulland×ù×
tiroid d×ü× medikasyonun etkisi, kronik hastal×k,
depresyon ve anksiyete gibi sebeplere baùland×.
Bu onbir olgunun takibinde sTSH` n×n spontan
düzeldiùi gözlendi. Üç olguda posttransplant 2, 5
ve 6. aylarda ilk ikisi düüük uptake` li , sonuncusu
yüksek uptake`li tirotoksikoz geliüti. Üçünde de
otoantikorlar negatif olarak saptand×. Düüük
uptake` li iki olgunun sadece beta bloker ile takibi
sonucu 2-4 ay içinde ötiroid olduklar× ve ötiroid
kald×klar× izlendi. Yüksek uptake`li olgunun tiroid
parankimi minimal heterojendi. Bu hastaya karaciùer fonksiyon bozukluùu sebebi ile antitiroid
tedaviverilemedi ve üç ay içinde spontan olarak
ötiroid olduùu izlendi. Bunlardan baüka iki olguda antiTg ve bir olguda da antiTPO yüksekliùi
saptand×. antiTPO yüksekliùi olan hastan×n tiroid
USG sonucu kronik tiroidit ile uyumluydu ve
nakil öncesi de kronik tiroiditli bir hasta olduùu
gözlemlendi. Literatürde, AHHN sonras× tiroide
ait en s×k görülen anormallikler hipotiroidi ve
"hasta ötiroid sendromu" dur. Bizim serimizde ise
iki düüük ve bir yüksek uptake`li, antikor negatif
tirotoksikozlar izlendi.

Akut lenfoblastik lösemi (ALL), çocukluk çaù×n×n
en s×k görülen malignitesi olup, görülme s×kl×ù× 45/100.000 dir. Çocukluk çaù× ALL olgular×n×n
yaklaü×k %15 inde görülen, t(9;22), t(4;11) ve
t(1;19) translokasyonlar×, kötü prognoz ile birliktelik göstermektedir. Özgün translokasyonlar×n
varl×ù×n×n gösterilmesi, lösemi alt gruplar×n×n
belirlenmesini saùlamakta ve tedavi protokollerinin seçilmesinde yönlendirici olmaktad×r. ústanbul
Üniversitesi, Deneysel T×p Araüt×rma Enstitüsü,
Genetik Anabilim Dal×`nda 2000-2002 y×llar× aras×nda toplam 33 çocukluk çaù× ALL olgusunda
t(1;19) translokasyonu araüt×r×lm×üt×r. t(1;19)
translokasyonunun varl×ù× RT-PCR yöntemi ile
yap×lmaktad×r.Tüm olgular×n bir tanesi (%3.03)
için pozitif t(1;19) translokasyon tan×s× verilmiütir.
Bu olgu (7 yaü/k×z çocuk), ústanbul Üniversitesi,
Cerrahpaüa T×p Fakültesi, Pediatrik HematolojiOnkoloji Bilim Dal×nda takip edilen medium risk
grubu ALL hastalar×ndan olup, tedavisi BFMTRAIL2000 protokolü ile yap×lmaktad×r. Olgunun
indüksiyon tedavisi sonlanm×üt×r ve halen idame
tedavisi almakta olup, remisyondad×r. Tan×mdan
beri 10 ay geçmiütir. Bölümümüzde yap×lan bu
çal×üma, çocukluk çaù× ALL olgular×nda t(1;19)
translokasyonu belirlenmesi ve olgu- lar×n izlenmesinin sürdürülmesi, ülkemizdeki s×k×l×ù× ve
prognostik önemi hakk×nda bilgi verecektir. Bununla birlikte, prognozun belirlenmesi tedavi
stratejisini yönlendirecektir.

ÇOCUKLUK ÇAöI AKUT
LENFOBLASTøK LÖSEMø (ALL)
OLGULARINDA t(1;19)
TRANSLOKASYONUNUN øNCELENMESø:

ø.Ü. Genetik ve Teratoloji AraútÕrma ve Uygulama
Merkezi (GETAM), Cerrahpaúa TÕp Fakültesi, 34300
østanbul

ø. Ü. GETAM SøTOGENETøK LABORATUARINDA 19942001 YILLARINDA ÇALIùILAN HEMATOLOJøK
KANSER ÖRNEKLERø:
Y.Tarkan-Argüden, D.Kuru, A.ÇÕrako ÷lu, A.Deviren,
ù.YÕlmaz, G.S.Güven, A.ÇÕnar, S.Yentür, A.E÷riboz,
A.R.Beúer, H.Kurt, A.N.Silahtaro÷lu, S.HacÕhanefio÷lu.

ú.Ü. GETAM sitogenetik laboratuar×nda Eylül1994-Aral×k 2001 y×llar× aras×nda hematolojik
kanserli olgulara ait 651 kemik iliùi ve 149 kan
örneùi çal×ü×lm×üt×r. Kemik iliùi örneklerinin
%61,9`una sonuç verilmiü, %38,09`unda üreme
yetersizliùi, düüük mitotik indeks veya kromozom
kalitesinin kötü olmas× nedeniyle sonuç verilememiütir.
Perifer
kan×
örneklerinin
ise
%68,45`inden sonuç al×nm×ü, %31,54`ünde yeterli
üreme elde edilememiütir. Kemik ilikleri 1994
y×l×nda 3 örnekle baülam×ü, 3 örnekten de sonuç
elde edilmiütir. Daha sonraki y×llar ve baüar×

B. Vural 1, S. SÕrma 1, M. AydÕn Sayito÷lu1, N. Çine1, C
Ekmekçi1, T. Celkan2, H. Apak2, A. Özkan2, U. Özbek1, ø.
YÕldÕz2.
1østanbul

Üniversitesi, Deneysel TÕp AraútÕrma Enstitüsü, Genetik Anabilim DalÕ, østanbul,
2østanbul Üniversitesi, Cerrahpaúa TÕp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim DalÕ, østanbul
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d×. Yeni geliütirilmiü olan bu metod gen ekspresyonu düzeyinin ölçülmesinde h×zl× ve hassas bir
metodtur. RPS9 geni (housekeeping gene)
expresyon seviyesi internal kontrol olarak kullan×ld×. CXCR4 ekspresyon oran×, ATRA tedavisi
sonras× gözlenen ekspresyon düzeyi, tan× s×ras×nda gözlenen expresyon düzeyine bölünerek, hesapland×. CRXCR4 gen ekspresyonu oran×
promyelosit say×s× tan×da %18 ve %20 olan iki
olguda düüük düzeyde; %50 ve %80 olan iki olguda orta düzeyde; %95 olan olguda ise yüksek
bulundu. Tablo 1`de hastalar×n klinik ve
laboratuvar özellikleri ve CXCR4 ekspresyon
oranlar× verilmiütir. Bu sonuçlar ATRA tedavisinin promyelositik hücre popülasyonu oran× ile
iliükili olarak CRXCR4 gen expresyonunda etkili
olabileceùini göstermektedir. Gelecekte yap×lacak
ayr×nt×l× gen ekspresyonu çal×ümalar×, APL`de
CXCR4
iliükili
moleküler
mekanizmada
ATRA`n×n etkisinin anlaü×lmas×na yard×mc× olacakt×r. #Image26.jpg

oranlar×ise üöyledir; 1995`te 20 (%80), 1996`da 63
(%65,07), 1997`de 60 (%50), 1998`de 68 (%73,52),
1999`da 143 (%66,43), 2000`de 129 (%65,11) ve
2001`de 165 (%50,9). Hematolojik kanserlerde
perifer kan× çal×ümalar× ise 1996`da baülam×üt×r ve
y×llara göre çal×ü×lan örnek say×s×ve baüar× oranlar×
üöyledir; 1996`da 15 (%80), 1997`de 17 (%64,7),
1998`de 12 (%50), 1999`da 27 (%70,37), 2000`de 35
(%80), 2001`de 43 (%60,46). Örneklerin hastal×k
tiplerine göre daù×l×mlar× ve baüar× oranlar×: kemik
ilikleri; ALL: 111 (%48,64), ANLL:66 (%54,54),
lenfoproliferatif hastal×k:18 (%61,11), KML:141
(%73,75), myeloproliferatif hastal×k:21 (%80,95),
MDS:36 (%61,11), kemik iliùi transplantasyonu
sonras× deùerlendirme:13 (%92,3), Ph1 kromozomu tayini:59 (%59,32), kesin tan× konulamayan:
177
(%59,32),
kaza
sonucu
radyasyona
maruziyet:5 (%80), granülositik sarkom ve Ewing
sarkomu:3 (%66,66), multiple myeloma:1 (%100).
Periferik kanlardaki daù×l×m ise üöyledir: ALL:28
(%71,42), ANLL:15 (%53,33), KML:27 (%62,96),
myeloproliferatif hastal×k:3 (%33,33), MDS:6
(%83,33), kemik iliùi transplantasyonu sonras×
deùerlendirme:6 (%66,66), Ph1 kromozomu tayini:
23 (%82,6), kesin tan× konulamayan:39 (%66,66),
Kostmann Sendromu:2 (%100).

AKUT PROMYELOSøTøK LÖSEMøDE (APL) AF4 VE DEK GEN EKSPRESYONUNUN REAL-TøME PCR
øLE ANALøZø:

AKUT PROMYELOSøTøK LÖSEMøDE ALL-TRANS-RETøNOøC ASøD`E
(ATRA) BAöIMLI CXCR4 GEN
EKSPRESYONUNUN
KANTøTASYONU:

H. SavlÕ1,2, S. SÕrma2, B. Nagy3, M. Aktan4, G. Dinçol4, Z.
ùalcÕo÷lu5, G. Gediko÷lu6, U. Özbek1.
1østanbul

Üniversitesi, Deneysel TÕp AraútÕrma Enstitüsü, Genetik Anabilim DalÕ, østanbul;
2Kocaeli Üniversitesi, TÕp Fakültesi, TÕbbi Biyoloji ve
Genetik Anabilim DalÕ, Kocaeli;
3Semmelweis Üniversitesi, KadÕn HastalÕklarÕ ve Do÷um Bölümü, Macaristan;
4østanbul Üniversitesi, østanbul TÕp Fakültesi, øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Hematoloji-Onkoloji, østanbul;
5 SSK BakÕrköy KadÕn Do÷um ve Çocuk E÷itim Hastanesi, østanbul;
6østanbul Üniversitesi, østanbul TÕp Fakültesi, Çocuk
Sa÷lÕ÷Õ ve HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Bizim Lösemili
Çocuklar VakfÕ, østanbul.

S.. SÕrma1, H. SavlÕ2, M. Aktan3, G. Dinçol3, U. Özbek1.
1østanbul Üniversitesi, Deneysel TÕp AraútÕrma Enstitüsü, Genetik Anabilim DalÕ, østanbul,
2Kocaeli Üniversitesi, TÕp Fakültesi, TÕbbi Biyoloji ve
Genetik Anabilim DalÕ, Kocaeli,
3østanbul Üniversitesi, østanbul TÕp Fakültesi, øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, HematolojiOnkoloji, østanbul.

Akut Promyelositik Lösemi (APL), 15. ve 17. kromozomlar üzerinde bulunan PML ve RAR_ genleri aras×nda translokasyonla karakterizedir. APL
hücrelerinin ATRA ile indüklenen farkl×laümas×,
PML-RARa füzyon geninin varl×ù×na baùl×d×r.
CXCR4, SDF-1 reseptörüdür, hematopoetik kök
hücrelerinin migrasyonunda rol oynar ve son
y×llarda yap×lan çal×ümalarda hematopoez için
gerekli oldu ùu ileri sürülmektedir. Çal×ümam×zda
t(15;17) pozitif olan 5 APL hastas×nda ATRA tedavisi süresince CXCR4 gen ekspresyonunu araüt×rd×k. Her hastan×n tan×da ve remisyonda olmak
üzere iki örneùi çal×ü×ld×. Kantitasyon için
quantitative real-time PCR (LightCycler) kullan×l-

Lösemi geliüiminde DEK ve AF4`ün rolleri yap×lan çal×ümalarla gösterilmiütir.Ayr×ca önceki çal×ümam×zda cDNA array teknolojisini kullanarak
bu genlerin APL hücre soyu HL-60 hücrelerinin D
vitaminine baù×ml× farkl×laümas×s×ras×nda ekspresyonlar×n×n azald×ù×n× gösterdik. Bu çal×ümada
Quantitative Real-Time RT-PCR tekniùi kullan×larak, APL` de DEK ve AF4 ekspresyonu 4 saùl×kl×
verici ve t(15;17) translokasyonu saptanm×ü olan
14 APL hastas×n×n kemik iliùi örneùinde araüt×r×ld×. RPS9 geni (housekeeping gene) expresyon
seviyesi internal kontrol olarak kullan×ld×. Elde
edilen bulgular×n istatistiksel analizi için REST
(relative expresion software tool) ad× verilen bir
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neysel T×bbi Araüt×rma Enstitüsü (DETAE), Genetik A.B.D.`nda 1997 y×l×ndan itibaren pediatrik
ALL olgular×nda RT-PCR yöntemi kullan×larak
kemik iliùi ve periferik kan örneklerinde rutin
olarak t(9;22)p190, t(9;22)p210, t(4;11), t(12;21),
translokasyonlar×n×n tespiti yap×lmaktad×r. ústanbul ve ülkemizin bat× bölgesindeki pediatrik hematoloji/onkoloji merkezlerinden çeüitli hastal×k
evrelerinde y×lda yakla-ü×k 200 yeni pediatrik ALL
hastas×n×n baüvurusu incelemektedir. Bu s×k karü×laü×lan translokasyonlar için yapt×ù×m×z moleküler
tespit çal×ümalar×nda elde edilen sonuçlarüöyledir:
t(9;22)p190 %2,9 (448 olgunun 13`ünde); t(4;11)
%1,7 (448 olgunun 8`inde); (12;21) %2,1 (316 olgunun 67`sinde) belirlenmiülerdir. Bu panel ile olgular×n 1/4`ünde genetik bir deùiüiklik saptanabilmektedir. Bu sonuçlar daha önce diùer toplumlarda bildirilen ayn×translokasyonlara ait s×kl×klarla uyumludur.

program kullan×ld×. AF4 ve DEK gen ekspresyonu
hastalarda saùl×kl×lara göre istatistiksel olarak
anlaml× derece farkl× bulunmad× (s×ras×yla p=0.19
ve p=0.089). AF4 geninin lösemi geliüiminde rolü
lenfoblastik hücrelerle s×n×rl×olabilir. APL ile DEK
ve AF4 geninin iliükisinin anlaü×lmas×için geniü
hasta popülasyonunda yap×lacak çal×ümalar gereklidir. Uygulad×ù×m×z metod löseminin deùiüik
tiplerinde bu genlerin taranmas× için uygun bir
metodtur.

TÜRK PEDøATRøK AKUT
LENFOBLASTøK LÖSEMø OLGULARINDA t (9;22), t (4;11) VE t
(12;21) TRANSLOKASYON SIKLIKLARI: 1997-2002 øSTANBUL
ÜNøVERSø TESø, DETAE DENEYøMø:
C.Ekmekci1, S. Anak2, L. A÷ao÷lu2, ø. YÕldÕz3, L. Yüksel3,
Ö. Devecio÷lu2, Z. Karakaú2, S. SÕrma1, M. AydÕn1, B.
Vural1, N. Çine1, A. Kandilci1, N. Sarper8, A. Ünüvar2, Z.
ùalcÕo÷lu4, Ç. Timur5, A. Meral6, B. Biner9, H. Bilgen2,
H. Apak3, T. Celkan3, A. Özkan3, E. T. SarÕbeyo÷lu2, G.
Gediko÷lu2, G. Dinçol7, D. SargÕn7, S.K. BeúÕúÕk7, M.
Aktan7, T. Atamer7, Y. Pekçelen7, U. Özbek1.

48 MDS OLGUSUNA AøT
SøTOGENETøK BULGULAR:

1østanbul

1østanbul Üniversitesi Cerrahpaúa TÕp Fakültesi, TÕbbi
Biyolojik Bilimler Bölümü, Genetik Anabilim DalÕ,
2 østanbul Üniversitesi Cerrahpaúa TÕp Fakültesi, TÕbbi
Biyolojik Bilimler Bölümü, TÕbbi Biyoloji Anabilim
DalÕ, østanbul

G.S.Güven1 A. ÇÕrako÷lu1, A. Deviren1, Y.TarkanArgüden1, D. Kuru2, ù.YÕlmaz1, A. E÷riboz1, S.
HacÕhanefio÷lu1:

Üniversitesi.Deneysel TÕp AraútÕrma Enstitüsü, Genetik Anabilim DalÕ, østanbul;
2østanbul Üniversitesi .østanbul TÕp Fakültesi, Çocuk
Sa÷lÕ÷Õ ve HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ. ve Bizim Lösemili Çocuklar VakfÕ, østanbul;
3østanbul Üniversitesi.Cerrahpaúa TÕp Fakültesi, Çocuk
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4BakÕrköy SSK Hastanesi, østanbul;
5Gözetepe SSK Hastanesi, østanbul;
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HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ,
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8Kocaeli Üniversitesi, TÕp Fakültesi, Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve
HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ,Kocaeli;
9Trakya Üniversitesi, TÕp Fakültesi, Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve
HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ,
Edirne.

MDS tan×s× veya üüphesi ile merkezimize gönderilen 48 olgunun kemik iliùi ve periferik kan lenfosit kültürlerinde sitogenetik inceleme yap×ld×.47
olguda sadece kemik iliùi, 6 olguda sadece
periferik kan, 1 olguda ise hem kemik iliùi hemde
periferik kan çal×ü×ld×. 48 olgunun 32`sinde (%67)
karyotip elde edilirken, 16 olguda üreme yetersizliùi, düüük mitotik indeks veya kromozom kalitesinin iyi olmamas× nedeniyle deùerlendirme d×ü×
b×rak×ld×. Kemik iliùi ve periferik kan incelemelerinde tespit edilen klonal say× ve yap× anomalileri
tabloda verilmektedir. #Image24.jpg#

ALL tedavisinde son y×llarda elde edilen geliümelere karü×n, çocukluk çaù×n×n en s×k görülen
malinitesinin etyolojisi hala tam olarak ayd×nlanmam×üt×r. Lösemilerde en s×k görülen genetik
deùiüiklik kromozomal translokasyonlard×r. Bunlardan t(9;22)p190 ve p210, t(4;11), t(12;21), t(1;19)
pediatrik ALL`lerde en s×k görülen aberasyonlard×r. Günümüzde bu translokasyonlar×n tespiti
hastal×k tan×s×, tedavinin seçimi, tedavinin izlenmesi ve minimal rezidüel hastal×k takibinde karar
verdirici olmaktad×r. ústanbul Üniversitesi, De-

228 OLGUDA PHILADELPHIA
KROMOZOMUNUN SøTOGENETøK
YÖNTEMøYLE øNCELENMESø:
D.Kuru2, Y.Tarkan-Argüden1, A. Deviren1, A. ÇÕrako÷lu1,
ù. YÕlmaz1, G.S. Güven1, S. HacÕhanefio÷lu1
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kromozomal abnormaliteler gözlenmiütir. Akut
Myeloblastik Lösemi (AML) tan×s× konmuü 19
olgudan 11`inde (%58) biri kompleks, diùerleri
basit kromozomal düzensizlikler belirlenmiütir.
Akut Lenfoblastik Lösemili (ALL) 32 olgunun
13`ünde (%41) biri kompleks diùerleri basit
kromozomal
deùiüiklikler
bulunmuütur.
Myelodisplastik Sendromlu (MDS) 8 olgunun
3`ünde kromozomal düzensizlikler belirlenmiütir.
Burkitt Lenfomal× 4 olgudan ikisinde t(8;14)
translokasyonu, birinde hipoploidi, diùerinde ise
bir tek metafazda t(1;12) translokasyonu bulunmuütur. Hodgkin Lenfomal× 3 olgudan birinde
normal, birisinde kompleks karyotip, diùerinde
ise ilk kez yeni bir translokasyon gösterilmiütir.
2001 y×l×nda baülayan FISH çal×ümalar×nda KML
tan×s× konmuü bir olguda FISH yap×ld×ù×nda olgunun t(9;22) translokasyonunu ta-ü×mad×ù× gözlenmiütir. AML-M3 tan×l× bir olguda t(15;17)
translokasyonu FISH ile gösterilirken, ALL tan×s×
konmuü bir diùer olguda t(9;22) translokasyonu
bulunmuütur. MDS düüünülen bir olguda
monozomi 5 ve 7 için yap×lanFISH çal×ümas×nda
herhangi bir anormallik belirlenmemiütir. 2002
Ocak ay×ndan itibaren rutinde uygulanan RT-PCR
tekniùi
ile
ALL
tan×s×
alm×ü
ancak
kromozomlar×elde edilememiü, FISH ile t(9;22)
translokasyonu %4 olarak belirlenmiü bir olguda,
yine ALL tan×s× alm×ü ancak sitogenetik ve FISH
çal×ü×lamam×ü üç olguda t(9;22) translokasyonu
RT-PCR ile gösterilmiütir. Olgular×n tüm sonuçlar×n×n klinik tan×, tedavi ve prognozla iliükisi tart×ü×lacakt×r.

KML tan×s× yada üüphesiyle, prognoz takibi nedeniyle veya sadece Philadelphia kromozomu (Ph1)
nun araüt×r×lmas×için Sitogenetik laboratuvar×m×za
gönderilen 228 olgunun toplam 268 kemik iliùi ve
perifer kan× örneùinde GTL bantlama yöntemiyle
sitogenetik inceleme yap×ld×. 154 olguda sadece
kemik iliùi, 52 olguda sadece perifer kan× ve 22
olguda ise ayn× yada farkl× zamanlarda her iki
örnek de al×narak çal×ü×ld×. Olgular×m×zdan
213`ünde sadece birkez örnek al×nd×. 9`undan
kemik iliùi, 6`s×ndan ise kemik iliùi yada kan olmak üzere 15 olguda hastal×ù×n takibi için belirli
sürelerle birkaç kez örnek al×nd×. 175 olguda
karyotip elde edilirken 53 olgu düüük mitotik
indeks veya elde edilen kromozom kalitesinin
kötü olmas×nedeniyle deùerlendirme d×ü× b×rak×ld×. Elde edilen sonuçlar aüaù×daki tabloda bildirilmektedir.## 5 olguda Ph1 kromozomu diploid
(46±)
metafazlar×n
yan×s×ra
poliploidi
metafazlarda da gösterildi. Ph1 (+) olan olgulardan 3`ünde Ph1 kromozomu varyant olarak gözlendi. 1 olguda Ph1 kromozomuna ilave olarak
ikinci Ph1 kromozomu tespbit edildi. 2 olguda
i(17q),1 olguda del(17p) ve 1 olguda da del(17q)
bulundu. Bu yap×sal düzensizlikler KML olgular×nda bildirilmektedir. #Image25.jpg#

ÇOCUKLUK ÇAöI HEMATOLOJøK
MALøGNANSøLERøNDE
KROMOZOMAL DÜZENSøZLøKLERøN SøTOGENETø K, FISH VE RTPCR øLE GÖSTERøLMESø:

LÖSEMøK HÜCRELERDE GÖZLENEN KOMPLEKS KARYOTøP TANIMLANMASINDA M-FISH TEKNøöøNøN KULLANIMI:

A.E. Manguo÷lu1, S. Berker-Karaüzüm1, Z. Çetin1 N.
Nal1, A.Küpesiz2, V. Hazar2, A. Yeúilipek2, G. Lüleci1.

Z. Çetin1, S. B. Karaüzüm1, A. Küpesiz2, V. Hazar2, F.
TanÕr1, A. Yeúilipek2, G. Lüleci1.
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1990-2002 y×llar× aras×nda Akdeniz Üniversitesi
T×p Fakültesi Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji
Bilim dal×nda hematolojik malignansi tan×s× alan
145 olgunun kemik iliùi aspirasyonu ile elde edilen hücrelerinden direk ve 24 saatlik k×sa süreli
doku kültürü kurulmuütur. 64 olguda (%44) yeterli üreme olmad×ù×ndan sonuç al×namazken 81
olguda (%56) konvensiyonel sitogenetik yöntemler uygulanabilmiütir. Kronik Myelositik Lösemi
(KML) tan×s× alm×ü ve sitogenetik inceleme yap×lm×ü olan 8 olgudan 3`ünde (%38) basit

Fankoni Anemisi otozomal resesif kal×t×m gösteren, tedavisinde kemik iliùi transplantasyonuna
ihtiyaç duyulan ve s×kl×kla Akut Myeloid Lösemiye dönüüebilen bir hastal×kt×r. Aplastik anemi
nedeni ile Akdeniz Üniversitesi T×p Fakültesi
Pediatrik hematoloji bilim dal×na baüvuran 11
yaü×ndaki k×z hastan×n laboratuvar bulgular×nda
lökositlerin 2600/mm3, Hb 7.1 gr/dl ve
trombositlerin 1600/mm3 olduùu belirlenmiütir.Morfolojik olarak hiposelülerolan kemik iliùin101

paralel olarak kolaylaümaktad×r. Tan× s×ras×nda ve
yan×t×n
deùerlendirilmesinde
konvansiyonel
sitogenetik, FISH, PCR son y×llara kadar kullan×lan yöntemlerdi. Translokasyon (12;21) çocukluk
çaù× akut lenfoblastik lösemilerinde % 25 oran×nda bulunmakta olup, prognoz aç×s×ndan da önemli oladuùu gösterilmiütir. Burada sunulan B-ALL
tan×s× alm×ü olan 7 yaü×nda erkek hastada kalitatif
ve kantitatif PCR yöntemleri kullan×larak tedavi
öncesi, tedavinin ilk haftas× ve tedavi sonras×
remisyon kabul edildiùi dönemde t (12;21) çal×ü×lm×üt×r. Tedavi sonras×remisyon karar× morfolojik olarak, FISH ve kalitatif PCR ile t(12;21) in
gösterilememesi ve kapiller elektroforez ile
immünglobulin aù×r zincir gen yeniden yap×lanmas×n×n gösterilememesi ile verilmiütir.. Kantitatif
PCR lightcycler cihaz× kullan×larak çal×ü×lm×ü olup
kantite tayini için t(12;21) genini içeren kendi
oluüturduùumuz bir standard kullan×lm×üt×r. Sonuç olarak bu olguda minimal rezidüel hastal×ù×n
tan×s×inda kantitatif PCR`×n diùer yöntemlere göre
daha üstün olduùu gösterilmiütir.

de mikroskobik inceleme sonucunda lösemi düüünülmemiütir. Aile öyküsünde akraba evliliùi
olmayan saùl×kl× anne baban×n ikinci çocuùu olan
olgunun diùer k×z kardeüinde de Fanconi Anemisi
daha önce teühis edilmiütir. Olgunun sitogenetik
incelemesinde, Diepoksibutan (DEB) ile muamele
edilmiü kültür ortam×nda üretilen periferik kan
hücrelerinde kromozomal k×r×k ve yeni düzenlenmeler gözlenmemiütir. Daha sonra HLA uyumu tam olan babadan elde edilen periferik kan
hücreleri kullan×larak kök hücre transplantasyonu
uygulanm×üt×r. Kök hücre transplantasyonunun
baüar×l× olup olmad×ù×, periferik kan hücrelerinde
Y kromozomunun FISH ile gösterilmesi ile takip
edilmiütir. Graft rejeksiyonu nedeniyle transplantasyondan 6 ay sonra FISH tekrarland×ù×nda, baülang×çta %92 olan 46,XY hücre oran×n×n %2`ye
düütüùü gözlenmiütir. Çok k×sa bir süre sonra
AML geliüen olgunun kemik iliùi hücreleri incelendiùinde karyotipi: 48, XX, +i(1)(q10), +19 [2]/
48, XX, +i (1)(q10), der (4), +19, add (13)(q13) [4]/
48, XX, +i(1)(q10), add(16)(q24), +19, del(20)(q?),
add (22)(q13) [3] olarak belirlenmiütir. Derivatif ve
ilave kromozomlar×n yap×s×n× belirlemek için MFISH yap×lm×üt×r. M-FISH çal×ümas× sonucunda ise
olgunun karyotipi: 48, XX, +i(1)(q10), +19 / 48,
XX,
i(1)(q10),
der(4)t(4;5),
der (4)t(4;14),
der(5)t(3;5), der(11)t(3;11), dup(16)(q24), +19,
del(20)(q11), der(22)t(13;22) olarak yeniden belirlenmiütir. Bu olgu DEB`e cevapl×l×ù× olmad×ù×
halde AML geliüen, literatürdeki ilk olgudur.
DEB`e cevapl×l×ù× olmayan ve daha sonra AML
geliüen bu olguda gözlenen kompleks kromozom
abnormalitelerinin varl×ù× Fankoni Anemisinin
AML`ye
dönüüümünde
FA`de
gözlenen
kromozomal instabilitenin yan×nda transplantasyon öncesi hastaya uygulanan rejimin de bir etken
olabileceùini düüündürmektedir.

149 ALL OLGUSUNA AøT
SøTOGENETøK BULGULAR:
ù. YÕlmaz 1, A. Deviren 1, A. ÇÕrako÷lu 1, D. Kuru2,
Y.Tarkan Argüden 1, G. S. Güven 1, S. HacÕhanefio÷lu 1.
1østanbul Üniversitesi Cerrahpaúa TÕp Fakültesi, TÕbbi
Biyolojik Bilimler Bölümü, Genetik Anabilim DalÕ.
2 østanbul Üniversitesi Cerrahpaúa TÕp Fakültesi, TÕbbi
Biyolojik Bilimler Bölümü, TÕbbi Biyoloji Anabilim DalÕ

ALL teühisi veya üüphesiyle Merkezimize gönderilen 149 olgunun kemik iliùi ve periferik lenfosit
kültürlerinde sitogenetik inceleme yap×ld×. 117
olguda sadece kemik iliùi, 27 olguda sadece
perifer kan× ve 5 olguda hem kemik iliùi hem de
perifer kan× birlikte çal×ü×ld×. 149 olgunun 75`inde
karyotip elde edilirken, 74`ü üreme yetersizliùi,
düüük mitotik indeks veya kromozom kalitesinin
kötü olmas×nedeniyle deùerlendirme d×ü× b×rak×ld×. 149 olgunun 107`si çocuk, 42`si eriükin tip ALL
tan×s× alm×üt×. Kemik iliùi çal×ü×lan 16 olguda normal karyotip gözlenirken 9 olguda da normalin
yan×s×ra klonal olmayan kromozom say×ve yap×
anomalileri gözlendi. 3 olguda kompleks karyotip
saptand×. 3 olguda da hiperdiploid say×da kromozom içeren karyotip gözlenirken, olgulardan birinde say× anomalilerinin yan× s×ra yap×sal anomalilerde mevcuttu. 4 olguda tek kromozom yap×
anomalisi
olarak
inv(5)(p14?q11?);
del(11)(q13q13); t(9;16)(q34;p12); inv(21)(q11q22)
bulgular× tespit edildi. Bir olguda 7,inv(9),+mar
bulunurken, bir olguda -15,-20 bulgusu, baüka bir

MøNøMAL REZøDÜEL HASTALIK
VE KANTøTATøF PCR BøR OLGU:
Timura÷ao÷lu1, V. Valsh, L. Pearce, K. Mills, A. K.
Burnett.
1Akdeniz

Üniversitesi TÕp Fakültesi, øç HastalÕklarÕ
Anabilim DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ, Antalya,
University of Wales, College of Medicine, Department
of Haematology, Cardiff, UK

Akut lösemilerde tan× an×nda gösterilebilen
sitogenetik bozukluklar prognoz aç×s×ndan önemli
olabildiùi gibi tedaviye yan×t×n takibi ve minimal
rezidüel hastal×ù×n gösterilmesi aç×s×ndan da
önemlidir. MRH` ù×n varl×ù× prognozu etkilediùi
gibi tan×s× ise moleküler tekniklerin geliümesine
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saptand×. Standart doz sitozin arabinozid içeren
rejimlerle remisyona giren fakat uzun süreli yüksek doz AraC içeren rejmlerle konsolidasyon tedavisi alan hasta üu anda 3. hematolojik tam
remisyonda (TR) olmas×na raùmen flöresan in-situ
hibridizasyon (FISH) yöntemi ile halen %5 oran×nda t(9;22) pozitifliùi devam etmektedir. úkinci
olgumuz olan 41 yaü×nda kad×n hasta ateü, halsizlik ve lökositoz Ocak 2001 de baüvurdu. Fizik
incelemesinde hepatosplenomegalisi saptand×.
Periferik yayma ve kemik iliùi incelemesi ile morfolojik ve laboratuvar olarak AML-M5a kabul
edildi. Konvansiyonel sitogenetik incelemesinde
10/20 metafazda t(9;22)(q34;q11) yan× s×ra
del22(q13) saptand×. Hastaya AraC ve idarubisin
ile remisyon indüksiyon (Rú), remisyona girmeyince tekrar AraC-daunorubisin reindüksiyon ve
remisyon saùlanamay×nca yüksek doz AraC içeren rejim (EMA) verildi. Sonras×nda primer hastal×k progresyonu ve septisemi ile kaybedildi. Son
olgumuz olan 54 yaü×ndaki kad×n hasta halsizlik
ve lökositozla Temmuz 2001`de kliniùimize kabul
edildi. Klinik ve laboratuvar olarak bifenotipik
lösemi tan×s×yla HyperCVAD A ve B kolunu ald×ktan sonra hastan×n tedavi ve takiplerine devam
etmemesi üzerine hastal×k progresyonu ile evinde
kaybedildi. Ph+ liùi KML d×-ü×nda de novo akut
lösemilerde merkezimizde %1,2 oran×nda görülmüü olup, bu olgular×n 2/3 hastal×k progresyonu
ile kaybedilmiütir. AML de t(9,22) saptanan olgular×n prognozunun kötü olmas×ndan dolay×, mevcut kemoterapi rejimlerine imitanib mesilat (STI571) tedavisinin eklenmesinin yarar× araüt×r×lmaktad×r. Bu olgularda erken dönemde allojeneik
hematopoetik hücre transplantasyonu seçeneùi
öncelikle düüünülmelidir.

olguda
da
-Y,t(8;21)(q22;q22),-15,-16
bulgular×saptand×. 2 olguda Philadelphia kromozomu (Ph) gözlendi. 7 olguda poliploidiler, 4 olguda ise endoreduplikasyonlar görüldü. Periferik
lenfosit kültüründe sitogenetik inceleme yap×lan
27 olgunun 8`inde normal karyotip gözlenirken, 5
olguda klonal olmayan kromozom yap× ve
say×anomalileri bulundu. Bir olguda klonal say×
anomalileri ile birlikte inv (Y)(q11q12) bulgusu,
diùer bir olguda del(19) içeren diploid bir klonla
birlikte, hiperdiploid baüka bir klonada rastland×.
Bir olguda -17 ve 2 olguda da del(12)(p13) anomalisi gözlendi. Bir olguda kompleks karyotip belirlendi. Hem perifer kan× hem de kemik iliùi deùerlendirilen 5 olgunun 2`sinin kemik iliùi
aspirasyon materyalinden kromozom elde edilemedi. Bu olgular×n perifer kan× çal×ümalar×nda
olgulardan birinde normal karyotip yan×nda
klonal olmayan kromozom anomalileri görüldü,
diùer olguda -X,-22 bulgular× saptand×. Bir olgunun hem perifer kan× hem de kemik iliùinde normal karyotip görüldü. Diùer 2 olgunun kemik
iliùinde normal karyotip gözlenirken perifer kan×
çal×ümalar×nda bir olguda -18,-19,8q+ bulgular×,
diùer olguda ise -Y,-1,-3,-11,12,-15,-21,-22 bulgular× saptand×.

DE NOVO AKUT MYELOøD LÖSEMøDE PHILADELPHIA KROMOZOMU POZøTøFLøöø:
P.Topçuo÷lu, D.Yazman, M.Arat, H.Koç, A.Uysal,
O.ølhan.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim
DalÕ, Ankara.

9 ve 22 nolu kromozomlar aras×nda translokasyon
sonucu oluüan Philadelphia kromozomu pozitifliùi (Ph+) kronik miyelositer lösemili (KML) hastalar×n %95 inde pozitifken, akut lenfoblastik lösemili hastalarda % 20 ve akut miyeloblastik lösemili (AML) hastalarda ise % 1 ile % 4 aras×nda deùiümekte ve akut lösemilerde kötü prognozu göstermektedir. Merkezimizde son 4y×lda yeni tan×
konan 250 de novo AML hastas×ndan 3 olguda
Ph(+) t(9;22)(q34;q11)liùi saptanm×üt×r. Birinci
olgu 17 yaü×nda kad×n hasta bacaklarda kolay
berelenme ve lökositozla Ekim 1998 de kabul
edildi. Periferik ve kemik iliùi incelemesinde
miyeloblastik ve monoblastik infiltrasyon,
blastlarda periodik asit shift (PAS) boyas× negatif,
miyeloperoksidaz (MPO) % 30 pozitifti. Bu bulgular ve ak×m sitometri incelemesi sonucu AML-M4
tan×s× ald×. Konvansiyonel sitogenetikte 11/12
metafazda Ph(+)liùine ilave 2 hiperdiploid hücre

ERøùKøN ALLOJENEøK
HEMATOPOETøK HÜCRE NAKLø
SONRASI GASTROøNTESTøNAL
DOKUDA VERøCø KÖKENLø
EPøTEL HÜCRESø
REPOPULASYONU. IN-VIVO KÖK
HÜCRE PLASTøSøTESøNø DESTEKLEYEN BøR BULGU:
Kuzu, R. ødilman1, M. Arat2, K. Dalva2, ø. Soykan1,
Hamdi Akan2, Meral Beksaç1.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Patoloji Anabilim
DalÕ ve Gastroenteroloji Bilim DalÕ1ve Hematoloji Bilim
DalÕ 2, Ankara.

Eriükin kemik iliùinde yer alan hücrelerin yeni bir
organizmada hematopoez ve lenfopoezi oluütur103

mümkün olamad×. Her iki hastada da kriptler
veya bezler aras×nda lamina propria alanlar×ndaki
lenfosit ve lökositlerde yayg×n olarak verici
genotipi saptand×. Bu bulgular periferik kök hücre
nakliyle pluripotent özellikte hücrelerin de nakledilebileceùini
destekleyen
ve
bunlar×n
hemapoietik
olmayan
bir
doku
da,
gastrointestinal mukozada repopulasyonuna dair
ilk bulgulard×r. Çal×ümam×z kemik iliùi kökenli
nakil olgular×na geniületilerek devam etmektedir.

mas× bilinen gerçeklerdir. Embriyonik kökenli
totipotent ve multipotent hücrelerin eriükinde de
saptanabildiùini gösteren hayvan modellerindeki
veriler klasik embriyoloji bilgilerimizin tart×ü×lmas×na yol açmaktad×r. Transplant sonras×kimerizm
analizinde morfoloji ile baùdaüabilen tek inceleme
yolu Flöresan in-situ hibridizasyon (FISH) yöntemi ile X ve Y kromozomlar×n marker problar ile
interfaz hücrelerde gösterilmesidir (Körbling,
NEJM). únsanda perifer kökenli kök hücrelerin ilik
d×ü× dokularda yerleüip yerleümediùini araüt×ran
henüz yay×nlanm×ü bir çal×üma bulunmamaktad×r.
FHCRC (Seattle,ABD) de bir projenin baülat×ld×ù×
bilinmektedir (Nisan 2002, Heidelberg, Almanya).
Fakültemizde bu konuda ilk çal×üma, cinsiyet
uyumsuz allojeneik nakillerde, GVHD ön tan×s×
ile
incelenen
karaci
ùer
biyopsi
örneklerindeyap×lm×üt×r. Bu çal×ümada karaci ùer
dokusunda endotel hücrelerinde kimerizm saptan×rken, hepatositlerin al×c× genotipinde olduùu
tesbit edilmiütir. ûimdiye kadarki tüm araüt×rmalarda ilik d×ü× dokularda çok az say×da hücre görülmesinin en önemli nedeni bu hücrelerin çoùalmas× için yeterli sebep ve uyar×n×n bulunmamas× olabilir.Transplant sonras× kemik iliùi kaynakl× multi veya pluripotent kök hücrelerin kemik
iliùi d×ü× dokularda repopulasyonu için öncelikle
buralardaki parankimal hücrelerin hasarlanmas×
ve proliferasyon uyar×s×n×n yeterli üekilde ortaya
ç×kmas×n× saùlayacaküartlar gerekli olabilir.
Mukozit, hepatit gibi hücre hasar×na neden olan
inflamatuar olaylar verici tipinde repopulasyon
olas×l×ù×n× artt×rabilir. Bu hipotezden yola ç×karak
Fakültemizde allojeneik periferik kök hücre
transplantasyonu yap×lan ve transplant sonras×nda gasrointestinal yak×nmalar× nedeniyle endoskopik biyopsileri incelenmiü ve Akut Graft Versus
Host Hastal×ù×(GVHH) ön tan×s× alm×ü iki hastaya
ait gastrointestinal biyopsi örnekleri kimerizm
aç×s×ndan incelenmiütir. Hastalar×n mide, ince
barsak veya kolon mukoza örneklerine ait parafin
bloklar×ndan haz×rlanan kesitler, santromerik Cep
X , Y problar× (Vysis Inc, Downers Grove, IL,
ABD) kullan×larak FISH yöntemiyle epitel hücrelerinin genotipi aç×s×ndan incelendi. FISH öncesinde bu parafin kesitlere verici kaynakl×, lenfositlerin epitel hücrelerinden ayr×labilmesi için
immunhistokimyasal olarak anti-CD45 uyguland×.
Otuz alt× yaü×ndaki kad×n al×c×da kolon mukozas×nda kript epitel hücreleri aras×nda %6,5 oran×nda donor(erkek) tipinde X ve Y problar× ile iüaretli
hücrelerin bulunduùu saptand×. Otuz sekiz yaü×ndaki erkek hastada ise XX yap×s×nda verici tipinde
hücrelere rastlanmakla birlikte al×c× epitel hücrelerinin yayg×n olarak XY iüaretli olmas× ve kesit
nedeniyle baz× hücre çekirdeklerinin k×smen görüntülenebilmesi nedeniyle XX verici tipi hücre
varl×ù×n×n nicel olarak deùerlendirilebilmesi

MERSøN ÜNøVERSøTESø TIP FAKÜLTESø TERAPÖTøK AFEREZ
DENEYøMø:
N. Tiftik, A. KÕykÕm, K. Sezer, E. AltÕntaú, E. Seyrek, K.
Konca.
øç HastalÕklarÕ Ana Bilim DalÕ, Mersin Üniversitesi TÕp
Fakültesi, Mersin.

Mersin Üniversitesi T×p Fakültesi Aferez Ünitesinde Mart 2002 -Eylül 2002 tarihleri aras×nda 10
hastaya 33 terapötik aferez iülemi gerçekleütirildi.
Plazma exchange toplam 6 hastaya (kronik
demyelinizan nöropati, myastenia gravis, fokal
segmental
glomerulonefrit,
trombotik
trombositopenikpurpura, orak hücreli anemi ve
akut ilaç intoksikasyonu) 23 kez, eritrositaferez
orak hücreli anemili 3 ayr× hastaya toplam 8 kez
ve lökosit deplesyon kronik myelositer lösemili 1
hastaya 2 kez uyguland×. Deneyimlerimizden
diùer
aferez
üniteleri
verilerine
göre
eritrositaferez say×s×nda farkl×l×k olduùu anlaü×ld×.
Bu farkl×l×k çukurova bölgesinde hemoglobinopati
s×kl×ù×n×n fazla olmas×ve orak hücreli anemi
komplikasyonlar×n×n adölesan çaùdan itibaren
daha fazla görülmesine baùland×. #Image23.jpg#

OLGU SUNUMU: øLAÇ
øNTOKSøKASYONUNDA TERAPÖTø
K PLAZMAFEREZ:
N. Tiftik1, A. KÕykÕm1, E. AltÕntaú1, K. Sezer1, N. Doruk2,
O. Sezgin1, E. Seyrek1, U. Oral2.
øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ1,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim DalÕ2, Mersin Üniversitesi TÕp Fakültesi, Mersin.

Terapötik plazmaferez otomatik hücre ayr×m cihaz× ile büyük hacimlerde hasta plazmas×n×n
vücutd×ü×na al×nmas×ve bunun yerine replasman
s×v×s×n×n konmas× iülemidir. úülemin amac× hasta104

n×zca albümin kullan×ld×. En s×k TPD uygulanan
hasta gruplar×; mikroanjiyopatik hastal×klar (25),
nörolojik hastal×klar (17) ve hiperviskozite sendromlar×(8) idi. En iyi sonuçlar mikroanjiyopatik
hastal×k nedeniyle (TTP, HÜS, DIC, HELLP) TPD
uygulanan hastalarda elde edildi. HELLP sendromu tan×s×yla izlenen ve aù×r hastal×k grubunda
(trombosit say×s× 50.000`in alt×nda) olan 10 hastaya
erken postpartum dönemde TPD uyguland×. úki
ile 11 seans aras× iülem yap×lan bu hastalardan
yaln×zca ikisi kal×c× nefropati ile diùerleri tam üifa
ile düzeldi. TTP veya HÜS tan×lar×yla da 8 hastaya
TPD yap×ld×. Bu hastalara 5 ile 27 seans aras× iülem
yap×ld×. Bir hasta 14. günde kaybedilirken, diùer
hastalar tam üifa ile düzeldi. Kliniùimizdeki bir
çal×üma dahilinde TPD uygulanan sepsis ve akut
fulminan karaciùer yetmezlikli 8 hastada ise laboratuar bulgular×nda geçici düzelme saùlanmakla
birlikte saùkal×m elde edilemedi. Bu hastalar×n
tamam×3 ile 45 günlük süre içinde kaybedildi.
Sonuçlar×m×z literatür bilgileriyle uyumlu bir
üekilde mikroanjiyopatik hastal×klarda TPD`nin
oldukça faydal× bir yöntem olduùunu desteklemektedir. Özellikle kliniùimizde daha önceki y×llarda konservatif yöntemle takip edilen ve % 30`a
yak×n oranda mortal seyreden aù×r HELLP sendromlu olgularda TPD ile çok iyi sonuçlar ald×ù×m×z dikkate al×nacak olursa bu hastal×k grubunda
TTP`li hastalarda oldu ùu gibi TPD`nin birinci
seçenek tedavi yaklaü×m× olarak uygulanmas×
gerektiùini düüünüyoruz.

l×k patogenezinde rol oynayan plazmadaki zararl×
maddelerin azalt×lmas×d×r. Çeüitli zehirler, ilaçlar
ve toksinler plazmaferez ile uzaklaüt×r×labilir.
Terapötik plazmaferez, özellikle plazma proteinlerine yüksek oranda baùlanan (>%90) ilaçlar için
etkindir. Amerikan Aferez Topluluùu ve Amerikan Kan Bankalar×Birliùi k×lavuzlar×na göre ilaç
intoksikasyonlar×, plazmaferez tedavi yaklaü×m×
için temel tedaviye ek olarak II. kategori
endikasyonu olarak deùerlendirilir. Olgu, 33 yaü×ndaki major depresyon tan×s× olan kad×n hasta
idi. Bilinci kapal× olarak yak×nlar× taraf×ndan acil
servise getirildi. Fizik muayenesinde TA: 100/40
mmHg, Nab×z: 190/dk, ritmik olarak saptand×.
Yak×nlar×ndan al×nan hikayesinde; miktar× belli
olmamakla birlikte çok say×da risperidone
(serotonin 5-HT2 ve dopamin D2 antagonisti),
biperidene
(akineton;
antikolinerjik),
acetaminophen,
venlafaxine
(noradrenerjikserotonerjik reuptake inhibitörü; antidepressif),
eritromisin,
alvenin
sitrat-simethicone
(antispazmotikadsorban)
ve
dimenhydrinate
(antiemetik) tableti ald×ù× öùrenildi. Reanimasyon
ünitesine kabul edilen hastan×n, Nöroloji
konsultasyonu sonucu metabolik ensefalopati
tablosu içerisinde olduùu sonucuna var×ld×. Destekleyici tedavi yaklaü×mlar×, acetylcysteine ve
otomatik hücre ayr×m cihaz× ile ilaç al×m×n× izleyen takriben ilk 8 saat içerisinde 1 plazma volümü
terapötik
plazmaferez
yap×ld×.
Hastan×n
plazmaferez iülemini izleyen 6. saatte bilinci aç×ld×. Hasta psikiyatri servisine nakledildi

ALLOJENøK GRANÜLOSøT VE KÖK
HÜCRE DONÖRLERø NDE rHuGCSF`in NÖTROFøL ADEZYON MOLEKÜL EKSPRESYONU VE
TROMBOSøT-LÖKOSøT KOMPLEKS
OLUùUMU ÜZERøNE ETKøSø:

ERCøYES ÜNøVERSøTESø DEDEMAN HASTANESø TERAPÖTø K
PLAZMA DEöøùøMø DENEYøMø:
B. Eser, R. Coúkun, F. Altuntaú, M. Özkan, H. ù.
Çoúkun, Ö. Er, M. Çetin, A. Ünal.

C. Karado÷an, ø. Karado÷an, A. U÷ur-Bilgin, A. KÕzÕlörs,
L. Ündar.

Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi, Dedeman Hastanesi, Hematoloji Bilim DalÕ, Kayseri.

Akdeniz Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Bilim
DalÕ, Antalya

Terapötik plazma deùiüimi (TPD), zahmetli ve
masrafl×bir tedavi yöntemi olmakla birlikte yerinde ve zaman×nda uyguland×ù×nda hayat kurtar×c×
bir yöntemidir. Bu çal×ümada, aferez ünitemiz
taraf×ndan 2000-2002 y×llar× aras×nda uygulanan
terapötik plazma deùiüimlerine ait sunuçlar incelendi. Yaklaü×k 36 ayl×k süre içinde 73 hastaya
toplam 421 seans TPD uyguland×. Hastalar×n 34`ü
erkek, 39`u kad×n olup yaü ortalamas× 42 (19-76
yaü) idi. Uygulama 10 hastada periferik damar
yolu, geri kalan hastalarda santral venöz yoldan
yap×ld×. Replasman s×v×s× olarak 45 hastada plazma, 19 hastada plazma + albümin, 9 hastada yal-

Klinik olarak tan×mlanm×ü akut tromboembolik
komplikasyonlar×n yan×s×ra G-CSF verilmesinin
saùl×kl× vericilerde hemostatik sistemde deùiüikliklere yol açt×ù×n× gösteren ve G-CSF`in hafif düzeyde geçici hiperkoagülabilite yaratabileceùi
yönünde bulgular×n sunulduùu in vitro ve in vivo
az say×da çal×üma bulunmaktad×r. Saùl×kl× vericilere kök hücre mobilizasyonu için G-CSF verilmesi
ile nötrofil aktivasyonu oluütuùunun gösterildiùi
veya trombositlerde oluüan deùiüikliklerin incelendiùi çal×ümalar×n say×s× ise s×n×rl× olup bu ko105

pretrombotik deùi-üiklikler aç×s×ndan dikkatli
olman×n yararl× olacaù×n× dü-üünmekteyiz.

nuda çeliükili sonuçlar bulunmaktad×r. Bu çal×ümada allojenik granülosit ve kök hücre vericilerine rHuG-CSF verilmesi ile nötrofil yüzeyinde
birer adezyon moleküllü olan b2-integrin
(CD11b/CD18) ve L-selektin (CD62L) ekspresyonlar×nda izlenen deùiüiklikler ve trombositnötrofil kompleks oluüumlar× flow-sitometrik
yöntemle saptanmaya çal×ü×lm×üt×r. Bu çal×üma
granülosit (n=7) ve kök hücre aferezi (n=4) yap×lan yaülar×18-49 aras×nda deùiüen, toplam 11 (2
kad×n, 9 erkek) saùl×kl× eriükinde gerçekleütirildi.
Granülosit aferezi için 5 Pg/kg dozda G-CSF 12
saat ara ile toplam 3 kez SC yolla verildi ve son
dozdan 2 saat sonra iülem uyguland×. Allojenik
kök hücre aferezi için 5 mg/kg dozda G-CSF 12
saat ara ile toplam 5 gün süreyle SC yolla verildi,
alt×nc×günde periferik kan CD34+ hücre say×m×
yap×larak mikrolitrede 20 hücreden fazla CD34+
progenitör hücre olmas×durumunda kök hücre
aferezine baüland× ve minimum 5x106 hücre/kg
olarak hedeflenen deùere ulaü×l×ncaya kadar kök
hücre aferezine devam edildi. Aferez iülemleri için
Fresenius AS204 aferez cihaz× kullan×ld×. Nötrofil
adezyon molekül ekspresyonlar× ve trombositnötrofil kompleks oluüumlar× ak×ü sitometresi
kullan×larak yap×lan bir yöntem ile gösterildi.
Vericilere rHuG-CSF verilmesi ile nötrofil say×lar×nda anlaml× art×ü (p<0.002), hemoglobin düzeyleri ve trombosit say×lar×nda baülang×ca göre
aferez iülemi sonras×nda anlaml× azalma saptand×(p<0.003, p<0.01). Nötrofillerde eksprese edilen
CD11b ve CD18 molekül yoùunluklar×n×n bir göstergesi olan ortalama floresans yoùunluklar×n×n
(MFI) aferez öncesinde en az 2 kat artt×ù× (p<0.004
ve p<0.003), bu art×ü×naferez iüleminden 1 saat
sonra al×nan örneklerde de devam ettiùi (p<0.01
ve p<0.02), aferez sonras× bir ve yedinci günlerde
ise baülang×ç düzeylerine indiùi saptand× (p>0.05).
CD62L molekül yoùunluùunda ise aferez öncesinde anlaml×bir azalma oluütu (p<0.003).
Trombositler ile kompleks yapm×ü olan nötrofil
oran×n×n rHuG-CSF verilmesi ile yaklaü×k 4 kat
artarak ortanca (min-max) % 22 (14-40) düzeyine
ç×kt×ù× gözlendi (p<0.005). Bu oran×n aferez
sonras×dönemlerde progressif olarak azalarak
baülang×ç deùerine geri döndüùü saptand×
(p>0.05). Bizim ve benzeri diùer çal×ümalarda
hemostatik sistemde izlenen çeüitli laboratuvar
deùiüikliklerin klinik anlam× tam olarak bilinmemekle birlikte, G-CSF kullanan hasta ve saùl×kl×
vericilerde ilac×n pretrombotik bir risk oluüturabileceùi görü- üünü desteklemektedir. Tüm bu bulgular×n ×ü×ù×nda geçmiülerinde tromboembolik
atak
öyküsü,
aile
anamnezi
ve/veya
tromboemboli geliüimi aç×s×ndan baüka risk faktörleri taü×yan hasta veya saùl×kl× vericilere G-CSF
verirken hemostatik sistemde oluüabilecek

SAöLIKLI VERøCøLERDE ÜÇ AYRI
CELL SEPARATOR SøSTEMøNøN
KULLANIMI øLE TAM KAN SAYIMI
DEöERLERø ÜZERøNE
TROMBOSøT AFEREZøNøN ETKøSøNøN ARAùTIRILMASI:
C. Beyan, T. Çetin, K. Kaptan, O. Nevruz.
Gülhane Askeri TÕp Akademisi Hematoloji Bilim DalÕ,
Ankara

Bu çal×üman×n amac× saùl×kl× ve gönüllü vericilerde üç ayr× cell separator sisteminin kullan×m× ile
trombosit aferezi sonras× tam kan deùerlerindeki
deùiüimleri araüt×rmakt×r. Trombosit aferezi 95
vericide COBE Spectra, 87 vericide FENWAL CS3000 Plus ve 83 vericide ise Fresenius AS-204 kullanarak gerçekleütirildi. Trombosit aferezi aferezi
sonras× lökosit say×s× (WBC), hemoglobin (HB),
hematokrit (HCT) ve trombosit say×s× (PLT) anlaml× olarak azald×. COBE Spectra kullan×ld×ù×
zaman, HB ve HCT deùerlerindeki azalma diùer
cihazlara göre belirgin olarak daha azd×. Bu verilerin ×ü×ù×nda, uzun süre tekrarl× aferezler uygulanmas× söz konusu olan vericilerin yak×ndan
izlenmesi ve geliüebilecek artifisyel aneminin
önlenebilmesi için cell separator sistemlerin seçiminde bu olas×l×ù×n dikkate al×nmas× uygun olacakt×r.

HEMOFøLøLø BøR HASTADA
TRANSFUZYONA BAöLI AKUT
AKCøöER HASARI:
N.Sarper, M. Tugay, B.Kara, M.Aydo÷an.
Kocaeli Üniversitesi TÕp Fakültesi Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve
HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Çocuk Cerrahisi Anabilim
DalÕ, Derince, Kocaeli

Sekiz yaü×nda erkek hasta Çocuk Cerrahisine akut
kar×n tan×s×yla sevk edildi. Fizik muayenesinde
letarji, solukluk, göùsünün saù taraf×nda üiülik,
kar×nda hassasiyet ve rigidite saptanan hastan×n
radyolojik deùerlendirmesinde retroperitoneal
kanama saptand×. Öyküsünde üç gün önce bisikletten düüme ve gittikçe artan kar×n aùr×s×, bulant×,
kusma ve kab×zl×k vard×. Saù dizindeki aùr×s×z
hipertrofi, üç yaü×ndayken transfüzyon gerektiren
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ile ilgili yap×lan önceki çal×ümalarda kan transfüzyonlar×n×n al×c×n×n immün sistemi üzerine etkileri;
hücresel immün sistemi bask×lama, hümoral
immün sistemi artt×rma üeklinde gözlemlenmiütir.
Ancak bunlar×n oluüum mekanizmalar×hakk×nda
elimizde kesin veriler bulunmamaktad×r. Yap×lan
çal×ümalar
bu
immünmodulatuar
etkinin
transfüze edilen kan komponentleri içerisindeki
lökositler taraf×ndan tetiklendiùini düüündürmektedir. Hücre adezyon molekülleri (CAMs) hücrematriks ve hücre-hücre etkile-üimini stabilize ederek ve kuvvetlendirerek immün cevab×n oluümas×nda anahtar rolü oynamaktad×r. Bu çal×ümada
allojenik kan transfüzyonlar×n×n al×c×n×n immün
sistemi üzerine etkisini araüt×rmak için lökositlerin fonksiyonlar×n× gösterebilmelerinde primer rol
oynayan adezyon moleküllerinden ICAM-1
(CD54) ve ICAM-3 (CD50) moleküllerinin lökositler üzerindeki ekspresyonlar×n×multi transfüzyon
alan 18 beta-talasemi hastas×nda transfüzyon öncesi (TÖ) ve sonras× (TS) ak×ü sitometrisi ile incelendi. Kontrol grubu olarak hiç transfüzyon almam×ü 10 eriükin kullan×ld×. Çal×üma sonucunda
TÖ ile TS ve kontrol grubu ile TÖ`de CD54 ve
CD50 taü×yan mutlak lenfosit, monosit, granülosit,
lökosit say×lar× aras×nda ve CD54 ortalama kanal
numaras× (MCN) aras×nda istatistiksel olarak anlaml× bir fark saptanamam×üt×r. Buna karü×n çal×üma grubunun transfüzyon öncesi ve kontrol grubunun CD50 için MCN`leri aras×nda istatistiksel
olarak anlam× farkl×l×k saptanm×üt×r. TÖ grupta,
sinyal iletiminden sorumlu olan moleküllerden
biri olan CD50`nin MCN deùerinin kontrol grubuna göre anlaml× olarak dü-üük bulunmas×n×n
önceki transfüzyonlar ile iliükili olabilece ùi ve
immün supresyon etkisine katk×da bulunabilece
ùi düüünülebilir. Bulduùumuz sonuçlar bize uzun
süre kan transfüzyonu alan kiüilerde immün sistemin
y×llar
içerisinde
transfüzyonun
immünmodulatuar etkisini minimuma düüürebileceùini, kandaki hücre say×s×n× normale yükseltebileceùini ancak hücre say×s× normale ç×ksa bile
hücre yüzeyindeki molekül miktarlar×n×n düüük
olabilece
ùini
ve
buna
baùl×
olarak
immünsupresyon etkisini gözleyebileceùimizi
düüündürmektedir.

burun kanamas×, travma sonras× kolay berelenme
ve erkek kuzenlerindeki benzer öyküye dayanarak hemofili düüünüldü. Hemoglobini 6 g/dl,
PT:18 san, aPTT:120san bulunanan hastaya ilk 4
saat içinde 1 U TDP ve 1 U tam kan transfüzyonu
yap×larak Çocuk Hemotoloji konsultasyonu istendi. Faktör düzeyine hemen bakmak mümkün
olmad×ve ilk 24 saatte 2 U daha TDP ve 1 U eritrosit süspansiyonu verildi. O zamana kadar solunum problemi olmayan hastan×n hematokrit,
trombosit deùerleri, kan bas×nc×stabil olmas×na
karü×n solunum s×k×nt×si geliüti. Oksijen
saturasyonu %80`e, PO2`si %55,2`ye düütü. Dakika solunum say×s× 56-70`e yükseldi. údrar ç×k×ü× iyi
idi, s×v×yüklenme bulgular× yoktu. Saù akciùerde
solunum sesleri azalm×üt×. Akciùer grafisinde önce
saùda sonra her iki akciùerde opasiteler gözlendi.
Çocuk Hastal×klar× Yoùun Bak×m Ünitesinde izlenen hastaya 4L/dak nasal oksijen baüland×,
saturasyon düzelmeyince 12L/dakikaya kadar
ç×k×ld×. 40. saatte makroskopik hematüri baülamas× nedeniyle prednisolon baüland×. Hematüri saatler içinde kayboldu. Hasta dijitalize edildi ve
furosemid uyguland×. Kuzenlerinde Hemofili B
olduùu öùrenilen hastaya 42. saatten sonra Faktör
IX konsantresi bulunarak verilebildi. Solunum
h×z×n×n, oksijen saturasyonunun ve akciùerdeki
opasitelerin düzelmesi 72 saat sürdü. Hasta tüm
bulgular×düzelmiü olarak eksterne edildi. Hemofili hastalar×ndaki retroperitona kanama ve
transfüzyonabaùl× akut akciùer hasar×n×n (TRALI)
mortalitesi yüksektir. TRALú` nin patofizyolojisi
çok aç×k olmamakla birlikte HLA antikorlar×,
granülosit antikorlar×, dolaüan immün kompleksler ve son zamanlarda depolanm×ü kan ürünlerindeki biyolojik olarak aktif mediyatörler sorumlu
tutulmaktad×r. Faktör konsantreleri küçük hacimde iyi hemostaz saùlamak, viral bulaü riskinin
daha az olmas× gibi üstünlüklerinin yan×s×ra transfüzyona baùl× akut akciùer hasar×n×n geliümemesi
aç×s×ndan da avantajl×d×rlar.
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PLAZMAFEREZ øùLEM DÖKÜMÜ:

A. KÕzÕlörs, O.A. Küpesiz, M.A. Yeúilipek.
Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim DalÕ, Akdeniz
Üniversitesi TÕp Fakültesi, Antalya.

N. Güler, A. Özdemir, N. Köprülü, ù. Adanur, M. Bölek,
K. Küçük, S. Erbaú, M.AylÕ, G.

Kan transfüzyonlar× al×c×n×n immün sistemi üzerinde önemli deùiüimlere neden olmaktad×r. Konu
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hepatit A-E virüs markerlar×, anti-HIV ve TTV
DNA`n×n araüt×r×lmas×, klinik ile iliükisinin ortaya
konulmas× amaçland×. Anti-HAV IgM, HBsAg,
anti-HCV ve anti-HIV saùl×kl×çocuklarda negatif
bulundu.
Anti-HAV
IgM
ve
anti-HIV
multitransfüzyon yap×lan hastalar×n tümünde
negatif, 1 hastada HBsAg (%1,9), 3 hastada ise
anti-HCV (%5,8) pozitif olarak bulundu. TTV
DNA saùl×kl× çocuklar×n 3`ünde (%16,7) pozitif
iken,
multitransfüzyon
yap×lan
hastalar×n
16`s×nda (%30,8) pozitif bulundu (p>0,05). TTV
DNA sonucu pozitif ve negatif bulunan hastalar
ve saùl×kl× çocuklarda ALT ve AST düzeyleri aras×nda fark saptanmad×(p>0.05). Sonuç olarak
multitransfüzyon yap×lan hastalar×n %1,9`unda
HBsAg pozitifliùi ve %5,8`inde anti-HCV pozitifli
ùi bulundu. Hastalarda bulaü riski transfüzyonun
yap×lmaya baülad×ù× dönemde yap×lan tarama
testlerinin tipi ve duyarl×l×ù× yan× s×ra, parenteral
giriüimin bu hastalarda s×k yap×lmas×, diùer
parenteral olmayan bulaü yollar×n×n rolü tart×ü×ld×.
TTV DNA`n×n transfüzyon yap×lmam×ü olan saùl×kl× çocuklarda da %16,7 oran×nda pozitif
olmas×transfüzyon d×ü× yollarla da bulaü olabileceùini,
bununla
birlikte
TTV
DNA`n×n
multitransfüzyon yap×lan hastalar×n %30,8`inde
pozitif olmas× transfüzyon ile bulaü riskinin artabileceùi gösterildi.

Özet Goodpasture`s sendromu, myastenia gravis,
pemfigus, trombotik trombositopenik purpura,
hiperviz-koziteye sebep olabilecek düzeyde yüksek paraproteinemilerde, krioglobülinemi gibi
hastal×klarda mevcut tedaviye ek olarak
uygunendikasyonla yap×lan plazmaferez iülemi,
tedavi deùeri yüksek bir uygulamad×r.Ankara
Numune Hastanesi Kan Bankas×`nda 2000-2002
y×llar× aras×nda 3 y×ll×k dönem içinde yap×lan
plazmaferez iülemlerinin dökümünü yapt×ù×m×zda 23 hastaya plazmaferez yap×ld×ù×,baz×hastalara
birden fazla iülem yap×ld×ù× için toplam 76
plazmaferez iülemi gerçekleütirildiùi tespit edildi.úülem s×- ras×nda verilecek plazma miktar× (1Hct)¥Total kan volümü formülüyle hesapland×.76
iülemin 2`si albüminle diùerleri taze donmuü
plazma ile gerçekleütirildi.Albüminle myastenia
gravisli bir hastada yap×lan iülem s×ras×nda hipotansiyon ve bilinç bulan×kl×ù× geliümesi üzerine
iüleme son verildi. 23 olgu üzerinde 76 seans
plazmaferez iülemi soùuk aglütinin hemolitik
anemi
(n=1),
hemolitik
anemi
(n=1),
hiperbilirubinemi (n=1), Guillian-Bare Sendromu
(n=1), Multipl Myeloma (n=1), Waldenstrom
Makroglobülinemisi (n=3), polinöropati (n=3),
Trombotik Trombositopenik Purpura (n=4),
Myastenia Gravis (n=8) hastaya yap×ld×.

MULTøTRANSFÜZYON YAPILAN
PEDøATRøK HASTALARDA VE
SAöLIKLI ÇOCUKLARDA HEPATøT
A-E MARKERLARI, ANTø-HIV VE
TTV DNA:

PARANEOPLASTøK PEMFøGUS
TANISI ALAN KRONøK
LENFOSøTøK LÖSEMøLø BøR OLGU:
1H.
2B.

C. Yarar, Ö.Bör, T. Us, Y. Akgün, N. Akgün

Beköz, 1A. U÷ur Bilgin, 1ø. Karado÷an, 1K. Temizkan,
KÕlÕçarslan Akkaya, 1L. Ündar.

1Hematoloji

Bilim DalÕ,
Patoloji Anabilim DalÕ, Akdeniz Üniversitesi TÕp Fakültesi, Antalya.

Osmangazi Üniversitesi TÕp Fakültesi Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve
HastalÕklarÕ, Mikrobiyoloji Anabilim DallarÕ, Eskiúehir
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Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu hematoloji
ve onkoloji hastalar×nda önemli uygulamalar aras×nda yer almakla birlikte birçok riski de beraberinde taü×maktad×r. Son y×llarda transfüzyona
baùl× hepatit riski oldukça azalmakla birlikte tamamen ortadan kalkmam×üt×r. Yeni moleküler
tan× yöntemleri ile son y×llarda transfüzyona baùl×
hepatiti olan bir hastan×n serumundan TTV ad×
verilen bir virüs izole edilmiütir. Ülkemizde TTV
ile ilgili çal×ümalar daha çok eriükinlerde yap×lm×ü
olup az say×dad×r. Bu etkenin çeüitli hastal×k gruplar×nda ve saùl×kl× kiüilerdeki oran×, geçiü yollar×
ve patojenitesi halen araüt×r×lmaktad×r. Daha önce
hiç kan veya kan ürünü almam×ü 18 saùl×kl×çocuk
ile en az 5 kez transfüzyon yap×lan 52 pediatrik
hastada multitansfüzyondan en az 6 hafta sonra

Paraneoplastik pemfigus; ilk kez 1990 y×l×nda,
Anhalt ve arkadaülar× taraf×ndan malignitelere
eülik eden eroziv, mukokutanöz otoimmün bir
hastal×k olarak tan×mlanm×üt×r. Tedaviye dirençli
stomatit en belirgin klinik özelliùi olup cilt bulgular× deùiüken bir seyir göstermektedir. Burada
KLL tan×s× ile takip edilirken izleminde oral mukoza ve gastrointestinal sisteme s×n×rl× kalan bir
paraneoplastik pemfigus olgusu sunulmuütur.
OLGU: 63 yaü×nda bayan hasta, sekiz y×ld×r KLL
tan×s× ile takip edilmekte iken ateü, boùaz aùr×s×,
ses k×s×kl×ù×, yutma güçlüùü üikayeti ile görüldü.
Hastan×n muayenesinde, damak ve her iki yanak
mukozas×nda erode alanlar, dil üzerinde beyaz
renkte plaklar, her iki dudak mukozas× iç k×sm×nda aftöz lezyonlar gözlendi. Genel durumu düü108

tikor tarama testinin güçlü pozitif reaksiyon verdiùi saptand×. Hasta eritrositleri ile Ulex
Europoeus isimli bir bitkinin ürünü (lektin) ile
anti-H, anti A, anti-AB aktiviteleri bulunan serumlarla tiplendirildi ve H antijeninin olmad×ù×
gösterildi.

kün, ate-üi 39 °C olan hastaya, tüm kültürleri al×nd×ktan ve viral mark×rlar× gönderildikten sonra
enfeksiyon hastal×klar×n×nda önerisi ile ampirik
geniü spektrumlu antibiyotik, flukonazol ve
asiklovir baüland×. Kültür sonuçlar× steril gelen ve
yeterli süre ve dozda farkl× antibiyotik rejimleri
uygulanmas×na raùmen ateüi düümeyen , lezyonlar×nda gerileme olmayan hastada paraneoplastik
pemfigus olabilece ùi düüünülerek aù×z mukozas×ndan biyopsiler al×nd×. Endoskopik muayenede
ayn× lezyonlar×n özefagus boyunca devam ettiùi
izlendi. Biyopsi örneklerinin histopatolojik ve
immunflorasan boyama ile deùerlendirilmesi
sonucunda; tan× pemfigus vulgaris olarak kesinleütirildi ve hastan×n tüm antibiyotikleri kesilerek
1 mg/kg dozunda oral metil prednizolon,
Nasocort sprey baüland×. Hastan×n takibinde ateüi
düütü, aù×z içerisindeki lezyonlar× ve semptomlar×, yutma güçlüùü, ses k×s×kl×ù× ortadan kalkt×.
TARTIûMA: Literatürde, KLL ile birlikte
paraneoplastik pemfigus`lu 18 olgu bildirilmiütir.
Bizim olgumuzda cilt bulgular× olmaks×z×n lezyonlar×n, oral mukoza ve özefagusa s×n×rl× kalm×ü
olmas× ve klinik görünümünün tipik olmamas×,
tan× ve tedavinin gecikmesine neden olmuütur. Bu
durum enfeksiyoz bir ajan ispatlanamam×ü aù×r
stomatitle
seyreden
maligniteli
olgularda
paraneoplastik pemfigusun düüünülmesi gerektiùini göstermektedir.

RANDOM DONÖR TROMBOSøT
SUSPANSøYONU øLE TEK DONOÖR
TROMBOSøT SUSPANSøYONUNUN
FEBRø L HEMOLøTøK OLMAYAN
TRANSFÜZYON REAKSøYON
ORANLARI AÇISINDAN KARùILAùTIRILMASI:
Ö. Arslan, M. Arat, M. Matrak, B. Yazar, R. ùen, O.
ølhan, H. Akan.
Ankara Üniversitesi, Hematoloji Bilim DalÕ, Kan Merkezi ve Aferez Ünitesi, Ankara.

Febril hemolitik olmayan transfüzyon reaksiyonlar×(FNHTR) s×kl×kla trombosit transfüzyonlar×
sonras×nda gözlenmektedir. FNHTR sadece ürün
içerisindeki al×c× lokosit antikorlar× ile reaksiyona
giren lökositlere baùl× olarak deùil, ayn× zamanda
bu lökositler taraf×ndan saklama dönemi
içeresinde salg×lanan çeüitli sitokinlerin transfüzyonuna baùl× olarakta geliüebilmektedir. Bu çal×üman×n amac× kliniùimizde kulland×ù×m×z
random donör trombosit süspansiyonu (RDTS) ile
tek donör trombosit suspansiyonu (TDTS) transfüzyonlar× sonras× gözlenen FNHTR oranlar×n×
karü×laüt×rmak ve bu oranlar üzerine etki edebilecek parametrelerden ABO kan grubu farkl×l×ù×,
lökofilrasyon kullan×m× ve saklama sürelerinin
etkileri olup olmad×ù×n× araüt×rmakt×r. FNHTR`u
transfüzyon sonras×gözlenen >1°C ateü yükselmesi ve birilikte titreme ve kas×lmalar×n olmas× olarak tarif edildi. Tüm RDTS`lar×na 46 ünitelik havuzlama iülemleri s×ras×nda lökofiltrasyon iülemi
(Pall, LRP6, UK) uyguland×. TDTS`lar×n×n elde
eilmesi için devaml× ak×m saùlayan aferez cihazlar× kullan×ld×(COBE Spectra, CS 3000 Plus and
ASTEC 204). Tüm ürünler hastalara verilmeden
önce
×ü×land×.
Çoùunlu
daha
önce
multitransfüzyon
yap×lm×ü
hematolojik
maligniteli 390 hasta çal×ümaya al×nd×. Bu hatalardan 274`ü TDTS`u, 116`s× ise RDTS`u ald×lar. Tüm
hastalardaki transfüzyon sonras× gözlenen
FNHTR oran× %9.74 idi. RDTS verilen grupta bu
oran %12.9, TDTS verilen grupta ise %8.4 olarak
gözlendi (p=0.167). Hasta baü× lökosit filtrasyonu
uygulanm×ü TDTS verilen grupta ise FNHTR oran× %8.3 olarak bulundu. FNHTR insidans×na etki

BOMBAY FENOTøPLø BøR OLGU:
M. Argun, N. Solaz1, S. Yavaúo÷lu1, F Demirçeken , S
KemahlÕ.
Hematoloji Bilim DalÕ, Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Çocuk Sa÷lÕ÷Õve HastalÕklarÕ Ana Bilim DalÕ,
Serpil Akda÷ Kan Merkezi1, Ankara .

Bombay fenotipi çok nadir görülen kal×tsal özellik
gösteren bir kan grubu tipidir. H geni bütün insanlarda mevcut olup, A ve B antijenlerinin geliüimi için üartt×r. Bombay fenotipli bireylerde ABO
prekürsör maddesinin H antijenine dönüüümü
için gerekli olan L-fukozil transferaz enzimi eksiktir. Bombay fenotipi H antijeni oluüturamad×ù×
için serumda anti-H bulunur. Rutin ABO
gruplamas×yap×ld×ù×nda bu kiüiler O grubu olarak
deùelendirilir. Serumda Anti-H bulundurmalar×
nedeni ile bütün normal grup O `l× hücrelerle
reaksiyona girerler, bu nedenle Bombay fenotipli
bir birey için en uygun kan donörü yine Bombay
fenotipli bireydir. Kronik karaciùer hastal×ù×na
sahip 5 yaü×ndaki k×z hastan×n transplantasyon
öncesi haz×rl×ù×nda kan grubunun O olduùu, direkt coombs negatif, indirekt coombs ve 11`li an109

øNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIöINDA KOAGÜLASYON VE
øNFLAMASYON PARAMETRELERøNDEKø DEöøùøMøN VENÖZ
TROMBOZ EöøLøMøNE KATKISI VE
HASTALIK AKTøVøTESø øLE
øLùKøSø:

edebilecek parametrelere ait deùerlendirme aüaù×da
özetlenmiütir.
#Image22.jpg#
Sonuç olarak laboratuar filtrasyonu yap×lan saklanm×ü RDTS`lar× ile TDTS`lar×n×n transfüzyonu
sonras× gözlenen FNHTR oranlar× fakl×l×k göstermemektedir. ABO farkl×l×ù×n×n da FNHTR oranlar×na etki etmediùi gözlenmiütir.

B. Payzin1, Y. Adakan2, B. Ünal3, H.C. YalçÕn3, S.
Berkmen3, S. Çeneli2.

øBN-ø SøNA HASTANESø KAN
MERKEZø DONÖRLERøNDE KESøN
VE GEÇøCø RED ORANLARI:

Hematoloji Klini÷i1, 2. øç HastalÕklarÕ Klini÷i2 , Gastroenteroloji Klini÷i3, Atatürk E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi, øzmir.

únflamatuvar
Barsak
Hastal×ù×nda
(úBH)
tromboemboli riski normal popülasyona göre
artm×ü görünmektedir. Kal×tsal trombofili bu eùilimi att×rabilmektedir. Çal×ümam×zda aktif ve
remisyonda úBH hastalar×nda, kal×tsal trombotik
risk faktörlerinden antitrombin III (AT III), Protein C (PC), Protein S (PS) düzeyi, aktive protein C
direnci (APCR) varl×ù× yan×s×ra trombosit, vWF,
FVIII ve inflamasyon parametrelerinden CRP,
fibrinojen düzeyi ölçüldü. Sonuçlar kontrollerinki
ile karü×laüt×r×larak bunlar×n tromboz riskine katk×lar×, hastal×k aktivitesi ile iliükileri araüt×r×ld×.
Hastanemizin Gastroenteroloji polikliniùinde
1999- 2002 y×llar× aras×nda izlemde olan úBH tan×l×,
venöz tromboz öyküsü bulunmayan toplam 50
hasta (29 erkek ve 21 kad×n) çal×ümaya al×nd×.
Hastalar×n 8`i CH (Crohn hastal×ù×), 42`si ise
Ülseratif Kolit (ÜK) tan×s× ald×lar. Hastalar×n ortanca yaü× 35,5 (17-69) idi. Otuz yedi
saùl×kl×kontrolün (22 erkek ve 15 kad×n) ortanca
yaü× 35 (21-51) bulundu. Hastalar ve kontroller
aras×nda yaü ve cinsiyet aç×s×ndan istatistiksel
olarak anlaml× bir fark bulunmamaktayd×.
Ülseratif Koliti olan 34 hastada (% 81) Klinik Aktivite úndeksi (CAI) >150 bulundu. CH tan×s× alm×ü ve Crohn Hastal×ù× Aktivite úndeksi
(CDAI)>150 olan 6 hasta (% 75) vard×. Fibrinojen
düzeyi úBH tan×s× alm×ü hastalarda saùl×kl× kontrollere göre istatistiksel olarak anlaml×yüksek
bulundu (p<0,007). Elli hastan×n 8`inde (%16) ve
kontrollerin 9`unda (%18,9) plazma test yöntemi
ile APCR saptand×. Hasta ve kontroller aras×nda
ortalama APC oran× ve APCR gösteren hasta yüzdesi karü×laüt×r×ld×ù×nda anlaml× fark yoktu. ATIII,
PC, PS plazma düzeyleri karü×laüt×r×ld×ù×nda hasta
ve kontroller aras×nda anlaml×fark saptanmad×.
Hastalar ve kontroller karü×laüt×r×ld×ù×nda plazma
FVIII ve vWF düzeyleri anlaml× istatistik fark
göstermedi. Fibrinojen, vWF düzeyi ve APC oran×
aktif dönemdeki hastalarda diùerine göre anlaml×
olarak yüksek bulundu (s×ras× ile p=0,003, p=0,03,
p=0,03).
Aktif
dönemdeki
hastalar
ile
remisyondaki
hastalar
karü×laüt×r×ld×ù×nda

Ö. Arslan, E. Gürlevik, ù. YÕldÕrÕcÕ, K. Bilkay, G. Koç.
Ankara Üniversitesi, øbni Sina Hastanesi, Hematoloji
Bilim DalÕ, Kan Merkezi ve Aferez Ünitesi, Ankara.

01/08/2001 - 01/08/2002 tarihleri aras×nda kan
merkezimize 22120 donasyon baüvurusu yap×ld×.
Tam kan ve tek donör trombosit suspansiyonu
donasyonu amac×yla baüvuran donörler donasyon
formu doldurdular. Donasyon öncesi anket sorular× kan merkezi doktoru taraf×ndan deùerlendirildi. Anamnez, anket bilgileri, muayene ve
laboratuvar bulgular×n×n deùerlendirilmesi sonucu kabul edildiler veya geçici/kesin olarak reddedildiler. Bu donörlere ait veriler Hemosoft Kan
Bankac×l×ù× ve Bilgi Yönetim Sistemi (Versiyon
2.0) taraf×ndan deùerlendirildi. Toplam baüvurulardan 19262`u (%87.07) donasyon için uygun
bulundu. 2858 (%12.92) baüvuru ise çeüitli sebepler ve sürelerle reddedildi. Reddedilen donörlerin
351`i (%1.58) süresiz olarak, 2507`si (%11.33) çeüitli sürelerle ertelendi. Süresiz reddedilen
donörlerin tekrar baüvurular×donasyon kay×tlar×na al×nmad×. Toplam donasyon baüvurular×n×n
%19.14`ünü (4234 donör) tek donör trombosit
donörleri oluüturmaktayd×. Tek donör trombosit
süspansiyonu için yap×lan 4234 donasyon baüvurusundan 3456`s×(%81.62) uygun bulunurken
735`i (%17.35) geçici olarak, 39`u (%0.92) ise süresiz olarak red edildi. Tam kan donasyonu amac×yla baüvuran 17886 (%80.85) donörün ise 15802`si
(%88.34) donasyon için kabul edildi. 1772 (%9.9)
donör geçici olarak, 351 (%1.96) donör ise süresiz
olarak red edildiler. Donasyon baüvurular× için
s×kl×kla rastlanan red oranlar× ve nedenleri aüaù×daki tablo özetlenmiütir. Donör red oranlar× literatür ile uyumlu iken, red nedenlerinin profili ülkeler aras×nda farkl×l×klar gösterebilmektedir.
#Image21.jpg#
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popülasyondaki orandan daha anlaml× bulunmad×.

trombosit say×s×, fibrinojen, vWF, PS ve CRP düzeyleri aktif dönemdeki hastalarda remisyonda
olanlara gore anlaml× olarak yüksek bulundu
(s×ras× ile p=0,04, p=0,007, p=0,02, p=0,001 ve
p=0,003). APCR saptanan, aktif dönemde hastalar
ile remisyondakiler aras×nda ve aktif dönem hastalar× ile kontroller aras×nda anlaml× fark bulunmad×. Çal×ümam×zda APCR ve doùal inhibitörlerin aktif ya da remisyonda olsun úBH`da tromboz
riskini artt×r×c× etkisi olmad×ù× sonucuna vard×k.
Bu çal×üman×n trombozu ya da tromboz öyküsü
olan úBH tan×l× hastalarda kontrollerle karü×laüt×rmal× yap×lmas×n× önermekteyiz.

BURSA BÖLGESøNDE SAöLIKLI
YENøDOöANLARDA
METøLENTETRAHøDROFOLAT
REDÜKTAZ (C677T) ve FACTOR V
LEøDEN (FVL G1691A)
PREVALANSI :
A. Meral, B. Baytan, ø. ølçöl1, B. Sevinir, Ü. Günay.
Uluda÷ Üniv. TÕp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji
Bilim DalÕ, Biyokimya Bilim DalÕ1, Görükle, Bursa.

YÖREMøZDE VENÖZ TROMBOZ
OLGULARINDA PROThROMBøN
G20210A GEN MUTASYONU SIKLIöI:

Genetik
risk
faktörleri
tromboemboli
patogenezinde önemli rol oynar. Bu faktörlerden
metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR C677T)
gen mutasyonu, homosistein metabolizmas×n×
etkileyerek tromboza eùilimi art×r×r. Factor V
Leiden (FVL G1691A) ise aktive protein C
rezistans×nedeni ile tromboza neden olur. Çal×üman×n amac×, Bursa bölgesindeki yenidoùanlarda
MTHFR (C677T) ve FVL (G1691A) s×kl×ù×n× araüt×rmakt×r. Bu nedenle saùl×kl×term 195 yenidoùan
(0-2gün) rastgele seçildi. Tüm ailelere çal×üma
hakk×nda bilgi verildi ve onaylar× al×nd×. Bebeklerden EDTA`l× tüplere 2cc venöz kan örnekleri
al×narak tam kanda DNA izolasyonu (MagNA
Pure LC Nucleic Acid Purification System, Roche)
yap×ld×. DNA spektrofotometrik yöntem ile ölçüldü ve -20°C`de sakland×. MTHFR C677T genotipi,
Aslanidis and Schmidtz (Rapid Cycle RealTime
PCR, Methods and Application,Eds. Mauer,
Wittwer, Nakaraga, Springer) yöntemine göre
real-time PCR (Light Cycler, Roche, Germany) ile
saptand×. FVL G1691A genotipi ise ayn× yöntemle
ve real time PCR (LightCycler Factor V Leiden
Mutation Detection Kit, Roche) ile araüt×r×ld×. Bursa`da yenidoùanlarda MTHFR C677T alel s×kl×ù×
%53 (n:104/195) idi. MTHFR C677T heterozigot
s×kl×ù× %37.4(n:73/195), homozigot s×kl×ù× ise
%15.8 (n:31/195) olarak belirlendi. FVL G1691A
alel s×kl×ù× %10.2 (n:10/195) olup olgular×n tümü
heterozigot idi. Bölgemizde MTHFR mutasyon
prevalans× FVL`den anlaml×olarak yüksek bulundu(p<0.05). Çal×ümam×zda saptanan MTHFR
C677T genotipi beyaz ×rkda bildirilen sonuçlardan
daha yüksek olup Kuzey ve Güney Amerika yerlilerine benzerdir. Bu yüksek s×kl×k nedeni ile
tromboz riskini art×ran bu faktörün, Türkiye`de
farkl× coùrafi bölgelerde çal×ü×lmas× ve ülke genelinde s×kl×ù×n×n bilinmesi önemlidir.

S. KalkanlÕ1, O. AyyÕldÕz, S. Batun, N.Tiftik, Z. Bolaman2,
M.Yurt, E. Müftüo÷lu.
Hematoloji Bilim DalÕ. 1 Genetik Bilm DalÕ Dicle Üniversitesi TÕp Fakültesi. DiyarbakÕr,
2Hematoloji Bilim DalÕ. Adnan Menderes Üniv.TÕp
Fakültesi, AydÕn.

Venöz tromboembolizm (VT), kal×tsal ve edinsel
risk faktörlerinin çeüitli kombinasyonlar×na dayal×
multifaktöriyel
bir
hastal×kt×r.
Faktor
V
Leiden(FVL) mutasyonu VT geliüiminde en yayg×n kal×tsal risk faktörü olarak bilinirken, diùer
önemli bir risk faktörü olarak da Prothrombin
G20210A gen mutasyonu bildirilmiütir. Daha önceki çal×ümalar×m×zda Derin Ven Trombozu (DVT)
olgular×nda ve saùl×kl× popülasyonda FVL s×kl×ù×n× bölgemizde araüt×rm×üt×k. Bu çal×ümada ise
Prothrombin G20210A mutasyonunun yöremizdeki DVT olgular×nda prevelans×n× belirlemek
amac×yla bu çal×ümay× gerçekleütirdik. Farkl× yaü
ve cinsiyette , DVT öyküsü olan 58 hastalan×n
Prothrombin G20210A genotipleri real time
polimeraz zincir reaksiyonu ve floresan rezonans
enerji transfer (FRET) sistemi ile belirlendi. Vakalar×n 26`s× erkek 32`si bayand×. Yaü aral×ù× 16-75
idi. Yirmiüç vakada tekrarlayan tromboz öyküsü
vard×. Otuzbeü vaka ise ilk olarak trombozla baüvurmuütu. Prothrombin G20210A mutasyonu
%3.4 (2/58) oran×nda saptand×. Her iki hastada da
Prothrombin G20210A mutasyonunu heterozigot
olarak taü×rken, hastalar×n biri ayn× zamanda FVL
mutasyonu için heterozigot heterozigot taü×y×c×
idi. Sonuç olarak DVT olgular×nda FVL mutasyonu bölgemizde önemli bir faktör olarak rol oynarken Prothrombin G20210A mutasyonu saùl×kl×
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PIHTILAùMA ESASINA DAYANAN
APC-R ÖLÇÜMÜNÜN MOLEKÜLER
BøYOLOJøK TESTLERLE KARùILAùTIRILMASI:

sebebi olan aktive protein C rezistans× (APCR)
iliükisi konusunda yeterli veri bulunmamaktad×r.
Bu çal×ümada amaç, saùl×kl× kan vericilerinde,
ABO kan gruplar×na göre: 1) APCR tarama testi
olarak kullan×lan APCR normalize oran×n×n
(APCR-NO), 2) APCR(+)`liùi s×kl×ù×n×n farkl× olup
olmad×ù×n× irdelemektir. Çal×ümaya Mart-Haziran
2002 tarihlerinde kan merkezine gelen ortalama
33 yaü×nda (19-63 y×l) 250 gönüllü kan vericisi (208
E/42 K) al×nd×. Çal×üma için lokal etik kurul onay×
ve gönüllü olur formu edinildi. Al×nan plazma
örneklerinde APCR`yi ölçmek için ProC(r) Global
testi (Dade Behring, Marburg, Germany) standart
ve modifiye yöntemle (FV yoksun plazma) eü
zamanl× çal×ü×ld×. Standart yöntemle 0,69`un,
modifiye yöntemle 0,86`n×n alt×APCR(+)`liùi olarak kabul edildi. Standart yöntemle 17 olguda,
modifiye yöntemle 28 olguda APCR(+)`liùi saptand×(p=0,03). Her ne kadar O kan grubunda en
az AB kan grubunda en fazla APCR(+) olgu izlense de aradaki farklar anlaml× deùildi (Tablo 1).
APCR (-) olgularda, standart yöntemle O grubunda ortalama APCR-NO en yüksek izlendi
(p=0,016). Modifiye yöntemle ise kan gruplar×na
göre ortalama APCR-NO`lar×nda fark yoktu (Tablo 2). Olgular O ve O d×ü× kan grubu olarak ele
al×nd×ù×nda, APCR(+)` lik s×kl×ù× standart yöntemde O grubunda 2(%3,5), O d×-ü×nda 15(%7,8)
(p=0,344), modifiye yöntemde ise O grubunda
3(%5,3), O d×ü×nda 25(%13) olguda saptand×.
APCR(-) olgular×n APCR-NO`lar× deùerlendirildiùinde, standart yöntemde O grubunda O d×ü× kan
gruplar×na göre istatistiksel olarak fark saptan×rken (p=0,001), modifiye yöntemde bu fark görülmedi.
#Image19.jpg#
#Image20.jpg#
Standart yöntem FV Leiden`e (FVL) özgün olmaks×z×n vücuttaki fizyolojik durumu daha iyi yans×tmaktad×r. Standart yöntemle O kan grubunda
APCR-NO, O d×ü× kan gruplar×na göre rezistans×n
uzaù×nda bulunmuütur. FVL için daha özgün ve
duyarl× olan modifiye yöntemle APCRNO`lar×kan
gruplar× aras×nda (O ve O d×ü× gruplar aras×bak×lsa
da) farkl×l×k göstermemektedir. Bu durum O
d×ü×kan gruplar×nda FVIII düzeyinin daha yüksek
olmas× ve modifiye yöntemde dilüsyonun bu dezavantaj× gidermesiyle aç×klanabilir. ústatistiksel
olarak anlaml× bulunmasa da, modifiye yöntemde
APCR(+) olgu s×kl×ù×, O grubunda O d×ü× gruba
oranla daha az bulunmuütur. Çal×üma grubunun
küçüklüùü s×n×rlay×c× faktör gibi görünmektedir.
Bu çal×üma O kan grubunun fizyolojik olarak aktive protein C rezistans×ndan uzak olduùunu gösterirken, O kan grubunda APCR(+)`liùinin daha
seyrek olabileceùi kuükusunu doùurmaktad×r.

S. Aksu, H. Koço÷lu, N. SayÕnalp, Y. BüyükaúÕk, H.
Göker, ø.C. Haznedaro÷lu, O. ø. Özcebe, S.V. Dündar, ù.
KirazlÕ, A. Gürgey1.
Hacettepe Üniversitesi, øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ,
Hematoloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi, øhsan Do÷ramacÕ Çocuk Hastanesi, Hematoloji Ünitesi

Faktör V Leiden mutasyonu otozomal dominant
olarak geçen ve özellikle beyaz ×rkta s×k bulunan
bir mutasyondur. Mutasyonu taü×yan kiüide ek
risk faktörleri varsa bu mutasyon tromboz riskini
artt×rmaktad×r. Moleküler biyolojik tekniklerle bu
mutasyonun gösterilmesi her merkezde mümkün
olmad×ù× için tarama yöntemi olarak aktive protein C rezistans× (APC-R) ölçümü önerilmektedir.
Son y×llarda Faktör V eksik plazma kullan×larak
APC varl×ù×nda p×ht×laüma zaman×n×n tayinine
dayanan APC-R ölçümü ile testin duyarl×l×ù× ve
özgüllüùü artt×r×lm×üt×r. Bu retrospektif araüt×rmada, PCR yöntemi ile Faktör V Leiden
homozigot ve heterozigot bulunan 142 hastan×n,
STASTACLOTAPC-R kiti ile APC-R sonuçlar×
karü×laüt×r×ld×. 142 hastan×n 123 tanesi heterozigot,
19 tanesi homozigot idi. 142 hastan×n 140`×nda
APC-R k×sa bulundu (<120 sn). Faktör V Leiden
mutasyonu heterozigot olan hastalar×n APC-R
deùerleri 54-180 sn aras×nda iken, homozigot olan
hastalar×n en düüük deùeri 50 sn, en yüksek deùeri 120 sn idi. Ortalama APC-R deùeri heterozigot
olan hastalarda 88 sn, homozigot olanlarda 70 sn
bulundu. Testin duyarl×l×ù× % 98 olarak hesapland×. Böylece genetik test ile karü×laüt×r×ld×ù×nda, bu
teknik ile APC-R tayini son derece duyarl× olarak
bulundu. Bu nedenle moleküler biyolojik tan×
yöntemi kullan×lamayan merkezlerde APC-R
tayini önemlidir.

AKTøVE PROTEøN C REZøSTANSININ ABO KAN GRUPLARIYLA
øLøùKøSø:
A. Kasapo÷lu, P. Topçuo÷lu, Ö. Arslan, M. Özcan.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi,øbni Sina Hastanesi,
Hematoloji Bilim DalÕ, Ankara.

Sebebi tam aç×klanamamakla birlikte, O d×ü× kan
grubuna sahip kiüilerin O kan grubuna oranla
tromboz riskinin daha yüksek olduùu ileri sürülmüütür. Kan gruplar×ile trombofilinin en yayg×n
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KONTROLLÜ OVULASYON
øNDøKSøYON ESNASINDA AKKøZ
AKTøVE PROTEøN C DøRENCø GELøùøYOR MU?:

Akciùer tüberkülozu hastalar×nda zaman zaman
derin ven trombozu komplikasyonu geliüebilmektedir. Bu çal×ümada, akciùer tüberkülozu hastalar×nda venöz tromboza predispozisyon oluüturmas× muhtemel olan baz× hemostatik bozukluklar×
araüt×rd×k. Aktif akciùer tüberkülozu olan 45 hastada ve kontrol grubu olarak 20 saùl×kl× gönüllüde
tedavi öncesinde ve tedaviye baülad×ktan 30 gün
sonra koagülasyon ve trombosit fonksiyon testleri
çal×ü×ld×. Baülang×çta hasta grubunda anemi,
lökositoz, trombositoz, ayr×ca plasma fibrinojen
düzeyinde, faktör VIII düzeyinde ve plazminojen
aktivatör inhibitörü (PAI - 1) düzeyinde art×ü tespit edildi. Antitrombin III (AT III) ve protein C
(PC)
düzeyleri
ise
azalm×üt×.
Tedavinin
30.gününde anemi, lökositoz ve trombositoz bulgular×nda iyileüme görüldü. Fibrinojen ve faktör
VIII düzeyleri normal deùerlere düüerken PC ve
AT III deùerlerinde normal düzeylere yükseldi.
PAI-1 düzeyinde bir deùiüiklik saptanmad×. Hastalarda aktive edilmiü PC direnci saptanmad×.
Agregasyon testleri trombosit aktivitasyonunda
art×ü oldu ùunu gösterdi. Bir ayl×k takip döneminde hiçbir hastada derin ven trombozu geliümedi.
Bulgular×m×z akciùer tüberkülozu hastalar×nda
AT III ve PC düzeylerinin azalmas×, plazma fibrinojen düzeyi ve trombosit agregasyonunun artmas× nedeniyle hiperkoagülobilitenin indüklendiùini ve bu durumun tedavi ile düzeldiùini göstermektedir.

B. YÕldÕrÕm1, A. Keskin2, S. Kabukçu2.
Pamukkale Üniversitesi TÕp Fakültesi 1KadÕn HastalÕklarÕ ve Do÷um Anabilim dalÕ 2 øç HastalÕklarÕ Anabilim
DalÕ

Aktive protein C (APC), Faktör Va ve Faktör
VIIIa`y×inaktive ederek tromboz oluüumunu engeller. APC`ye direnç geliüimi tromboz için bir
risk faktörü oluüturur. Doùuütan APC direnci,
Leiden mutasyonu olarak bilinen faktör V geninin
Arg506-Gln nokta mutasyonuna baùl×d×r. Bunun
d×ü×nda fizyolojik ve patolojik olaylar da akkiz
APC direncine sebep olur. Gebelik, hormon
replasman tedavisi, oral kontraseptif kullan×m× ve
menopoz sonras×dönem gibi hormonal deùiüikliklerin oluütuùu durumlarda akkiz APC direnci
geliüebildiùi bildirilmiütir. Kontrollü ovulasyon
indiksiyonunda
estrojen
düzeyinde
doùal
menstrual döneme göre büyük deùiüiklikler olmaktad×r. Bu nedenle kontrollü ovulasyon
indiksiyonu, estrojen hormonunun akkiz APC
direnci geliüimindeki rolünü araüt×rmak için uygun bir model oluüturmaktad×r. Bu çal×ümada
Özel Saùl×k Tüp Bebek Merkezinde ovulasyon
indüksiyonu uygulanan 20 hastada estrojenin
akkiz APC direnci geliütirmedeki rolü araüt×r×lm×üt×r. Tüm hastalarda GnRH analoùu ile hipofiz
bask×lanmas× sonras× FSH ile ovulasyon
induksiyonu yap×lm×üt×r. úlk kan örneùi tedavi
öncesi adetin 1-3`üncü günü, ikinci örnek yumurta toplanmas×ndan 2-3 gün önce al×nm×üt×r. Her iki
kan örne ùinde estrojen düzeyi ve APC rezistans×
(Accelerimate, Biomeroux) bak×larak tedavi öncesi
ve sonras× deùerler karü×laüt×r×lm×üt×r. Estrojen
düzeyindeki büyük farkl×l×ùa raùmen (p<0.001),
APC duyarl×l×ù×nda istatistiksel olarak anlaml× bir
farkl×l×k tespit edilmemiütir (p>0.05). Bulgular
kontrollü ovulasyon indiksiyonu s×ras×nda,
endojen estrojen art×ü×yla akkiz APC direnci geliümediùini göstermektedir.

TALASEMø MAJORLU HASTALARDA FAKTÖR VIII VE IX DÜZEYLERø:
1A.A.Atay, 1A.E.Kürekçi, 1O.Özcan, 2N.Akar, 2Z.Uysal,
2M.Ertem, 2S.Gözdaúo÷lu 2ù.Cin.
1Gülhane

Askeri TÕp Akademisi Çocuk Hematolojisi
Bilim DalÕ, Etlik-Ankara.
2Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi . Çocuk Hematolojisi Bilim DalÕ, Cebeci-Ankara

Talasemi major daha bebeklik döneminde klinik
bulgu oluüturan ve ömür boyu düzenli aral×klarla
kan transfüzyonu gerektiren bir hematolojik bozukluktur.
Bu
hastalarda
kronik
bir
hiperkoagulabilitenin varl×ù× ile beraber, ileri dönemde
uygulanan
splenektomi
sonras×
tromboembolik olaylar da izlenmektedir. Çal×ümam×zda, son zamanlarda tromboembolik olaylarda bir diùer risk faktörü olabileceùi gösterilen
faktör VIII ve faktör IX yüksekliùinin talasemi
majorlu
olgularda
prevalans×n×n
araüt×r×lmas×amaçlanm×üt×r. Faktör VIII yüksekliùinin genel popülasyonda prevalans× yaklaü×k

AKCøöER TÜBERKÜLOZUNDA
HEMOSTATøK DEöøùøKLøKLER :
E.Kunter, O.Türken, M.Sezer, A.Öztürk, K.Cerraho÷lu,
E.Bozkanat, A.ølvan.
GATA ÇamlÕca Gö÷üs HastalÕklarÕ Hastanesi, GATA
H.Paúa TÕbbi Onkoloji Servisi, østanbul.
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homosistein düzeyinin, vasküler bozukluklar×n
olu-üumunda risk faktörü olduùunu düüündürtmektedir.
Bu
çal×ümada,
5,10metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) gen
polimorfizmi ve homosisteinin, BH`deki derin
ven trombozu ile iliükisini araüt×rmay× amaçlad×k.
Çal×ümaya 40 BH hastas× (23 erkek, 17 kad×n; yaü
ortalamas×40.2±8.4 y×l) ve 60 saùl×kl× kontrol (SK)
(34 erkek, 26 kad×n; yaü ortalamas× 41.6±6.9 y×l)
al×nd×. Behçet hastal×ù× olan 40 hastan×n 14`ünde
derin venöz tromboz (DVT) öyküsü mevcut idi.
Hastalar×n DVT`leri, tromboz s×ras×nda Doppler
ultrason ile kan×tlanm×ü idi. MTHFR C677T mutasyonu aç×s×ndan homozigot olanlar×n oran×,
BH`de %7.5 iken SK grubunda %10 idi. MTHFR
polimorfizm daù×l×m× aç×s×ndan gruplar aras×nda
fark yok idi (p>0.05). MTFHR homozigotluùu,
DVT aç×s×ndan risk faktörü olarak saptanmad×.
DVT öyküsü olan Behçet hastalar×n×n plazma
homosistein düzeyleri (15.9±4.6 micromol/l),
DVT öyküsü olmayan olmayan Behçet hastalar×ndan (12.1±3.3 micromol/l) ve SK grubundan
(12.6±3.8 micromol/l) yüksek olarak bulundu
(s×ras×yla, p<0.013 ve p<0.025). DVT öyküsü olan
Behçet hastalar×n×n serum folat düzeyleri (7.7±6.5
nmol), SK grubununkinden (10.4±5.0 nmol/L)
düüük idi (p<0.001). Homosistein, BH`de DVT için
risk faktörü olarak bulundu (OR: 1.3, 95% CI 1.051.70, p=0.01). Sonuç olarak, artm×ü plazma
homosistein düzeyleri, Behçet hastal×ù×nda gözlenen derin venöz trombozunun patogenezinde
rolü olabilir.

%11, tromboembolizmde ise %20-25 olduùu bildirilmiütir. Faktör VIII yüksekliùinden sorumlu olan
mekanizmalar henüz bilinmemektedir. Bugüne
kadar genetik bir varyasyon da gösterilememiütir.
Bu çal×ümada, prospektif olarak 35 talasemi
majorlu hasta ve 165 saùl×kl× eriükin araüt×r×lm×üt×r.
Faktör VIII düzeyleri hasta grubunda ortalama
156.01 ± 24.6 IU/dl, kontrol grubunda ise 112.72 ±
39.3 IU/dl idi (p< 0.05). Faktör IX düzeyleri hasta
grubunda ortalama 48.48 ± 7.52 IU/dl , kontrol
grubunda ise72.6 ± 5.2 IU/dl saptand×(p< 0.05).
Tromboz için baù×ms×z önemli bir risk faktörü
olduùu ve trombozlu olgularda bir akut faz
reaktan×olmad×ù× belirlenen faktör VIII yüksekliùinin talasemi major olgular×m×zda % 28.5
(OR:3.07 , %95CI:1.178.00) oran×nda bulunduùunu, baüka bir deyiüle tromboz riskinin bu hastal×k
grubunda 3 kat fazla olduùunusaptad×k. Talasemi
majorlu olgularda faktör IX düzeylerini ise %37.1
oran×nda (OR:6.3 ; %95CI:1.42-31.8) düüük olarak
saptad×k. Bu da talasemi majorlu olgularda
hepatik disfonksiyon ve hemokromatosise baùl×
ikincil geliüen edinsel faktör IX eksikliùini düüündürmektedir. Bulgular×m×z yüksek plazma faktör
VIII düzeylerinin talasemi majorlu hastalarda
artm×ü tromboz riski ile iliükili olabilece ùini göstermektedir. Bu nedenle, her trombozlu hastada
olduùu gibi talasemi majorlu hastalarda da
tromboza yatk×nl×k araüt×rmas× amac× ile faktör
VIII düzeylerinin ölçülmesini önermekteyiz.

DERøN VEN TROMBOZU OLAN
BEHÇET HASTALARINDA
METøLENTETRAHøDROFOLAT
REDÜKTAZ ENZøM GEN
POLøMORFøZMø VE PLAZMA
HOMOSøSTEøN DÜZEYLERø :

AøLEVø FAKTÖR VIII YÜKSEKLøöø
øLE BøRLøKTELøK GÖSTEREN SUÇøÇEöø ENFEKSøYONUNA
SEKONDER GELøùEN
NEKROTøZAN FASøøTøSLø BøR OLGU:

A. Canataro÷lu1, K. TanrÕverdi2, T. ønal3, G. Seydaoglu4,
D. Arslan5, F.BaúlamÕúlÕ2.

H.ø.AydÕn, A.A.Atay, V. Kesik, A.E.Kürekçi, E.KÕsmet,
O.Özcan, E.Gökçay.

Çukurova Üniversitesi, TÕp Fakültesi, Romatolojiømmunoloji Bilim DalÕ1,
Hematoloji Bilim DalÕ2,
Biyokimya Anabilim DalÕ3,
Biyoistatistik Anabilim DalÕ 4,
øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ 5

Gülhane Askeri TÕp Akademisi Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Ankara

Suçiçeùi enfeksiyonu erken çocukluk döneminde
genellikle iyi bir klinik seyir gösteren ve spontan
düzelen viral bir enfeksiyondur. Çocuklarda suçiçeùi enfeksiyonu, grup A beta-hemolitik streptokoklar taraf×ndan oluüturulan subkutan doku ve
fasian×n invasiv enfeksiyonu ve bu dokular×n
nekrozu ile sonuçlanan bir tablo ile komplike
olabilmektedir. Burada 4 yaü×nda bir k×z çocukta
suçiçeùi enfeksiyonu ve ailevi faktör VIII yüksekliùi ile birliktelik gösteren nekrotizan fasiitisli bir

Behçet Hastal×ù× (BH), oral ve genital ülserler, cilt
lezyonlar×, göz tutulumu, paterji testi pozitifliùi ile
karakterize bir vaskülittir. Bu bulgular yan×nda,
arterial ve venöz tutulumlar, artrit, santral sinir
sistemi tutulumu da s×kça saptanmaktad×r. Venöz
tromboz, BH`de en s×k gözlenen damar patolojisi
olup patogenezi net olarak ayd×nlat×lamam×üt×r.
Daha önce yap×lan çal×ümalar, artm×ü plazma
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rilen nokta mutasyonlar×d×r. Bu bildiride, hem
Faktör-V Leiden hem de protrombin G20210A
mutasyonlar×n× heterozigotolarak taü×yan ve aù×r
arteriyel trombus geliüen bir hasta sunulmuütur.
Sekiz yaü×ndaki hastam×z, ekstremitelerde yayg×n
purpurik lezyonlar ve peniste nekroz nedeniyle
hastanemize sevk edildi. Öyküsünde hafif travma
d×ü×nda infeksiyon veya baüka bir kolaylaüt×r×c×
faktör olmad×ù× öùrenildi. Yap×lan klinik ve radyolojik incelemelerle hastaya purpura fulminans
tan×s× kondu. Eü zamanl× ekokardiografik incelemelerde sol atriumda intramural trombus tespit
edildi. Hastaya önce intravenöz ve ard×ndan
subkutan anfraksiyone heparin ve kliniùi stabilleüince oral warfarin tedavisi uyguland×. Purpurik
dokular ve penis nekrotik dokulardan temizlendi
ve
sistostomi
kateteri
yerleütirildi.
Seri
ekokardiyografik incelemelerde atrial trombüsün
rezolüsyona uùrad×ù× görüldü. Trombüs etiyolojisi için yap×lan incelemelerde hastan×n hem FaktörV Leiden, hem de Protrombin G20210A mutasyonlar×n× taü×d×ù× ve bunlar×n her birini bir ebeveyninden ald×ù× izlendi. úki ayl×k tedaviyi takiben oral warfarinle taburcu edilen hastam×z halen
ayaktan ve sorunsuz izlenmektedir. Hastam×zda
olduùu gibi, birden fazla trombofilik mutasyonun
birlikteli ùinin küçük yaülarda ve aù×r thrombus
geliüme riskini art×rd×ù×n× düüünmekteyiz.

olgu sunulmaktad×r. Daha önce tamamen saùl×kl×
4 yaü×nda k×z çocuùu, su çice ùi enfeksiyonunun
dördüncü gününde kusma, ateü ve halsizlik üikayeti ile baüvurdu. Fizik muayenesinde ateü (39 °C,
aksiller), taüikardi (130 vuru/dk), hipotansiyon
(70/50 mmHg), vücutta yayg×n polimorfizm gösteren papüloveziküler lezyonlar, sol uyluk
medialinde ortas× nekrotik, etraf× eritemli, ödemli,
aùr×l× ve üzerinde 1x2 cm boyutlar×nda bül olan
bir lezyon saptand×. Bilinç aç×k, cilt turgor ve
tonusu azalm×ü, genel durum bozuktu. Suçiçeùi
enfeksiyonunun ikinci gününden itibaren üç gün
süre ile nimesulid kullanma öyküsü vard×.
Laboratuvar incelemesinde; bül s×v×s×nda gram
(+) koklar görüldü ve kültürde ise grup A beta
hemolitik streptokok (GABHS) izole edildi. Bu
bulgular ile hastada suçiçeùi enfeksiyonuna
sekonder invaziv GABHS enfeksiyonu düüünülerek vankomisin, imipenem ve intravenöz
immunglobulin tedavisine baüland×. Acil cerrahi
debridman uyguland× ve bu s×rada 8x10 cm boyutlar×nda nekrotizan fasiitisi olduùu görüldü. 13.
günde greftleme uyguland×. Greftlemeden 3 ay
sonra yap×lan trombofili araüt×rmalar×nda faktör V
Leiden ve protrombin 20210A mutasyonu negatif,
faktör VIII düzeyi yüksek (300 IU/dl) faktör IX,
antitrombin, protein S ve C aktiviteleri normal
olarak bulundu. Bir protrombotik risk faktörü
olarak faktör VIII yüksekliùi ailesel özellik taü×yabileceùinden anne (218 IU/dl) ve babada (198
IU/dl) ölçülen faktör VIII düzeylerinin de yüksek
olduùu görüldü. Bu olgu, suçiçeùi enfeksiyonu
sonras× GABHS ile oluüan nekrotizan fasiitisin
nadir görülmesi ve nekrotizan fasiitisli olgularda
olay×n faktör VIII yüksekliùi gibi protrombotik
risk faktörleri ile birlikte bulunabileceùini iüaret
etmesi bak×m×ndan önemli bulunmuütur.

GENÇ SEREBRAL ENFARKTÜSLÜ
HASTALARDA TROMBOFøLøK
RøSK FAKTÖRLERø:
Z. Karakuú1, F.BaúlamÕúlÕ1E. Gürkan1, B. Güvenç1, Ç.
Ünsal1, K. TanrÕverdi1, A. Özeren2.
1Hematoloji

Bilim DalÕ, Çukurova Üniversitesi TÕp
Fakültesi, Adana
2Nöroloji Ana Bilim dalÕ, Çukurova Üniversitesi TÕp
Fakültesi, Adana

FAKTÖR-V LEIDEN VE
PROTROMBøN G20210A MUTASYONLARINI BøRLøKTE TAùIYAN
BøR HASTADA AöIR PURPURA
FULMøNANS:

Son zamanlarda genç serebral enfarktüslü hastalarda kal×tsal trombofilik faktörler önem kazanm×üt×r. Bunlar Faktör V Leiden, Protrombin 20210,
MTHFR gen mutasyonlar×d×r. Bu çal×üma ile
seçilmiügenç (50 yaü alt×) serebral enfarktüslü
hastalarda bu mutasyonlar×n s×kl×ù×n×n araüt×r×lmas× amaçlanm×üt×r. Çukurova Üniversitesi T×p
Fakültesi Nöroloji servisinde genç akut serebral
enfarktüs tan×s×yla takip edilen 8 erkek 13 bayan
hasta (yaü ort: 40.0±2.2 y×l) ve saùl×kl× 42 erkek ve
39 kad×n (yaü ort: 42.1±0.7 y×l) çal×ümaya al×nd×.
Tüm hastalardan faktör V leiden, protrombin
20210 ve MTHFR mutasyonlar× için kan örnekleri
al×nd×, LightCycler cihaz× kullan×larak RealTime
PCR metodu ile çal×ü×ld×. Tüm hastalar×n serebral

S.M.KayÕran1, B.Ataç2, H.Verdi2, N.Özbek2.
Baúkent Üniversitesi TÕp Faskültesi1 Pediatrik Hematoloji Ünitesi ve 2Moleküler Biyoloji Ünitesi, Ankara.

Çocuklarda trombotik olaylar eriükinlere göre
daha nadir görülmesine karü×n, bu konudaki raporlar×n giderek art×ü gösterdiùi izlenmektedir.
Faktör-V Leiden (aktive protein C rezistans×) ve
protrombin G20210A mutas- yonlar× son on y×l
içinde tan×mlanan ve trombozla en çok iliükilendi115

lanm×ü, 5`i erken dönemde (ilk 7 gün) 3`ü ise geç
dönemde olmak üzere vakalar×n 33 %`ü kaybedilmiütir. TPE uygulamalar× Fresenius AS204 ve
Haemonetics-3p aferez cihazlar× ile yap×lm×üt×r.
Deneyimlerimize dayanarak TTP tedavisinde
erken
tan×
ve
plazma
tedavisinin
saùkal×m×belirleyen faktörler olarak primer öneme
sahip olduùu söylenebilir.

enfarkt aç×s×ndan risk faktörleri kaydedildi. Tüm
hastalardan
antitrombin
III,
fibrinojen,
homosistein, protein C ve S, vitamin B12, folik asit
düzeyleri incelendi. ústatistiksel yöntem olarak kikare testi ve regresyon analizi kullan×ld×. Serebral
enfarkt geçiren bu hastalarda faktör V leiden,
protrombin 20210 ve MTHFR mutasyonlar×nda
kontrol grubuna göre anlaml× farkl×l×k saptanmad×. Ancak serum antitrombin III ve protein C düzeylerinde dü-üük, fibrinojen, homosistein, düzeyleri yüksek görüldü (p<0.05). Ayr×ca vitamin B12,
folik asit, protein S düzeylerinde anlaml× deùiüiklik mevcut deùildi. Serebral enfarkt etyolojisi
multifaktöriyeldir ve daha büyük gruplarla yap×lacak çal×ümalar daha anlaml× sonuçlar ç×karacakt×r.

VENÖZ TROMBOZLU HASTALARDA TROMBOFøLøK RøSK FAKTÖRLERø:
Z. Karakuú, F.BaúlamÕúlÕ, E. Gürkan, B. Güvenç, Ç. Ünsal, K. TanrÕverdi.
Hematoloji Bilim DalÕ, Çukurova Üniversitesi TÕp Fakültesi, Adana

TROMBOTøK TROMBOSøTOPENøK
PURPURADA KLøNøK SEYøR: ÇUKUROVA BÖLGESø DENEYøMLERøMøZ:

Son zamanlarda tromboz etyolojisinde nokta
nutasyonlar×n×n önemi anlaü×lm×ü olup bunlar
aras×nda faktör V leiden, protrombin 20210 ve
MTHFR mutasyonlar× toplumdaki s×kl×ù× aç×s×ndan büyük önem kazanm×üt×r. Bu çal×üma ile seçilmiü genç venöz trombozlu hastalar ile bu nokta
mutasyonlar×n×n s×kl×ù×n×n araüt×r×lmas× amaçlanm×üt×r. Çukurova Üniversitesi T×p Fakültesinde
genç venöz tromboz tan×s×yla çeüitli kliniklerde
takip edilen, 20 erkek, 15 bayan hasta (grup 1, yaü
ort:32.8±1.7 y×l) ve saùl×kl× 42 erkek ve 39 kad×n
(grup 2, yaü ort:42.1±0.7 y×l) çal×ümaya al×nd×. Tüm
hastalardan faktör V leiden, protrombin 20210 ve
MTHFR mutasyonlar× için kan örnekleri al×nd×.
LightCycler cihaz× kullan×larak RealTime PCR
metodu ile çal×ü×ld×. Tüm hastalar×n venöz
trombüs aç×s×ndan risk faktörleri kaydedildi. Tüm
hastalardan
antitrombin
III,
fibrinojen,
homosistein, protein C ve S, vitamin B12, folik asit
düzeyleri çal×ü×ld×. ústatistiksel yöntem olarak kikare testi ve regresyon analizi kullan×ld×. Çal×ümaya al×nan hastalar×n %17`sinde heterozigot,
%20`sinde homozigot faktör V leiden mutasyonu
varken, kontrol grubunda ise %3.5 ve %1.2 düzeyinde idi. Ayr×ca hasta grupta %8.6, kontrol grubunda %1.2 heterozigot Prt20210 mutasyonu vard×. Homozigot hiçbir grupta saptanmad×. Son
olarak
hastalar×n
%45.7`sinde
heterozigot,
%25.7`sinde homozigot MTHRF mutasyonu görülürken, kontrol grubunda %44.4 ve %8.6 düzeyinde idi. Bu hastalar×n fibrinojen, homosistein ve
vitamin B12 düzeyleri anlaml× derecede yüksek
saptand×. Hastalar×n venöz tromboz aç×s×ndan
baù×ms×z risk faktörleri bulundu. Faktör V leiden,
protrombin 20210, MTHFR mutasyonu ve
antitrombin III, fibrinojen, homosistein ve folik
asit düzeylerinin venöz tromboz aç×s×ndan baù×m-

E.Gürkan, F. BaúlamÕúlÕ, B.Güvenç, 1N.B.KÕlÕç, Ç. Ünsal.
Hematoloji Bilim DalÕ,
1Kan Merkezi, Çukurova Üniversitesi TÕp Fakültesi,
Adana.

Trombotik trombositopenik purpura (TTP),
mikroanjiopatik hemolitik anemi (MAHA),
trombositopenik purpura (TP), nörolojik semptomlar, renal hastal×k ve ateüle karakterize nadir
görülen bir sendromdur. Çal×ümam×zda Ç.Ü.T.F.
Hematoloji Kliniùinde 1994-2002 y×llar× aras×nda
izlenmiü olan 24 vakada klinik gözlemlerimiz
sunulmaktad×r. Vakalar×n yaü ortalamas× 32.83
±12.56 olup, 13`ü kad×n hastad×r. Hastaneye baüvuru yak×nmas× en çok nörolojik nedenlerden
(deliryum, konfüzyon, ajitasyon, baüaùr×s×) olmuütur. Hastalar×n 15`inde ateü baüvuru s×ras×nda
tespit edilmiütir. Tüm hastalarda hemoraji gözlenmiü olup 8 hastada hematüri, 6`s×nda
epistaksis, birinde hemoraji, birinde retinal kanama, tüm hastalarda ciltte peteüi ve ekimoz bulunmuütur.
Baüvuru
s×ras×nda
ortalama
hematokrit deùerleri 23.07 % ±6.54 olarak bulunmuütur. Hastalar×n biri hariç tümünde ciddi
trombositopeni gözlenmiü olup bu vakalarda
ortalama
trombosit
say×s×
18754.2/mm3±12819.9`dir. Hastalar×n 17 %`sinde
komplet pentad×n klinik bulgular× gözlenmiü olup
tümünde MAHA ve TP baülang×çtan itibaren
mevcuttur. SLE ile TTP birlikteliùi iki kad×n hastada, bir hastada ise brucellosis gösterilmiütir.
Tedavide steroid, antiplatelet ajanlar, plazma
infüzyonu ve terapötik plazma deùiüimi uygu116

düzeyinin düüüklüùü ile iliükili olduùu sonucuna
var×ld×.

s×z risk faktörü olduùu ancak protein C ve S, vitamin B12 ile iliükili bulunamad×ù× saptand×. Ayr×ca deùiütirilebilir risk faktörlerinden sigara ve
sedanter hayat ile önemli derecede ilükili olduùu
saptand×.

PROTEøN- S EKSøKLøöø OLAN BøR
HASTADA SEREBRAL øNARKT VE
ALT EKSTREMøTEDE ARTERøYAL
TROMBOZ : OLGU SUNUMU:

GENÇ MYOKARD ENFARKTÜSLÜ
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RøSK FAKTÖRLERø:
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Sekiz y×ld×r hipertrofik kardiyomyopati nedeni ile
takipte olan 11 yaü×nda k×z hasta konvülsiyon
nedeni ile yat×r×ld×. Fizik incelemesinde, distonisi
ve sol hemiparezisi mevcuttu. Çekilen beyin tomografisinde, "saù lentiform nükleusta eksternal
kapsüle ve talamusa uzanan kronik infarkt ile
korpus kallozum agenezisi" olduùu, cerebral
magnetik rezonansta, "korpus kallozum agenezisi,
saù serebral laküner infarkt ve temparoparietal
kronik infarkt sekeli", magnetik rezonans
anjiografide ise, "saù median serebral arterde incelme ve düzensizlik, saù anterior serebral arterde
hipoplazi veya oklüzyon" saptand×. Yap×lan tetkiklerinde protein-S %32,6 olarak saptand×. Hastaya fraxiparin baüland×, daha sonra aspirin ile
devam edildi. Klinik olarak takibine karar verilerek taburcu edildi. Taburcu olduktan 5 ay sonra,
saù bacaù×nda soùukluk üikayeti ile baüvurdu.
Muayenede, sol alt ekstremiteye göre saùda belirgin ×s× kayb× vard× ve periferik nab×zlar çok zay×f
olarak al×nabiliyordu. Yap×lan alt ekstremite renkli dopler incelemesi, eksternal iliyak arter düzeyinde %60-70 düzeyinde stenoz ile uyumlu idi.
Hastaya 12 saat ara ile 3 doz streptokinaz tedavisi
verildikten sonra saù alt ekstremitede periferal
perfüzyon art×ü×na baùl×olarak ×s× art×ü× olduùu ve
periferik nab×zlar×n al×nabildiùi gözlendi. Yap×lan
kontrol renkli doplerde belirgin düzelme olduùu
saptand×.

Akut miyokard infarktüsü, s×kl×kla aterosklerotik
plaù×n y×rt×lmas×n× izleyen tromboz oluüumu sonucu meydana gelmektedir. Trombozun genetik
kökenlerini araüt×rmak üzere yap×lan bu çal×ümalar sonucunda, koagülasyon mekanizmas×n×n
deùiüik basamaklar×nda rol oynayan faktörlerde
çeüitli mutasyonlar saptanm×üt×r. Bu çal×üma ile
seçilmiü genç akut miyokard enfarktüslü hastalarda bu mutasyonlar×n s×kl×ù×n×n araüt×r×lmas×
amaçlanm×üt×r. Çukurova Üniversitesi T×p Fakültesi Kardiyoloji kliniùinde genç (50 yaü alt×) akut
miyokard infarktüs tan×s×yla takip edilen, 49 erkek
14 bayan hasta (grup 1, yaü ort:44.6±0.6 y×l) ve
saùl×kl× 42 erkek ve 39 kad×n (grup 2, yaü
ort:42.1±0.7 y×l) çal×ümaya al×nd×. Tüm hastalardan
faktör V leiden, protrombin 20210 ve MTHFR
mutasyonlar×için kan örnekleri al×nd×, LightCycler
cihaz× kullan×larak RealTime PCR metodu ile çal×ü×ld×. Tüm hastalar×n serebral infarkt aç×s×ndan
risk faktörleri kaydedildi. Antitrombin III, fibrinojen, homosistein, protein C ve S, vitamin vitamin
B12, folik asit düzeyleri çal×ü×ld×.Tüm hastalar×n
miyokard infarktüs aç×s×ndan risk faktörleri kaydedildi. ústatisliksel yöntem olarak ki-kare testi ve
regresyon analizi kullan×ld×. Miyokard enfarktüsü
geçiren bu hastalarda faktör V leiden, protrombin
20210 ve MTHFR mutasyonlar×kontrol grubuna
göre anlaml× farkl×l×k saptanmad×. Ancak serum
protein C düzeylerinde düüük, fibrinojen,
homosistein, düzeyleri yüksek görüldü (p<0.05).
Ayr×ca vitamin B12, folik asit, protein S ve
antitrombin III düzeylerinde anlaml× deùiüiklik
mevcut deùildi. Miyokard enfarktüsünün faktör V
leiden, protrombin 20210 ve MTHFR mutasyonlar× ile iliüki olmad×ù×, ancak fibrinojen ve
homosistein düzeylerinin yüksekliùi ve protein C
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SENDROMU: KANAMA DøATEZø
øLE SEYREDEN BøR OLGU:
F. Altuntaú, B. Eser, F. Kurnaz, E. Ekici, M. Sipahio÷lu1,
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Sistemik lupus eritematozus (SLE) bütün organ
sistemlerini tutabilen sistemik otoimmün bir hastal×kt×r. SLE seyrinde venöz veya arteryel
tromboembolik olaylara rastlanabilir. SLE`da
trombozun en s×k sebebi antifosfolipid sendromudur.Ancak,protein
C,protein
S
veya
antitrombin
III
eksikliùi,faktör
V
Leiden,protrombin veya me- tilen tetrahidrofolat
redüktaz (MTHFR) genlerindeki DNA mutasyonu
gibi
herediter
faktörler
de
trombozun
etyolojisinde rol oynayabilir.17 yaü×ndaki bayan
hastam×z 2 ay önce saù alt ekstremitede aùr×,üiüme
üikayetleriyle baüka bir hastanede yat×r×lm×ü.Yap×lan venöz doppler ultrasonografide saù
eksternal iliak ven,ana femoral ven ve saù alt
ekstremitenin bütün derin ve yüzeyel venlerinde
tromboz
saptanm×ü.Baüta
heparinle
antikoagülasyon uygulanan hasta,kumadin 5
mg/gün tedavisiyle taburcu edilmiü (úNR=2.5-3
tutacak üekilde). Hasta burada saptanan anemisinin ileri tetkiki için servisimize sevk edildi.Baüvuruda hastan×n halsizlik ve artralji üikayetleri vard×.Vücut kitle indeksi 30 kg/m2 olup, son
2 y×ld×r günde 10 adet sigara içmekteydi.Hasta 38
yaü×nda olan babas×n×n da 3 y×l önce derin ven
trombozu geçirdiùini belirtti.Hemoglobin 4.3
g/dl;hematokrit
%12;
lökosit
6300/mm3;
trombosit 13000/mm3; total bilirübin 3.5 g/dl;
indirekt bilirübin 2.9 g/dl; LDH 1231
U/L;eritrosit sedimentasyon h×z× 180 mm/saat
idi.FANA (+);anti-dsDNA (-); C3 ve C4
kompleman düzeyleri ise düüük olarak saptand×.
Retikülosit %4.1; haptoglobin düüük;hem direkt
hem de indirekt Coombs testleri güçlü pozitifti.Kemik
iliùi
aspirasyonunda
eritroid
hiperplazi,artm×ü megakaryositler görüldü.Toraks
BT`de bilateral minimal plevral effüzyon mevcuttu. Hastaya hemolitik aneminin eülik ettùi SLE
tan×s× konularak 60 mg/gün p.o. prednizon ve 200
mg bid hidroksiklorokin verilmeye baüland×.Tromboz aç×s×ndan yap×lan tetkiklerde IgG ve
IgM antikardiyolipin antikorlar× negatif olarak
geldi. Lupus antikoagülan× negatifti. Protein C,
antitrombin III düzeyleri normal;protein S düzeyi
düüüktü. DNA analizinde faktör V Leiden mutasyonu
aç×s×ndan
hasta,babas×
ve
annesi
homozigottu;protrombin gen mutasyonu aç×s×ndan hasta ve babas× heterozigottu;MTHFR gen
mutasyonu aç×s×ndansa hasta homozigot,babas×
ve annesi heterozigottu.Hasta taburcu edilirken
hemoglobin 10.6 g/dl;trombosit 452000/mm3 ve
eritrosit sedimentasyon h×z× 8 mm/saat idi.
Tromboz SLE`lu hastalar×n %25-28`inde görülmektedir. SLE`da trombozun en s×k sebebi lupus
antikoagülan×n×n varl×ù×d×r.Ancak vakam×zda

Antifosfolipid sendromu (AFS) baül×ca arteriyel ve
venöz tromboz, tekrarlayan fetal kay×p ve
trombositopeni ile karekterize bir tablodur.
AFS`unda kanama diatezi çok nadir olup s×kl×kla
trombositopeni, p×ht×laüma faktör inhibitörleri,
hipoprotrombinemi ve üremi gibi faktörlere baùl×d×r. Kliniùimize alt ekstremite`de peteüi, ekimoz,
hematüri ve menoraji yak×nmalar× nedeniyle baüvuran yirmi iki yaü×nda bayan hastan×n
anamnezinde gebeliùin 32. haftas×nda prematür
doùum hikayesi mevcuttu. Yap×lan laboratuar
incelemeleri sonucu protrombin zaman× (PT): 19.8
sn (N:12-16), international normalized ratio (INR):
1.92 (N: 0,95-1,5) ve aktive parsiyel tromboplastin
zaman×(aPTT): 73.5 sn (N:26-40) ve Faktör II: %
35.4 (N:70120), Faktör V: % 67 (N:70-140), Faktör
VII: % 61 (N:70140), Faktör IX: % 33.51 (N:70-120),
Faktör X: % 62 (N:70-120) tespit edildi. aCA IgG:
60 Ü/ml, IgM:40 U/ml ve LA pozitif bulundu.
Hasta plazmas×na normal kontrol plazma 1:1 oran×nda eklenmesinden sonra PT ve aPTT testlerinde uzaman×n devam ettiùi ve Russel viper venom
testinde de uzama olduùu görüldü. Daha sonra
LA antikorlar×n×n varl×ù×n× doùrulamak için ayn×
koagülasyon testleri ortama fosfolipid eklenmesinden sonra tekrarland×ve uzam×ü olan testlerin
düzeldiùi görüldü. údrarda nefrotik düzeyde
proteinüri tespit edilmesi nedeniyle yap×lan böbrek
biyopsi
sonucu
fokal
nekrotizan
glomerülonefrit olarak deùerlendirildi. Bunun
üzerine sekonder antifosfolipid sendromu tan×s×
kondu ve kanama diyatezi faktör II ve IX aktivite
düzeylerinde izlenen belirgin düüüklüùe baùland×. Hastaya pulse yüksek doz prednizolon (1
gr/gün, 3 gün) ve takiben 1 mg/kg/gün oral
prednizolon ve oral 2x50mg/gün azatiopürin
tedavisi baüland×. Tedavinin 11. gününde hastada
hematüri, menoraji üikayetleri düzeldi ve PT,
aPTT ve RVVT düzeyleri normal deùerlerde izlendi.

SøSTEMøK LUPUS
ERøTEMATOZUSLU BøR HASTADA
HEREDøTER FAKTÖRLERøN DE
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TROMBOZU:
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H. Çelik3.
Trakya Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Bilim
DalÕ1,
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PLAZMAFEREZ UYGULAMASI SONUÇLARIMIZ:

olduùu gibi herediter trombofili nedenleri de
tromboza eùilimi artt×rabilir.Hastam×z gibi juvenil
yaütaki, sigara, ailede derin ven trombozu gibi ek
risk faktörleri olan trombozlu SLE`lu hastalarda
herediter nedenler de düüünülmeli ve bunlara
yönelik araüt×rma yap×lmal×d×r.

ø. Aydo÷du, K. ÇÕkÕm, E. Kaya, ø. Kuku, A. Erkurt, H.
ùavlÕ, M. Özgül.
ønönü Üniversitesi TÕp Fakültesi, øç HastalÕklarÕve
Hematoloji Bilim DallarÕ, Turgut Özal TÕp Merkezi,
Malatya.

KAN GURUPLARININ PRøMER
HEMOSTAZA ETKøLERø: øN VøTRO
KANAMA ZAMANLARI VE VON
WILLEBRAND FAKTÖRÜNÜN DEöøùøK KAN GURUPLARINDAKø
DÜZEYLERø:

Trombotik
trombositopenik
purpura(TTP);
mikroanjiyopatik
hemolitik
anemi,
trombositopeni, böbrek yetmezli ùi, ateü ve nörolojik bozukluklar×n birlikte olduùu bir hastal×kt×r.
Farkl× semptomlar× nedeniyle hastalar birçok klinik taraf×ndan takip edilmektedir. Bu nedenle TTP
tedavisi ve komplikasyonlar× hakk×nda geniü bilgimiz yoktur. Ayr×ca tan×da kullan×lan kriterlerin
her zaman bir arada bulunmay×ü×, tan× koymada
zorluklara ve tedavinin yanl×ü uygulanmas×na yol
açmaktad×r. Bu tür yanl×ül×klar×gidermek için hastanemizde bir y×l önce TTP tan×s×nda ve tedavisinde standart bir protokol geliütirilip, hastalar×m×z buna göre takip edildi. Bu protokole uygun
son bir y×l içinde hastanemizde düzenli tedavi ve
takipleri yap×lan sekiz hastan×n dökümleri incelendi. Hastalar×m×z×n yaü ortalamas× 34.5 ±17.6
(19-66) y×l olup, yedisi kad×n biri erkek idi. Tan×
kriterleri olarak sekiz hastada da trombositopeni,
laktat dehidrogenaz (LDH) yüksekliùi, beü hastada böbrek yetmezliùi, beü hastada nörolojik bozukluklar tesbit edildi. Hastalar×n baüvuru an×nda
ve tedavi sonucundaki LDH ve trombosit sonuçlar×
tabloda
verilmiütir.
#Image18.jpg#
Trombosit say×s× >100 000/ml olan, AST, ALT,
LDH seviyeleri normale dönen, böbrek fonksiyonlar× ve nörolojik bulgular× düzelen hastalar
remisyonda kabul edildi. Alt×hasta ortalama 13(527) gün süreyle takip edildi. Hastalara ortalama
dört(0-8) plazmaferez uyguland×. Plazmaferez
s×ras×nda hastalara taze donmuü plazma kullan×ld×. Yedi numaral× hasta tan× konulduktan hemen
sonra
plazmafereze
haz×rlan×rken
trombositopeniye baùl× intrakraniyal hemoraji,
alt× numaral× hasta ise ikinci plazmaferez s×ras×nda kalp durmas× nedeniyle öldü. Bir hastada her
plazmaferez sonras×nda allerjik reaksiyon geliüti
ve semptomlar×anti-histaminik tedavi ile düzeldi.
Yine ayn× hastada ikinci plazmaferez sonras×
tetanik kas×lmalar oldu. Hasta kalsiyum ile tedavi
edilerek diùer plazmaferezler öncesi kalsiyum
desteùi ile iülemlere devam edildi. Bir hastada
plazmafereztedavisi sonras×, femoral vene yerleütirilen katetere baùl× olarak, derin ven trombozu
geliüti. Hastaya anti-koagülan tedavisi uyguland×
ve hastal×ù×geriledi. úlk sonuçlar×n× bildirdiùimiz
bu çal×üma plazmaferezin TTP tedavisinde yararl×

S.Karakuú1, Y. BüyükaúÕk, S. Aksu, H. Koço÷lu, H.
Göker, ø. C. Haznedaro÷lu, D. ÖzatlÕ2, N. SayÕnalp, O. ø.
Özcebe, ù. KirazlÕ, S. V. Dündar.
Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi,
1Baúkent Üniversitesi TÕp Fakültesi ve 2SSK E÷itim ve
AraútÕrma Hastanesi Hematoloji Bölümleri, Ankara.

Cilt kanama zaman×n×n O kan gurubu taü×yan
kiüilerde diùerlerine daha uzun, von Willebrand
faktörü (vWF) düzeylerinin ise bu kiüilerde
dahadüüük olduùu bilinmektedir. O kan gurubundaki bu fizyolojik farkl×l×klar muhtemelen
birbirleriyle baùlant×l×d×r. Ancak cilt kanama zaman× vasküler faktörler dahil olmak üzere bir çok
parametreden etkilenen, standardizasyonu zor bir
test oldu ùu ve normal deùerleri nispeten dar bir
çerçevede deùiütiùi için vWF düzeyinin kanama
zaman×na direkt olarak etkisi gösterilememiütir.
PFA 100 cihaz× ile in vitro kanama zaman× ölçümü, trombosit iülevlerini cilt kanama zaman×ndan
daha iyi yans×tan yeni bir laboratuvar testidir. Bu
çal×ümada çoùu gönüllü kan donörleri olan
saùl×kl×kiüilerde kan gurubu, vWF düzeyleri ve in
vitro kanama zamanlar× aras×ndaki iliükiler incelenmiütir. Toplam 175 saùl×kl× gönüllüden elde
edilen sonuçlar O kan gurubunda vWF antijeni
(p= 0.001) ve ristosetin kofaktör aktivitesinin (p<
0.001) diùer kan guruplar×na göre bariz olarak
daha düüük, kollajen/ADP kapanma zaman×n×n
ise daha yüksek olduùunu (p= 0.015) ortaya koymuütur. Kollajen/ Kollajen/ ADP kapanma zaman×n×n vWF antijen (r= - 0.42, p< 0.001) ve
ristosetin kofaktör aktivitesi (r= - 0.39, p= 0.001)
düzeylerinden etkilendiùi baùlant× analizleri ile
belirlenmiütir.

TROMBOTøK TROMBOSøTOPENøK
PURPURA TEDAVøSøNDE
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sitesi Hastanesine baüvuran hemofili A, hemofili
B,
von
Willebrand
Hastal×ù×
ve
hipofibrinojenemisi olan 70 hasta bu çal×ümaya
al×nm×üt×r. Hastalar hayatlar× boyunca kaç ünite
taze donmuü plazma ve taze tam kan ald×klar×
yönünden sorguland×. Son 3 ay içerisinde HBs Ag,
anti-HBs ve antiHCV testlerini yapt×rmayan hastalardan HBs Ag, antiHBs, anti-HCV testleri istendi. Anti-HCV pozitif hastalardan HCV RNA
testi istendi. Hastalar×n yaü ortalamas×27.4±10.2
olarak bulundu. Hastalar×n 65`i erkek (%92.9), 5`i
kad×nd× (%7.1). Hastalar×n 58`inde (%82.9) hemofili A, 6`s×nda hemofili B (%8.6), 5`inde von
Willebrand Hastal×ù× (%7.1), 1`inde (%1.4)
hipofibrinojenemi vard×. Hastalar×n 31`i (%44.3)
hayatlar×n×n herhangi bir döneminde hepatit B
virüsü ile karü×laüm×ülard× (Tablo 1). Anti-HCV
pozitif hastalar×n 8`inde HCV RNA bak×lm×ü bunlardan 7`sinde pozitif olarak bulunmuütu ve bunlar×n 4`ü kronik aktif hepatit nedeniyle interferon
tedavisi al×yordu. Anti-HBs pozitif 18 hastan×n
4`ünde (%5.7) ayn×zamanda anti-HCV`de pozitifti. HBs Ag pozitif 13 hastan×n 4`ünde (%5.7) antiHCV pozitifti. Toplam 70 olgunun 8`i (%11.4) hem
hepatit B hem de hepatit C virüsü ile karü×laüm×ülard×. Anti-HCV pozitifliùi ile taze donmuü plazma kullan×m× (P< 0.001) ve taze tam kan
kullan×m× (P< 0.02) aras×nda istatistiksel olarak
anlaml× bir iliüki olduùu saptand×(Tablo 1). Sonuç
olarak ülkemizdeki hemofilik hastalar×n %62.9
gibi büyük bir oran×n×n, virüs taramas× yap×lmadan verilen kan ve kan ürünlerine baùl× hepatit B
veya C virüsü ile karü×laüm×ü olduklar× saptand×.
#Image17.jpg#

olduùunu göstermektedir. Hastal×ù×n aciliyeti
nedeniyle tan× ve tedavisinin tek bir ekip taraf×ndan yap×lmas×n×n uygun olduùunu düüünüyoruz.

TROMBOSøT FONKSøYON BOZUKLUKLARI VE VON WILLEBRAND
HASTALIöININ TARANMASINDA
PFA 100 CøHAZININ RASYONEL
KULLANIMI: SON ANALøZ:
Y. BüyükaúÕk, S. Karakuú1, H. Koço÷lu, S. Aksu, H.
Göker, ø. C. Haznedaro÷lu, D. ÖzatlÕ2, N. SayÕnalp, O. ø.
Özcebe, ù. KirazlÕ, S. V. Dündar.
Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi,
1Baúkent Üniversitesi TÕp Fakültesi ve 2SSK E÷itim ve
AraútÕrma Hastanesi Hematoloji Bölümleri, Ankara.

Primer hemostaz bozukluùu üüphesi ile refere
edilen 205 hastada trombosit agregasyon testleri
ve von Willebrand faktör düzeylerinin yan×nda
PFA 100 cihaz× ile in vitro kanama zamanlar× da
incelendi. Deùiüik kollajen/ epinefrin ve
kollajen/ADP kapanma zamanlar× (KEKZ ve
KAKZ) için duyarl×l×k, özgüllük, pozitif ve negatif
kestirim deùerleri hesaplanarak cihaz için en uygun kullan×m stratejisi geliütirilmeye çal×ü×ld×.
KEKZ için üst s×n×r deùer 150 sn olarak al×nd×ù×nda en uygun duyarl×l×k (% 90), özgüllük (% 85.2),
pozitif (% 82.6) ve negatif (% 91.6) kestirim deùerleri elde edildi. Bu üekilde bütün von Willebrand
ve Glanzmann trombastenisi hastalar× saptanabiliyordu (sensitivite= % 100). Bu hastalar×n tümünde hem KEKZ, hem de KAKZ deùerleri uzam×üt×. Buna karü×l×k, trombosit sal×n×m bozukluùu
olan hastalar için PFA 100 cihaz×n×n duyarl×l×ù× %
81.6 idi. KAKZ, bu hastalar×n % 63.9`unda normal
saptand×. Düüük hemoglobin konsantrasyonu
olan kiüilerde cihaz×n özgüllük ve pozitif kestirim
deùerlerinde azalma olduùu gözlendi.

SOLøD TÜMÖRLÜ HASTALARDA
HøPERKOAGÜLOBøLøTE, DOöAL
ANTøKOAGÜLAN DÜZEYLERø VE
APC REZøSTANSI :
ù.A÷daú, O.Türken, A.Öztürk, Y.KüçükardalÕ,
E.G.Kandemir, M. YaylacÕ.

HEMOFøLøK HASTALARDA
HBSAG, ANTø-HBs VE ANTøHCV
PREVALANSI:

GATA H.Paúa øç HastalÕklarÕServisi,GATA
H.PaúaTÕbbi Onkoloji Servisi GATA H.Paúa Hematoloji
Servisi, østanbul.

Kanserli hastalarda oluüan hiperkoagülobilitenin
nedenleri aras×nda doùal antikoagülan düzeylerindeki dü-üüklük, aktif protein C (APC) rezistans× da say×lmaktad×r. Çal×ümam×zda kanserli olgularda hiperkoagülobilite ile doùal antikoagülan
düzeyi ve APC rezistans× oran× araüt×r×lm×üt×r.
Çal×ümaya al×nan solid tümörlü olgulardan (n
=41) doppler ultrasound ile 2 (%5) hastada derin
ven trombozu saptan×rken, kontrol grubunda

F. Kayatürk, N. Bavbek, E.Uz, A. KargÕlÕ, T. Aydo÷an, A.
Koúar.
øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Fatih Üniversitesi Hastanesi, Ankara.

Hemofilik hastalarda kan ve kan ürünleriyle B ve
C tipi hepatit virüs geçiüleri halen önemini korumaktad×r. 1999-2002 y×llar× aras×nda Fatih Üniver120

rildi. Hastaya acil kan transfüzyonu yan×nda 100
U/kg günde 2 kez FEúBA ve Faktör VIII 50Ü/kg
günde 2 kez olmak üzere baüland×.4 gün süreyle
tedavisi verilen hastade genel durum düzeldi,
vital bulgular×ve hematolojik parametreleri toparland×. úmmune tolerans indüksiyonu planlanan
hasta iyleüerek taburcu edildi. Bu olguyu sunmam×zdaki amaç Hemofili A da inhibitör geliüimi ve
tedavisine dikkat çekmektir.

(n=20) derin ven trombozu olgusuna rastlanmad×.
Hasta grubunda protein C (PC) (%53±27), kontrol
grubundan (%101±33) anlaml× olarak düüük bulundu (p<0.001). Protein S (PS) de hasta grubunda
(%51±24) kontrol grubundan (%98±25) anlaml×
olarak (p<0.001) düüük bulunurken, antitrombin
III (ATIII) için anlaml× bir farkl×l×k tespit edilmedi
(p>0.05). D-dimer düzeyleri hastalarda kontrol
grubundan anlaml× olarak yüksek bulundu
(p<0.05). D-dimer pozitif hastalar×n yaü ortalamalar× D-dimer negatiflerden yüksek bulunurken, PS
ölçümü D-dimer pozitiflerde düüük tespit edildi
(p<0.05). Fibrinojen, trombosit ve protombin zaman× ölçümleri kontrol grubundan anlaml× olarak
yüksek bulundu (p<0.05). úleri evre kanser olgular×nda fibrinojen düzeyinin düüük evreli kanser
olgular×ndan daha yüksek olduùu tespit edildi.
APC
rezistans×oran×
kanserli
hastalarda
(1.75±0.38) kontrol grubundan (2.44±0.42) anlaml×
olarak (p<0.001) düüük tespit edildi. APC rezistans×, kanserli hastalar×n %54`ünde, kontrol grubunun ise %5`inde tespit edildi. Sonuç olarak,
kanserli hastalarda fibrinojen düzeyi ve trombosit
say×m×yüksek,
APC
rezistans×
ile
doùal
antikoagülanlardan PC ve PS düüük, ATIII normal, koagülasyon aktivitasyonunun özgün belirteçlerinden D-dimer ise yüksek oranda pozitif
bulundu. Bu prokoagülan durumlar×n erken dönemde tespit edilip uygun proflaktik tedavinin
uygulanmas×, kanser hastalar×n×n mortalite ve
morbiditesi üzerine olumlu katk×da bulunabilir.

ALFA-1 ANTøTRøPSøN EKSøKLøöø,
YENøDOöANIN GEÇ HEMORAJøK
HASTALIöININ GÖZDEN KAÇAN
BøR NEDENø OLABøLøR Mø?:
T. Sipahi, C. Kara, B. Tavil, A. ønci, A. Oksal.
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ankara.

Yenidoùan×n geç hemorajik hastal×ù× (YDGHH)
genellikle yaüam×n ikinci haftas×nda göbek kordonu veya topuktan kanaman×n uzun sürmesi ile
tan× konulabilen vitamin K eksikliùi sonucu geliüen bir hastal×kt×r. YDGHH`n×n en s×k
prezentasyon üekli intrakraniyal kanama olup,
genellikle görülme oran× %40-60 civar×ndad×r.
Alfa-1 antitripsin eksikliùi de çok nadir olarak
YDGHHüeklinde prezente olabilir. Burada ilk kez
iki haftal×k iken umblikal korddan kanamas× olan,
ancak tedavi almayan, üç ayl×kken geçirdiùi
gastrointestinal kanama nedeniyle lokal bir hastanede YDGHH tan×s× alan bir erkek hasta sunulmuütur. Bir yaü×nda iken sar×l×k ve kar×n üiüliùi
üikayetleri ile hastanemize baüvurduùunda, fizik
muayenesinde 4cm hepatomegalisi olan hasta,
yap×lan laboratuvar tetkikleri ve karaciùer biyopsisi sonucunda alfa-1 antitripsin eksikliùi tan×s×
alm×üt×r. Sonuç olarak bu vaka ile YDGHH`n×n
potansiyel nadir bir nedeni olarak alfa-1
antitripsin eksikliùinin de hat×rda tutulmas× gerektiùi vurgulanmak istenmiütir.

PSOAS øÇø VE øNTRAABDOMøNAL
YAYGIN KANAMASI OLAN øNHøBøTÖR GELøùMøù AöIR BøR HEMOFøLø A VAKASI:
O. AyyÕldÕz, A. IúÕkdo÷an, S.Batun, M. Söker1, E.
Müftüo÷lu.
Hematoloji Bilim DalÕ, Pediatrik Hematoloji Bilim
DalÕ. Dicle Üniversitesi TÕp Fakültesi, DiyarbakÕr.

únhibitör geliüimi Hemofili A vakalar×nda önemli
sorunlardan biridir. Bu durumlarda yüksek doz
faktör VIII, rekombinan Faktör VIIa veya Faktör
VIII inhibitör baypass aktivatörü (FEúBA) tek baü×na veya kombine olarak kullan×labilmektedir.
Burada acil kliniùine üok bulgular×, 5 gr/dl hemoglobin deùeri , kar×nda yayg×n hassasiyet ve
saù orta ve alt kadran boyunca ele gelen ,s×n×rlar×
belirsiz, sert kitle imaj× ile baüvuran aPTT : 106 sn,
Faktör VIII :%0, únhibitör düzeyi 14 Bethesda Ünitesi olan 42 ya-ü×nda Hemofili A olgusu sunulacakt×r. Çekilen acil bat×n komputerize tomografisinde bat×n içi ve psoasta kanama bulgular× göste-

AFEREZ UYGULANAN
DONÖRLERDE KOAGULASYON
PARAMETRELERøNDEKø DEöøùøKLøKLER:
M. YÕlmaz, M. Sönmez, S.S. KartÕ, Z. YaylÕ, Y.Karayavuz,
E. OvalÕ.
Karadeniz Teknik Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim DalÕ
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G. Balta, A. Boyvat, Ç. Altay, A. Gürgey.

Aferez, donasyon ve tedavi amac× ile yayg×n olarak kullan×lan güvenli bir iülemdir, komplikasyon
oran× düüüktür (%4.8) ve çoùu iyi tölere edilebilen
geçici sorunlard×r. Aferez uygulanan donör veya
hastalarda fatal komplikasyonlar ise son derece
nadirdir (%0.003-0.02). Kliniùimizde donasyon
amaçl× plazmaferez uygulanan saùl×kl× bir
donörde, plazmaferezi takiben 7 saat sonra mortal
seyreden yayg×n serebral arteryel tromboz ortaya
ç×kmas× nedeniyle bu çal×ümay× planlad×k ve
aferez uygulanan do- nörlerde aferez sonras×
koagulasyon parametrelerindeki deùiüiklikleri
araüt×rd×k. Aferez uygulanan 29 hastadan (26
tromboferez, 3 plazmaferez) iülem öncesi ve
sonras×protrombin
zaman×
(PT),parsiyel
tromboplastin zaman×(PTT), protein C, protein S,
Antitrombin-3, Faktör V, faktör VII, faktör VIII,
faktör IX, faktör X ve fibrinojen seviyeleri çal×ü×ld×.
Tromboferez yap×lan donörlerde; PTT aferez öncesi ile k×yasland×ù×nda aferez sonras×nda
anlaml×oranda uzun bulundu, PT`de aferez sonras×nda öenmli bir uzama saptanmad×. Tromboferez
sonras×nda plazma protein C, protein S,
antitrombin-3, faktör V, faktör VII, faktör VIII,
faktör IX, faktör X ve fibrinojen düzeylerinde bir
azalma olmakla beraber sadece protein S seviyelerindeki azalma istatistiksel olarak anlaml× bulundu. Plazmaferez yap×lan 3 hastada ise veriler istatistik yap×lamayacak kadar az olmakla beraber
sonuçlar tromboferez sonuçlar×na paraleldi ve
protein S seviyelerinde belirgin azalma mevcuttu.
Literatürde aferez sonras× plazma antitrombin3,
plazminogen, protein C seviyelerinin azald×ù×n×
bildiren yay×nlar mevcuttur. Buna karü×n baz×
yay×nlar trombosit say×s×n×n, faktör II, V, VII, VIII,
IX seviyelerininazald×ù×n× ve PT, PTT deùerlerinin
uzad×ù×n× göstermektedir. Genel kan× koagulan ve
antikoagulan sistemlerdeki bu deùiüikliklerin
kanama veya kanama eùiliminden ziyade
tromboza yol açabileceùi yönündedir. Bizim verilerimizde literatürdeki verilerle benzerdir. Çoùu
donörde tromboferez nedeniyle, düüük volümlü
aferez yap×lmas×na raùmen koagulasyon parametrelerinde önemli deùiüiklikler izlenmiütir. Çal×üman×n daha çok say×da ve daha büyük volümlü
aferez uygulanan donörlerde yap×lmas×ile daha
saùl×kl× sonuçlar×n elde edilmesinin mümkün
olacaù×n× düüünmekteyiz.

Çocuk Sa÷lÕ÷Õ Enstitüsü ve Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dermatoloji Anabilim
DalÕ, Ankara Üniversitesi

Behçet hastal×ù× kronik bir sistemik vaskulit olup,
s×kl×klatromboz geliüimine neden olur. Bu çal×üman×n amac×, Faktör V Leiden, Protrombin
G20210A mutasyonlar×ve Plasminojen Aktivatör
únhibitör-1 (PAI-1) geni promotor bölgesinde bulunan 4G/5G polimorfizminin Behçet hastal×ù×nda tromboz geliümesi üzerindeki rolünü araüt×rmakt×r. Çal×üma, aralar×nda akrabal×k bulunmayan 50 Behçet hastas× üzerinde yap×lm×üt×r. Hastalar tromboz öyküsünün bulunup bulunmamas×na
göre iki gruba ayr×lm×üt×r. Grup 1`de tromboz
öyküsü olan 27 hasta, Grup 2`de herhangi bir
tromboz öyküsü bulunmayan 23 hasta yer almaktad×r. Çal×ümada, Grup 1`de yer alan 27 hastan×n
9`unda (%33) Factor V Leiden mutasyonu bulunmas×na karü×n (saùl×kl× populasyonda %7.1), hiç
bir vakada Prothrombin G20210A mutasyonuna
rastlanamam×üt×r (kontrolde %2.2). Öteyandan, bu
grupta yer alan hastalar×n %23`ünde 4G/4G
genotipi
olduùu
belirlenmiütir
(saùl×kl×
populasyonda %26). Buna karü×n, Grup 2`de yer
alan 23 hastan×n sadece 2`sinde (%9) Factor V
Leiden mutasyonu ve 1 hastada da (4%)
Protrombin G20210A mutasyonu saptanm×üt×r.
Grup 2`deki hastalar×n %30.5`i 4G/4G genotipini
taü×maktad×r. Trombozlu (Grup 1) ve trombozsuz
(Grup 2) hastalar Factor V Leiden mutasyon s×kl×ù× aç×s×ndan karü×laüt×r×ld×ù×nda aradaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuütur (OR: 5.3; %95
GA: 1.027.5). Grup 1`deki Factor V Leiden s×kl×ù×
normal populasyondaki s×kl×kla karü×laüt×r×ld×ù×nda da aradaki fark istatiksel olarak anlaml×d×r
(p<0.05). Trombozlu ve trombozsuz grubun
Protrombin G20210A ve PAI-1 geni 4G/4G
genotipleri aç×s×ndan birbirleri ve normal
populasyonla karü×laüt×r×lmas×ndan istatistiksel
olarak anlaml×bir sonuç elde edilemememiütir. Bu
durum, Prothrombin G20210A ve 4G/5G
genotiplerinin Behçet hastal×ù×nda tromboz geliüiminde rolünün bulunmad×ù×n× göstermektedir.
göstermektedir.
Bu
çal×üman×n
sonuçlar×,
thrombofilik faktörlerden yaln×zca Factor V
Leiden mutasyonun Behçet hastal×ù×ndaki
tromboz geliüiminde önemli rol oynayabileceùine
ve bu mutasyonun tromboz geliütiren Behçet hastalar×nda taranmas×n×n yararl× olabileceùine iüaret
etmektedir.

BEHÇET HASTALIöINDA FAKTÖR
V LEøDEN, PROTROMBø N
G20210A MUTASYONLARI VE PAI1 GENø 4G/5G GENOTøPøNøN
TROMBOZ GELøùMESøNDEKø ROLÜNÜN ARAùTIRILMASI:

HøPERTøROøDø VE
HøPOTøROøDøDE PLAZMA DOKU
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FAKTÖRÜ YOLU øNHøBøTÖRÜ
(TFPI) DÜZEYLERøNøN DEöERLENDøRøLMESø:

Diabetes mellitus hastalar×nda kardiyovasküler
hastal×k geliüim nedenlerinden biri de artm×ü
koagülabilitedir. Genel popülasyonda, aktive
protein C (APC) direncinin tromboz geliüimi için
en
s×k
risk
faktörü
olduùu
ve
kardiyovaskülerhastal×k riskini de artt×rd×ù× bilinmektedir. APC direncinin en s×k sebebi, faktör
V Leiden mutasyonlar×d×r. Faktör V Leiden mutasyon olmaks×z×n antifosfolipit antikor sendromu, oral kontraseptif kullan×m× ve gebelik gibi
durumlar edinsel APC direncine neden olabilir.
Diabetes mellituslu hastalarda APC direncinin,
h×zlanm×ü ateroskleroz ve hiperkoagülabl duruma
katk×s× bulunup bulunmad×ù× ile ilgili literatürde
net bir veri yoktur. Çal×ümadaki amac×m×z,
diabetik popülasyonda; a)APC direnci s×kl×ù×n×n
belirlenmesi,
b)Varolduùu
bilinen
artm×ü
koagülabilite durumuna APC direncinin katk×s×n×n araüt×r×lmas×d×r. Çal×ümada iki grup oluüturuldu. Diabet gru- buna 115, kontrol grubuna ise
yaü ve cinsi uyumlu diyabeti olmayan 122 hasta
al×nd×. APC sensitivite oran×(APC-SO), APC`li ve
APC`siz aktive parsiyel tromboplastin zaman×
(APTT) ölçümlerinin oran×na dayand×r×ld×.
APCSO< 2,0 olan sonuçlar, APC direnci olarak
deùerlendirildi. Diabet ve kontrol grubu APC-SO
ortalamalar× aras×nda istatiksel bak×mdan anlaml×
fark saptand× (Diyabetik: 2,28±0,432, Diyabetik
olmayanlar: 2,63±0,563; P=0,001). APC direnci
diabet grubunda 18 (%15,6), kontrol grubunda 11
hastada (%9,1) tespit edildi. Sonuç olarak,
diabetes mellituslu hasta popülasyonunda edinsel
APC direnci oran×, diùer hasta gruplar×na göre
daha yüksektir. Bu bulgu, diyabetik popülasyondaki artm×ü kardiyovasküler hastal×k s×kl×ù× için
ilave bir risk faktörü olabilir. Bu sonucun daha
anlam kazanmas× için olgu say×s×n×n artt×r×lmas×,
faktör V Leiden mutasyonu bak×lmas×ve klinik
korelasyon için prospektif çal×üma düzeni oluüturulmal×d×r.

M.A. Özcan, A. Çömlekçi1, F. Demirkan, F. Yüksel, T.
Demir, ø. SarÕ, G.H. Özsan, F. Vural, S. Yeúil1, B. Ündar.
Hematoloji-Onkoloji Bilim DalÕ, Endokrinoloji Bilim
DalÕ1, Dokuz Eylül Üniversitesi TÕp Fakültesi, øzmir.

Tiroid fonksiyon deùiükenliklerinde koagülasyon
ve fibrinolitik sistemde farkl× bozukluklar gözlenmektedir. Hipertiroidide tromboza yatk×nl×k,
hipotiroidide ise kanamaya eùilim söz konusudur.
Doku faktörü yolu inhibitörü (TFPI) koagülasyon
kontrolünde önemli rol üstlenen, farkl× patolojik
durumlarda trombotik süreç ile iliükilendirilen bir
proteindir. Doku plazminajen aktivatörü (tPA) ve
plazminajen
aktivatör
inhibitör-1
(PAI-1),
fibrinolitik sistemin deùerlendirilmesinde önemli
parametrelerdir.
Hipertiroidili
10
hasta,
hipotiroidi ve subklinik hipotiroidili 10 hastada ve
16 saùl×kl× kontrolde plazma total TFPI, serbest
TFPI, tPA ve PAI-1 düzeyleri ELISA ölçümleri ile
deùerlendirildi. Hipertiroidili hastalarda, kontrol
grubu ile karü×laüt×r×ld×ù×nda serbest TFPI düzeyleri anlaml×olarak yüksek bulundu (24,12±5.46 vs
18,31±5,40; p<0.0001). Bu iki grupta PAI-1 düzeyleri karü×laüt×r×ld×ù×nda, hipertiroidili hastalarda
anlaml× yükseklik saptand×(80,82±32,63 vs
46,03±27,24; p<0.03). Takiplerinde tedavi sonras×,
ötiroid hale gelen hasta gruplar×nda TFPI, tPA ve
PAI-1 ölçümleri tekrarland×. Hipertiroidi grubunda total TFPI, serbest TFPI, tPA ve PAI-1 düzeylerinin belirgin olarak düütüùü gözlendi (p<0.05).
Tiroid fonksiyonlar×ve logTSH ve TFPI düzeyleri
aras×nda anlaml× bir korelasyon belirlendi
(p<0.02). Vasküler hasar ile iliükili koagülasyon
için önemli bir gösterge olan serbest TFPI düzeyleri
trombozun
s×k
olarak
gözlendiùi
hipertiroidide, patogenezin önemli bir göstergesi
olabilir. Tedavi ile ötiroidinin saùlanmas× sonras×
hem metabolik durum hem de TFPI düzeylerinin
düümesi ile vasküler komplikasyon riski azalt×labilir.

ÇOCUKLUK ÇAöI SEREBRAL
TROMBOZLARININ GELø ùøMøNDE
MTHFR GENø C677T VE PAI-1 GENø
4G/5G POLøMORFøZMLERøNøN
ROLÜ:

DøABETES MELLøTUS EDøNSEL
APC DøRENCøNE YOL AÇAR MI:

H. E.Özyürek, G. Balta, A. De÷erliyurt, S. Aysun, A.
Gürgey.

N. Tiftik1, G. Polat2, A. Yazar1, C. Pata1, E. Akbay1, O.
Ulu1, K. Sezer1, E. AltÕntaú1, A. KÕykÕm1, K. Konca1, U.
Atik2.

Hematoloji ve Nöroloji Üniteleri, øhsan Do÷ramacÕ
Çocuk Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi,
Ankara.

øç HastalÕklarÕ Ana Bilim DalÕ*,
Biokimya Ana Bilim DalÕ2, Mersin Üniversitesi TÕp
Fakültesi, Mersin

Bu çal×üman×n amac×, çocukluk çaù× serebral
trombozlar×n×n geliüiminde genetik risk faktörleri
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etkin olmas×n× engellemektedir. Ciddi kanamalarda hastalar×n hayat× tehlike alt×na girmektedir.
Ülkemiz gibi hemofili hastalar×n×n bile sosyal
güvence sorunu nedeniyle yeterince faktör kullanamad×ù× geliümekte olan ülkelerde inhibitör tedavisinde kullan×lan PCC, APCC ve rFVIIa gibi
ajanlardan rasyonel olarak yararlanmak çok zordur. Sunacaù×m×z olgu FVIII düzeyi % 1 olan ve
yüksek titrajl× inhibitör (40 BU/ml) nedeniyle Ege
Hemofili Merkezinde 10 y×ld×r takip edilen 21 yaü×nda bir Hemofili A hastas×d×r. Olguda inhibitör
6 y×l önce saptanm×ü olup SSK`l× olduùu dönemde
2 y×l kullan×lan immun tolerans tedavisi (haftada 2
kez 500-1000 IU FVIII)sonras×nda titraj 4 BU iken
güvencesini yitirdiùi son 2 y×lda, 40 BU idi. Olgu
otobüsten inerken düümesiyle birlikte sol kas×k
bölgesinde ve bacakta üiddetli aùr× ve uyuüma
yak×nmas×yla baüvurdu. Geldiùinde 48 saat geçmiüti. Soùuk uygulama ve Novaljinden yarar
görmeyen olguda saù kalça ekleminde fleksiyon
k×s×tl×l×ù× ve sol kas×kta hematom palpe edildi. US
ile 6X12 cm çap×nda iliopsoas hematomu saptand×. Güvencesi olmad×ù×ndan BT/MR çekilemedi.
Klinik ve nörolojik bulgularla femoral sinir bas×s×
düüünüldü. EMG uygulanamad×. Acil tedavi
endikasyonukonuldu ancak HR tipte inhibitör
nedeniyle faktör konsantresi kullan×lmad×. Güvencesiz hastada Ege Hemofili Derneùinden ücretsiz temin edilen PCC (Kaskadil/ LFB-Fransa)
kullan×ld×. 65 kg`luk hastaya 24 saat aralarla 2.000
IU/gün dozlarda 30 dk. únfüzyonlar 4 doz uyguland×. Toplam 8.000 IU kullan×lmas×na karü×n k×vrand×r×c× aùr×s×nda azalma olmad×. Transamin
kombine olarak 3X2 kapsül kullan×ld×. Aùr×lar×
için IV Novaljin yan×nda Mesulid tablet 3X1 dozda kullan×ld×. Yan×t al×namamas×üzerine o dönemde FEIBA ve NovoSeven Türkiyede olmad×ù×ndan ve yurt d×ü×ndan da temin edilemediùinden Yüksek Doz Kortizon tedavisi planland×. 3
gün ardarda 1gr/gün Metil Prednizolon (Prednol
Flakon)IV infüzyonla uyguland×. Tedavinin 2.
günü aùr×s× azald× ve giderek kayboldu. Steroid
tedavisi orale 100 mg. olarak geçildi. Ancak ertesi
gün hematemez izlendi ve Hb 8 gr.`a indi. Kan
transfüzyonu yap×ld×. Bir hafta sonraki US`da
hematom belirgin gerilemiüti ve titraj 10 BU idi.
Hematemez yinelemedi. Melena 3 gün sürdü. 3.ay
US kontrolunde ise hematom kayboldu. Sosyal
güvenceli de olsa inhibitörlü hastalar×n tedavisi
yeni ç×kan ilaçlara (FEIBA, NovoSeven) raùmen
çok büyük sorun olmaya devam etmektedir. Bu
olgu nedeniyle adjuvan olarak kullan×labilecek
yüksek doz steroid tedavisinin baüar×s×na ve
olas×yan etkilerine dikkat çekmek istiyoruz.

ve altta yatan hastal×klar×n rolünü belirlemektir.
MTHFR C677T mutasyonu, PAI-1 geni 4G/4G
genotipi, FVL ve PT G20210A mutasyonlar×, toplam 104 serebral trombozlu çocukta çal×ü×lm×ü ve
185 saùl×kl× kontrolle karü×laüt×r×lm×ü olup, elde
edilen bulgular üu üekildedir. MTHFR C677T mutasyonu, 53 serebral trombozlu çocuùun 6`s×nda
(%11,3) ve 185 kontrolün 8`inde (%4,3) homozigot
olarak bulunmuütur. Bu iki grup aras×nda
istatiksel olarak anlaml× bir fark bulunmam×üt×r
(OR:2,6 %95 CI:0,83-8,2). PAI-1 geni 4G/4G
genotipi ise, serebral trombozlu 56 çocuktan 13
`ünde (%22,8) ve 185 kontrolün 54`ünde (%29,2)
gözlenmiütir. Bu iki grup aras×nda istatiksel olarak
önemli fark bulunmam×üt×r (OR: 0,78 %95 CI: 0,351,73). FVL mutasyonu, 104 çocuùun 19`unda
(%18,2) ve 81 kontrolün 6`s×nda (%7,4) pozitif
olarak saptanm×ü olup istatistiksel olarak anlaml×
bir fark bulunmam×üt×r (OR: 8,9 %95 CI: 0,05-0,65).
PT G20210A mutasyonu s×kl×ù× aç×s×ndan da hasta
(%4,9) ve kontrol (%2,5) gruplar× aras×nda istatistiksel olarak önemli bir fark gözlenmemiütir (OR:
0,7 %95 CI: 0,78-0,8). Çal×ü×lan bu dört genotipin
birbiriyle önemli bir etkileüiminin olmad×ù× saptanm×üt×r. Enfeksiyon (%22) baüta olmak üzere,
hastalar×n %54,8`inin en az bir tane altta yatan
hastal×ù×n×n olduùu bulunmuütur. Çal×ümaya al×nan 12 yenidoùan×n 9`unda (%75) perinatal
hipoksi bulunduùu görülmüütür. Bu çal×üman×n
sonuçlar×,
MTHFR
C677T,
PT
G20210A
mutasyonlar×ve PAI-1 4G/4G genotipinin çocukluk çaù× serebral tromboz geliüiminde rolü olmad×ù×n×, FVL mutasyonunun önemli bir genetik risk
faktörü say×labileceùini, enfeksiyon, perinatal
hipoksi gibi baz× altta yatan hastal×klar önlenebilirse, serebral tromboz görülme s×kl×ù×n×n azalacaù×n× göstermektedir.

SOSYAL GÜVENCESøZ VE YÜKSEK
TøTRAJDA øNHøBøTÖRLÜ BøR
HEMOFøLø HASTASINDA
FEMORAL SøNøR BASISI øLE SEYREDEN øLøOPSOAS
HEMATOMUNUN TEDAVøSø VE
ZORLUKLAR:
K. KavaklÕ, D. YÕlmaz, C. Balkan, Y. AydÕnok, B.
Bileno÷lu.
Ege Hemofili Merkezi, Pediatrik Hematoloji Bilim DalÕ,
Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi, Bornova, øzmir

únhibitör geliüimi hemofili tedavisinde s×k rastlanan ve en ciddi komplikasyondur. Uygulanan
faktöre karü× antikor geliüimi verilen tedavinin
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MESANE KANSERLø BøR HASTADA
FAKTOR XI EKSø KLøöø :

VII(FVII) seviyesinin azalmas× ve uzam×ü kanama
zaman×n×n, kanama olas×l×ù×na etkisi araüt×r×ld×.
Hastalar ve Yöntem : çal×ümada 19`u kad×n, 31`i
erkek, klinik, laboratuvar ve ultrasonografik olarak tan× konmuü, karaciùer biopsi örneùinin
histopatalojik incelemesi ile tan×lar× kesinleütirilmiü, ard×ü×k 50 olgu deùerlendirildi. Araüt×rman×n
baù×ms×z deùiükenleri yaü, cinsiyet, Child-Pugh
skoru,
siroz
etyolojisi,
kanama
öyküsü,
hemogram, hemostaz, faktör VII düzeyi, rutin
biyokimya, ultrasonografi ve endoskopik bulgular; baù×ml× deùiükeni kanama olas×l×ù× olarak
belirlendi.Faktör
VII
düzeyleri
otomatik
koagulasyon sistem(BCS, Dade-Behring, Almanya) ile ölcüldü. Bulgular : Tüm olgular×n yaü
ortlamas× 48+12 idi. 33 olgu(%66) Child A, 6 olgu(%21)B, 11 olgu (%22) C idi. 17 olguda(%34)
etiyoloji Hepatit B, 8 olguda((%16) Hepatit C virüsü, 5 olguda(%10) portal ven trombozu idi, 4 olgu
(%8 kriptojenik siroz tan×s× ald×. Hiçbirinde alkol
öyküsü yoktu. 5 olguda(%10) hepatoma mevcuttu.39 olguda(%78) endoskopik incelemede
özafagus varisi varken, 11 olguda (%22) varis
saptanmad×. 16 olgunun varis kanma öyküsü
vard×., 2 olguda izlem süresinde kanad×.23 olguda(%46) PA azalm×ü, 11 olguda(%22) kanama
zaman× uzam×ü, 34 olguda(%68) FVII düzeyi
azalm×üt×. Tek deùiükenli anal×zde, yüksek Child
evresi veya hepatoma varl×ù×nda, faktör VII düzeyi azalmas× ve kanam zaman×uzamas× istatistiksel
olarak anlaml× farkl×l×k göstermekteydi. PA aktivitesi normal olan 27 hastan×n 13`ünde (% 48.1)
FVII, istatistiksel olarak anlaml× derecede düüük
bulundu. Child evresi , PA ve diùer parametrelerin kanma olas×l×ù×n× anlaml× derecede etkilemediùi görüldü. Kanayan olgularda FVII düüüklüùü
ve kanama zaman× uzamas×durumu %100 idi.
FVII düüüklüùünün kanama olas×l×ù×n× 8 kat artt×rd×ù× görüldü. Çok deùiükenli analizde, sirozlu
olgularda sadece FVII düzeyi ve kanama zaman×n×n kanama olas×l×ù×n× anlaml×derecede etkilediùi
görüldü. Sonuç: faktör VII düzeyi düüük ve/veya
kanama zaman×uzun sirozlu olgularda kanama
riski ve dolays×s× ile mortalite artmaktad×r. sirozlu
olgularda bu iki bozukluùun saptanarak düzeltilmesi, kanama olas×l×ù×n× azaltarak, saùkal×m
süresini uzatabilir.

S. Da÷daú, A. Gökmen Aköz, G. Özet, Z. AkÕ, N. Güler,
M. YÕlmaz.
S. B. Ankara Numune E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
Hematoloji Klini÷i, Ankara.

Konjenital faktör XI eksikliùi intrensek yolu etkileyen, otozomal resesif geçen herediter bir kanama hastal×ù×d×r. Yahudi ×rk× d×ü×nda çok nadir
görülür. Baz× otoimmün hastal×klar, malignensiler
ve enfeksiyonlar s×ras×nda veya konjenital faktör
XI eksikliùi olan hastalara plazma infüzyonu sonras× akkiz inhibitörler geliüebilir. Faktör XI eksikliùi olan hastalarda kanama eùilimi benzer faktör
düzeylerine sahip hastalar aras×nda çok fazla farkl×l×k gösterir. Bunun nedeni tam olarak anlaü×lamam×üt×r. Faktör XI aktivitesinin %15`in alt×nda
olmas× durumundaüiddetli eksiklik söz konusudur. Bu hastalarda özellikle yüksek fibrinolitik
aktiviteye sahip bölgeleri içeren cerrahi
müdaheleler sonras× üiddetli kanamalar ortaya
ç×kabilir. Burada 46 yaü×nda hematüri üikayetiyle
hastaneye baüvuran ve mesane kanseri tan×s× konan bir erkek hastada yap×lan tetkikler s×ras×nda
tesadüfen ortaya ç×kar×lan üiddetli faktör XI eksikliùi vakas×ndan yola ç×k×larak faktör XI eksiklikleri
irdelenmiütir. 10 y×l önce trafik kazas× sonras×
kolektomi operasyonu geçirmiü ve geçici
kolektomi aç×lm×ü olan hastada ve akrabalar×nda
herhangi bir kanama hikayesi yoktu.APTT` nin
134sn. bulunmas× üzerine 1:1 normal plazma ile
yap×lan düzeltme testinde inhibitör tespit edilmedi. Faktör VIII %155, faktör IX %124 ve faktör XI
aktivitesi %5`in alt×ndayd×. Yap×lan TUR operasyonu sonras× hastada kanama komplikasyonu
geliümedi. Hastan×n çok ciddi trafik kazas× ve
operasyonlar geçirmesine raùmen fazla kanamas×n×n olmamas× toplumda faktör XI eksikliùi vakalar×n×n bilinenden çok daha yüksek oranda olabileceùini düüündürmektedir.

SøROZLU OLGULARDA FAKTÖR
VII VE KANAMA ZAMANI øLE KANAMA OLASILIöININ BELøRLENMESø:

HEMOFøLø HASTALARINDA øNHøBøTÖR øNSøDANSI:

S.Ayaz, S.Yilmaz, N.Mengi

V. Çulha, H. KÕlÕçda÷, H. Yücel, Ü. Ezer.

Giriü: Sirozlu olgularda protrombin aktivitesinde(PA) azalma, kanama olas×l×ù×n×n artmas×na
neden olur. Bu çal×ümada, sirozlu olgularda, normal protrombin aktivitesine raùmen, faktör

SSK Ankara Çocuk HastalÕklarÕ E÷itim Hastanesi.
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önce sol kalças×nda ve daha sonra her iki kas×k
bölgesinde morart×lar×olmuü. Bir haftad×r d×ük×s×n×n rengi siyah gelmeye baülam×ü. Hasta 1 y×l önce
mide kanserinden ameliyat olmuü. 3 kür kemoterapi yap×lm×ü (5- FU + folinik asit). Dokuz ayd×r
kemoterapi ve baüka bir ilaç kullanm×yormuü.
Hastan×n yak×nlar×nda ve kendisinde kanama
bozukluùu yokmuü. Hastan×n muayenesinde sol
gluteal bölgede yaklaü×k 15x 18 cm çap×nda
ekimoz ve melana tespit ettik. Hb: 5.5 g/dl, PLT:
300.000/mm3, aPTT: 87 sn, FVIII aktivitesi % 3.3
idi. Protrombin ve kanama zaman× normaldi.
CT`de retroperitoneal, gluteus maksimus ile
gluteus medius kaslar× aras×nda 6x6 cm çap×nda
hematom ve karaci ùerde metastaz vard×. Hastan×n 1 y×l önce bak×lan aPTT deùeri normal s×n×rlarda idi. FVIII`e karü× inhibitör tespit edildi. Tedavi olarak siklofosfamid 900mg/gün (bir gün) ve
prednisolon 100mg/gün (3gün) verildi. Kontrol
aPTT`si 58.9 sn idi. 15 gün sonra çekilen CT`de
hematomun çap× azalm×üt× (6x6 cm`den 4x4
cm`ye). Hasta kontrole gelmek üzere taburcu
edildi.

Hemofili; kan×n p×ht×laüma sisteminde yer alan
faktör VIII ve IX`un kal×tsal yokluùu veya fonksiyonunun bozuk olmas× sonucu oluüan kronik bir
hastal×kt×r. Geni X kromozomunun uzun kolunun
distalinde yer al×r ve 186 kilobaz aù×rl×ù×ndad×r.
Hastalar×n %95`i nokta mutasyonu gösterirken
%5`i delesyon üeklinde mutasyon gösterirler.
Hemofililerin en önemli klinik sorunlar×ndan biri
Faktör VIII veya Faktör IX`a karü× inhibitör geliümesidir. únhibitör oluüumu hemofilinin üiddeti,
yaü, genetik, inhibitör ölçümleri aras×ndaki süre
ve replasman tedavisinin tipi gibi pek çok deùiüime baùl×d×r. Faktör VIII inhibitörleri IgG s×n×f×nda
olup, insidans× %18,4 ile %28 aras×nda deùiüir.
Hemofili B hastalar×nda insidans daha düüük
olup, oluüan inhibitörler IgG1 ve IgG4 s×n×f×ndad×r. Daha ciddi klinik problemlere neden olurlar.
Hala devam etmekte olan çal×ümam×zda 37 hemofili (Hemofili B n:7, Hemofili A n:30) hastada inhibitör titresine bak×ld×. Hemofili B`de 1 (%14,2),
hemofili A`da 7 (%23,3) hastada inhibitör düzeyi
pozitif tespit edildi: Hemofili A hastalar×ndan
Faktör VIII inhibitörü geliüen 7 hastan×n 3 tanesi
hafif, 2 tanesi orta, 2 tanesi aù×r klinik form gösteriyordu. únhibitör geliüen hemofili B hastas× aù×r
Hemofili B idi. Çal×üma sonuçlar×m×z literatür ile
uyumlu bulunmuütur ve hemofili hastalar×nda
inhibitör varl×ù×n×n önemini vurgulamaktad×r.

HEMOFøLøDE AöIZ VE Døù SAöLIöI:
H. Gülen, C. Karada ÷, A. Erbay, B. DavaslÕ, E. Öztürk,
C. Vergin.

FAKTÖR VIII`E KARùI øNHøBøTÖR
GELøùEN BøR MøDE KANSER OLGUSU:

HematolojiOnkoloji Klini÷i, Diú poliklini÷i ve Biyokimya laboratuarÕ, Dr. Behçet Uz Çocuk HastalÕklarÕ E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi, øzmir

F. Erdem, ø. Kiki, H. Kaya, M. Gündo÷du.

Günde en az 2 kez diülerin f×rçalanmas× ile diü,
diüeti ve destek dokular×n×n saùl×kl× olmas× saùlanabilir. Gerektiùi gibi aù×z bak×m× yap×lmad×ù×nda
her insanda görebileceùimiz diü ve diüeti hastal×klar× hemofilik hastalarda daha ciddi sorunlar ortaya ç×karabilmektedir. Hemofili ve diùer kal×tsal
koagülopatilerde aù×z ve diü saùl×ù×na yönelik
giriüimsel uygulamalar farkl×bir tedavi yaklaü×m×
ve özen gerektirmektedir. Giriüimlerde kanama
riski aù×r hastalarda özellikle de inhibitörlü hastalarda çok önemli bir sorun iken getireceùi maddi
yük de ayr× bir problemdir. Bu çal×ümada bölümümüzde takip edilen 26 erkek hemofili hastas×ndaki aù×z-diü muayene ve tedavi bulgular×
verilmiütir. Hastalar×m×z×n 10`u (%40) aù×r hemofili, 8`i (%32) orta ve 7`si (%29.2) hafif tip hemofili
idi. Yedi hastada (%29.2) inhibitör saptand×. 5
olguda (%83.3) inhibitör titresi 10 BU/ml`nin
üzerinde idi. Ortalama inhibitör ç×k×ü süreleri 7.0
± 3.4 y×l (3-12 y×l , median 6 y×l)`d×. 11 olguda
(%42.3) y×lda 1-2 , 7 hastada (%29.6) 5 ve üzeri, 4
hastada (% 15.4) 3-4 kez major kanama ataù× göz-

Hematoloji Bilim DalÕ, Atatürk Üniversitesi TÕp Fakültesi, Erzurum

Faktör VIII inhibitörleri faktör VIII infüzyonuna
baùl×olarak hemofili A hastalar×n yaklaü×k % 520`sinde görülür. Faktör VIII`e karü× antikorlar
deùiüik otoimmün hastal×klar, kronik inflamatuar
hastal×klarda, hematolojik malignensilerde, solid
tümörlerde, dermatolojik hastal×klarda ve baz×
ilaçlar×n kullan×m× s×ras×nda spontan olarak geliüebilir. Non-hemofilik kiüilerde tüm faktörler için
antikor görülme s×kl×ù×n×n oldukça düüük bir
oranda (0.21/1.000.000 y×l) ve bunlar×n da %
10`unun malign bir hastal×ùa baùl× olduùu rapor
edilmiütir. Bu hastalarda görülen kanamalar×n
tedavisinde deùiüik tedavi yöntemler ileri sürülmüütür. Biz ciddi bir kanama ile baüvuran mide
kanserli bir hastada faktör VIII inbitörü saptad×k.
Mide kanser nedenli inbitör geliüimi nadir olmas×
nedeni ile bu vakay× sunmay× uygun bulduk. Olgu Sunumu 65 yaü×nda bir erkek hastada, üç hafta
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Hemoptizisi nedeni ile 1 paket/10 kg dozunda
kriyopresipitat verildi. Bu tedaviden sonra hastan×n ekimozlar× ve hemoptizisi düzeldi. Hasta gerekli önerilerle taburcu edildi.

lenirken 4 hastada (%15.4) önemli bir kanama
problemi olmad×ù× görüldü. Hastalar×n periyodik
oral muayenelerinde 12`sinde (%46.2) normal
bulgular saptan×rken, 12 hastada (%46.2) çürük ve
2 hastada (%7.7) çürük + aù×z hijyeni bozukluùu,
periodontit saptand×. Ortalama çürük say×s× 3 ± 2
(1-8, median 2) idi. Cerrahi müdahele 6 hastaya
yap×ld×. Ortalama 1750 ± 1164 IU (0 - 4000, median
2000) faktör konsantresi kullan×ld×. Tedavi süresi
ortalama 1.5 ± 2 gün (0-2 gün) idi. Bu hastalardan
2`sinde ayr×ca fibrin yap×üt×r×c× da kullan×ld×. Hafif
hemofilili üç hastada ise desmopressin + fibrin
yap×üt×r×c× kullan×ld×. Tüm hastalara bir gün öncesinde oral traneksamik asit baüland×. Müdaheleler
s×ras×nda ve sonras×nda ciddi bir kanama problemi görülmedi. Getirdiùi riskler yan×s×ra maddi
aç×dan da önemli yük getiren aù×z ve diü saùl×ù×
bozukluklar×n×n engellenmesi için düzenli ve
kural×na uygun aù×z bak×m× yeterli olacakt×r.

L-ASPARAGøNAZIN ENDOTELøN
VE NøTRøK OKSøD ÜZERøNDE ETKøSø:
H. E. Özyürek, H. Okur, A. Gürgey.
Hematoloji Ünitesi, øhsan Do÷ramacÕ Çocuk Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi, Ankara.

Çocukluk çaù× akut lenfoblastik lösemisinde
(ALL), Lasparaginaz×n hemostatik faktörleri bozarak ve endotel hücre hasar× yaparak tromboz riskini artt×rd×ù× daha önceden bölümümüzden yap×lan çal×üma ile gösterilmiütir. Son y×llarda endotel
hücre disfonksiyonu ve vazkonstriktör bir peptid
olan endotelinintromboz riskini artt×ran faktörlerden olduùu bulunmuütur. Bu çal×ümada
endotelin1 ve nitrik oksidin L-asparaginaza baùl×
tromboz patogenezindeki yerinin belirlenmesi
amaçlanm×üt×r. Çal×ümaya ûubat 2001 ve Nisan
2002 tarihleri aras×nda Hacettepe Üniversitesi
úhsan Doùramac× Çocuk Hastanesi Hematoloji
Ünitesinde ALL tan×s× alan 22 çocuk (13-180 ay)
al×nm×üt×r.Hastalardan 21`inden tedavi öncesi,
19`undan metil prednisolon ve 7`sinden Lasparaginaz tedavileri sonras× kan al×narak,
endotelin-1 (Enzim úmmün Assay) düzeyi çal×ü×lm×üt×r. Yirmiiki hastadan tedavi öncesi, 16`s×ndan
steroid ve 6`s×ndan L-asparaginaz tedavileri sonras×nda Greiss yöntemiyle nitrik oksid düzeyi
ölçülmüütür. Ayn× yaü ve cinsiyetteki 26 saùl×kl×
çocuk kontrol grubu olarak kullan×lm×üt×r. Steroid
tedavisi sonras× endotelin1 düzeylerinde, tedavi
öncesine göre istatistiksel olarak önemli bir artma
olduùu bulunmuütur (p<0,005). Buna karü×n, tedavi öncesi ile L-asparaginaz tedavisi sonras×,
steroid ile L-asparaginaz tedavileri sonras×nda
yap×lan endotelin-1 düzey ölçümleri aras×nda
istatiksel olarak anlaml× bir fark bulunmam×üt×r.
Tedavi öncesi, steroid ve L-asparaginaz tedavileri
sonras× ölçülen nitrik oksid düzeylerininde birbirinden istatistiksel olarak farkl× olmad×- ù× gösterilmiütir. Sonuç olarak, endotelin-1 düzeyinin
steroid tedavisi sonras× yükseldiùi gösterilmiütir.

KONJENøTAL AFøBRøNOJENEMø
OLGUSU:
F.Erdem, ø. Kiki, H. Kaya, M. Gündo÷du.
Hematoloji Bilim DalÕ, Atatürk Üniversitesi TÕp Fakültesi, Erzurum

Herediter afibrinojenemi, oldukça nadir görülen
bir koagülasyon bozukluùudur. Otosomal ressesif
geçiü gösterir. únsidans× 1/1.000.000`dur. Kanamaya eùilim çocukluk çaù×ndan itibaren vard×r ve
kanama spektrumu minimal kanamadan hayati
tehdit eden kanamaya kadar deùiüir. Tedavide
kriyopresipitat kullan×l×r. Biz hemoraji hikayesi
olan bir hastada afibriojenemi saptad×k. Çok nadir
görülmesi nedeni ile bu vakay× sunmay× uygun
bulduk. Olgu Sunumu 42 yaü×nda bir erkek hasta,
son 10 günden beri vücudunun çeüitli yerlerinde
morarmalar×n×n olmas×, zaman zaman da aùz×ndan kan gelmesi üikayeti ile baüvurdu. Hikayesinde; çocukluk döneminde sünnet olduùunda ve
yaklaü×k 15-16 y×l önce diü çektirdiùinde fazla
kanamas×n×n olduùu ve kanamas×n×n geç durduùu öùrenildi. Fizik muayenede; her iki alt ve üst
ekstremitede en büyüùü 3x3 cm olan farkl× büyüklükte 3-4 adet ekimoz d×ü×nda patolojik bir
bulgu tespit edilmedi. Hb: 14.5 g/dl, BK:
5.800/mm3, PLT: 297.000/mm3, aPTT : 2 dk
uzun, PT: 1 dk`dan uzun, fibrinojen: 0 mg/dl
tespit edildi (10 gün aral×kla 2 defa). Diùer faktör
aktiviteleri normaldi. Çocuklar×nda ve kardeülerinde fibrinojen düzeyi normaldi. Babas×n×n ölmesi ve diùer bir nedenle annesinde fibriojen bak×lamad×. Mevcut hikaye ve laboratuar bulgular× ile
hastaya konjenital afibrinojenemi tan×s× konuldu.

HERMANSKY-PUDLAK
SEYNDROMU: ÜÇ OLGU:
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A. Durmuú1, Arzu Durmuú2, ø. Dilek1, A. C. Dülger1, E.
Gökdeniz1, N. Topcu1.

taburcu olduktan k×sa süre sonra düütüùü ve saù
bacaù× yaraland×ù× için tekrar yat×r×ld×ù×, bir süre
sonra tekrar taburcu olan hastan×n 40 gün önce
tekrar düümeye sonucu yaralanan saù bacaù×ndaki hematomun gerilemediùi ve bacakta his
kayb×nave genel durumda bozulmaya neden olduùu öùrenildi. Merkezimizde acil olarak saù diz,
diz alt× bölgeye kompartman sendromu nedeniyle
fasiyotomi yap×ld× ve 2 litre hematom boüalt×ld×.
Yüksek doz pulse faktör tedavisine raùmen operasyonun 8.gününde operasyon sahas×nda kanama oldu, 2 ayr× alanda nekroz baülad×. 20.günde
hasta 2. kez operasyona al×narak artroskopiyle
debritman ve sinovektomi yap×ld×. 42.günde faktör VIII miktar× azalt×ld×. Antibiyotikler 45.günde
sonland×r×l×rken, faktör VIII tedavisi 96. günde
profilaktik doza inildi. Hastaya su içi egzersizler
dahil olmak üzere uzun bir rehabilitasyon program× uyguland×. Rehabilitasyonun 16. haftas×nda
ayn× bacak ayak baü parmaù×nda enfeksiyon geliüti, lokal anestezi ile t×rnak revizyonu yap×ld×.
Bundan 1 hafta sonra saù hemitoraksta plörezi
geliüti. Tüberküloz saptanarak 9 ay süreyle tedavi
edildi. Hepatit C ataù× geçirdi. Hasta 5 haftal×k
yat×ü×n× takiben taburcu edildi. Yoùun fizyoterapi
+sekonder profilaksi ile koltuk deùneklerini b×rakt×, fibuler parezisi düzeldi. Saù dizde 20°lik hareket aç×s× kazan×ld×. Okul hayat×na tekrar baülad×.
úlk cerrahi operasyondan itibaren geçen 15 ayl×k
sürenin 10 ay×n×hastanede yatarak geçirmesine
raùmen multidisipliner hemofili konseyimizin
sürekli takibi, ailenin yoùun ilgisi ve hastan×n
olumlu kiüiliùi sonucunda sorunlar giderilerek
hasta yeniden aktif hayat×na döndürüldü. Hemofililerin sünnet giriüimi için lokal ve h×zla iyileütirici yöntemleri seçilmeli, Uzun hospitalizasyon
sonras× normal hayata kat×lacak hemofilikler kas
güçlendirici amaçl× fizyoterapi programlar×na
al×nmal×, ayn× bölgede tekrarlayan hematomlar×n
komplikasyonlara yol açmamas× için düzenli faktör
replasman×
yap×lmal×,
gerektiùinde
ponksiyone edilmeli, operasyon sonras× hemostaz
saùlan×rken tüketim koagülopatisi dikkate al×narak yüksek doz faktör konsantresi kullan×lmal× ve
yara kapanmadan doz azalt×lmamal×, uzun aral×klarla faktör uygulamak yerine k×sa aral×klarla (3-4
saat gibi) hatta mümkünse CAFE tedavisi yap×lmal×d×r. Yaüan×lan hastane ortam×, fizyoterapi
üniteleri ve kan ürünlerinin neden olabileceùi
direnç azalmas×Hepatit ve Tüberküloz baüta olmak üzere diùer enfeksiyonlar dikkatle irdelenmeli ve bu olgulara multidisipliner yaklaü×lmal×d×r.

Yüzüncü YÕl Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji
Bilim DalÕ1,
Göz HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ2, Van.

Hermansky-Pudlak
Sendromu
(HPS)
okülokutanöz albinizm, kanama diatezi, anormal
trombosit agregasyonu ve akciùer fibrosisi ile
seyreden otosomal resesif karakterli bir hastal×kt×r. HPS tüm sistemleri tutmakla birlikte tutulum
bölgeleri ve üiddeti hastadan hastaya farkl×l×k
göstermektedir. Burada GúS kanamas× nedeni ile
gelen ve HPS tan×s× konan 3 olgu sunuldu. Olgular 20, 16 ve 14 yaülar×nda erkeklerdi. 20 yaü×nda
olan olgu kanama ile geldi. 15 y×ldan beri aral×kl×
burun ve GúS kanamas× ile sünnet sonras× kanama, kolay çürüme ve bazen diüeti kanama
anamnezi vard×. Ayr×ca s×rt ve kollarda ekimozlar
saptand×. 16 yaü×ndaki olguda burun kanamas× ve
kolay çürüme anamnezi vard×. 14 yaü×ndaki olguda ise burun kanamas× ve görme bozukluùu olduùu öùrenildi. Ayr×ca bu hastan×n annesinde de
kolay çürüme anamnezi olduùu öùrenildi. Olgular×n üçünde de saç ve vücut k×llar×aç×k sar× renkte
idi. úlk olguda raynaud fenomeni (+) idi. Her üç
olgunun göz muayenesinde okülokutanöz
albinizm, epitel atrofisi, maküla hipoplazisi,
korio-retinal atrofi ve bilateral görme azl×ù× tesbit
edildi. Olgular×n üçünde de hemogram ve diùer
biyokimya deùerleri normal s×n×rlarda idi. Kanama zaman×, PTZ, aPTT ve vW faktör aktivitesi
normal s×n×rlarda bulundu. Literatür incelememize göre bu olgular ülkemizde bildirilen ilk
HermanskyPudlak Sendromu hastalar×d×r.

KOMPARTMAN SENDROMU; MEDøKAL VE ORTOPEDø K TEDAVøSø,
REHABøLøTASYONU VE ZORLUKLARI:
B. Zülfikar, Ö. Taúer, M. Türker.
østanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim DalÕ, østanbul.

Hemofililerde yeterince tedavi edilemeyen
hematomlar×n en önemli komplikasyonlar×;
kompartman sendromu ve psödotümörlerdir.
Onbeü yaü×nda sporodik-aù×r hemofili (FVIII=%1)
olgusu saù bacaù×nda nekroze giden hematomla
geldi. Diz hareketi tamamen k×s×tlanm×ü ve
N.fibularis paralizisi geliümiüti. Genel durumu
kötü, sünnet yeri enfekte idi. 6 ay önce sünnet
olduùu, 6 hafta süreyle yat×r×larak tedavi edildiùi,
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EDøNSEL FAKTÖR VIII
øNHøBøSYONU: BøR OLGU SUNUMU:

HASTALARIMIZDA SPLENEKTOMø
TEDAVø SøNøN SONUÇLARI:

T. Özçelik, R. Ali, F. Özkalemkaú, Ü. Ozan, V.
Özkocaman, M. YalçÕn, A. TunalÕ.

ø. Kuku, E. Kaya, F. Ateú, A. Erkurt, R. Ulu, M. Dikilitaú,
M. Baydar, S. ùerefhano÷lu, R. Bentli, H. Alaçam, ø.
Aydo÷du.

Hematoloji Bilim DalÕ Uluda ÷ Üniversitesi TÕp Fakültesi, Bursa.

ønönü Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Bilim
DalÕ, Turgut Özal TÕp Merkezi, Malatya.

Nonhemofilik hastalarda FVIII`e karü× edinsel
antikor oluüumu nadir, ancak ciddi bir hemostaz
bozukluùudur. 0.2-1 kiüi /milyon oran×nda olduùu tahmin edilmektedir. FVIII`e karü× inhibitör
oluüumu maligniteler, ilaçlar, otoimmun hastal×klar, dermatolojik hastal×klar ve solunum sistemi
hastal×klar×n×n seyrinde görülebilir. Olgular×n
%50`si idiyopatik olup, eklem içi kanamalar×ndan
çok yumuüak doku, retroperitoneal, genitoüriner,
gastrointestinal sistem kanamalar× görülmekte ve
hastalar×n
%20`sinden
fazlas×nda
ölümcül
sonuçlarayol açabilmektedir. Bir hafta önce vücudunun deùiüik bölgelerinde ortaya ç×kan yayg×n
ekimozlar, hematüri ile baüvuran, FVIII inhibitörü
saptanan 65 yaü×nda bir bayan olgu takdim etmekteyiz. Hastada aPTT`nin 100 sn olmas× d×ü×nda diùer koagülasyon testleri normal s×n×rlarda
bulundu. Taze donmuü plazma infüzyonu ile
birlikte 2mg/kg/gün dozunda prednizolon tedavisi baüland×. Tedavinin ikinci gününde ani nefes
darl×ù× ile birlikte akciùer grafisinde bilateral yayg×n heterojen dansite art×m× saptand×. Alveolar
hemoraji olabilece ùi düüünüldü. Kan gazlar× doùrultusunda entübe edilmek zorunda kal×nd×. Mekanik ventilatör desteùi ve steroid tedavisi ile 4.
günde ekstübe edilen hastan×n ilk çal×ü×lan F VIII
düzeyi %8 oran×nda tespit edildi. Steroid tedavisine devam edilen ve hemorajik diyatez tablosu
tamamen gerileyen olguda tedavinin 25. gününde
FVIII düzeyi %38 bulundu. Taburcu edilen ve
steroid dozu tedricen azalt×lan hastan×n takibinin
88. gününde üiddetli sol yan aùr×s× oldu. Spiral
toraks BT`de sol ana pulmoner arter ve segmental
dal×nda pulmoner emboli ile uyumlu olabilecek
dolma defekti izlendi. Pulmoner emboli teühisi
konulan hastaya düüük molekül aù×rl×kl× heparin
tedavisi baülan×ld×. Bu dönemde bak×lan AT-III
düzeyi %87.6, Protein C %74.3, Protein S %55,
FVIII düzeyi %200 bulundu. Hasta halen saù ve
saùl×kl× üekilde takip edilmektedir. Bu olgu sunumu nedeniyle edinsel FVIII eksikliùinin etiyolojisi, kliniùi, tan× ve tedavi yaklaü×mlar× gözden
geçirildi.

Splenektomi
idyopatik
trombositopenik
purpura(úTP) tedavisinde steroide cevap al×namayan hastalarda s×kl×k- la uygulanmaktad×r. úTP
hastalar×nda splenektomi sonras×tam yan×t×n %5080 aras×nda deùiütiùi bildirilmektedir. Kliniùimizde son sekiz y×lda tedavi edilen 110 úTP`li hasta
retrospektif olarak incelendi. úTP tan×s× hastalar×n
periferik kan ve kemik iliùi bulgular×na göre konuldu. Baülang×ç oral standart(1 mg/kg) veya
yüksek doz(30 mg/kg) steroid tedavisine cevap
vermeyen dirençli veya relaps olmuü 19 hastaya(%17) splenektomi yap×ld×. Splenektomi öncesi
tüm hastalar×m×za pnömokok, baz×lar×na ayr×ca
meningokok aü×s× yap×ld×. Hastalar×n yaü ortalamalar×34(16-30) y×l olup, 12`si kad×n, yedisi erkekti. úTP tan×s×ile splenektomi aras×ndaki süre ortalamas× 23(2-84) ay olarak bulundu. Splenektomi
sonras× trombosit say×s×>150000/ml tam, 50000150000/ml k×smi, <50000/ml ise yan×ts×z olarak
deùerlendirildi. Splenektomi tedavisi sonras×
15(%78) hastada yan×t al×n×rken, dört hastada
al×namad×. Oniki(%63) hastada tam, üçünde(%15)
k×smi cevap elde edildi. Splenektomi sonras× cevap vermeyen iki, splenektomiden bir hafta sonra
relaps olan bir hastada danazol ve azothiopürin
tedavisi ile tam remisyon elde edildi. Bir hastada
ise hiç remisyon elde edilemedi. Hastalar×m×z×n
splenektomi tedavisi sonras× takip süresi ortalamas×45(8-96) ay olarak bulundu. Splenektomiden
dolay× hiç hasta ölmedi. Hastalar×n hiçbirinde
splenektomi ameliyat× s×ras×nda ve sonras×nda
ciddi yan etki görülmedi. Splenektomi sonras×
hiçbir hastada ciddi enfeksiyon gözlenmedi. Sonuç olarak, hasta say×m×z az olmas×na raùmen
steroid tedavisine dirençli úTP hastalar×nda
splenektomi tedavisi güvenle uygulanabilir.

øDYOPATøK TROMBOSøTOPENøK
PURPURADA ORAL YÜKSEK DOZ
STEROøD TEDAVøSø SONUÇLARIMIZ:
ø. Kuku, ø. Aydo÷du, E. Kaya, M. Baydar, M. Dikilitaú, F.
Ateú, A. Erkurt, R. Ulu, K. ÇÕkÕm, R. ø. Öner, ø.
Pembegül, R. Bentli, H. Atmaca, S. ùerefhano÷lu.

øDYOPATøK TROMBOSøTOPENøK
PURPURA TANISI øLE øZLENEN
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ønönü Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Bilim
DalÕ, Turgut Özal TÕp Merkezi, Malatya.

Bu çal×üman×n amac× údiopatik trombositopenik
prupura hastalar×ndaki anti-trombosit antikorlar×n×n araüt×r×lmas×nda uygun metodun belirlenmesi ve klinik bulgular ile korelasyonun tespitidir. Trombosit yüzeyindeki ve hasta plazmas×ndaki otoantikorlar, Ak×m Sitometrisi (FCM) yöntemiyle ve serumda ELISA yöntemi ile tespit edilip, 2 çal×üman×n sonucu karü×laüt×r×lm×üt×r. Ortaya
ç×kan sonuçlar hastan×n klinik bulgular×yla beraber deùerlendirilerek, bu testlerin tan×sal deùeri
incelenmiütir. 22 yeni tan× alm×ü yada tedavi sonras× izlenen idiopatik trombositopenik purpura
(ITP) hastas×ndan al×nan örnekler çal×ümaya al×nm×üt×r. Çal×ümaya al×nan hastalar×n ortalama yaülar× 47 (19-75) idi, ortalama trombosit say×lar×ise
75 x 109/L (9-200 x 109/L) idi. Hastalar×n
%17`sinin trombosit say×lar× mm3`de 0-30 x 109/L
aras×nda, %32`sinin 30-60 x 109/L aras×nda,
%17`sinin 60-90 x 109/L aras×nda, %10`unun 90120 x 109/L aras×nda, %24`ünün ise 120 x 109/L
ve üzeriydi. Hastalar×n %27`si erkek, %73`ü kad×nd×. Antitrombosit antikor (ATA) test sonucu
%1`den yüksek olanlar pozitif olarak kabul edildi.
Toplam hastalar×n %45`inin sonucu FCM ile pozitif, %55`i ise negatif olarak bulundu. Çal×ümaya
al×nan kad×nlar×n %50`sinin FCMsonucu pozitif,
%50`sinin negatif olarak bulundu. Erkekler pozitif
bulunan hasta %33, negatif bulunan hasta ise
%67`dir. Çal×ümaya al×nan hastalar×n %50`sinin
ELISA sonucu (trombosit havuz kullan×larak çal×ü×lan) pozitif, %50`sinin sonucu negatif bulunmuütur. %55`inin ELISA sonucu (trombosit tek bir
verici kullan×larak çal×ü×lan) pozitif, %45`inin sonucu negatif bulunmuütur. Yap×lan deùerlendirmede kad×nlarda ELISA (havuz) sonuçlar×n×n
%50`sinin pozitif, %50`sinin negatif oldu ùunu;
tek bir verici ile çal×ü×ld×ù×nda pozitif oran×n×n
%44`e indiùini, negatif oran×n ise %56`ya ç×kt×ù×
görülmektedir. Erkeklerde yap×lan deùerlendirmede ise ELISA (havuz) sonuçlar×n×n %50`sinin
pozitif, %50`sinin negatif olduùunu; tek bir verici
ile çal×ü×ld×ù×nda sonucun ayn× oldu ùu görülmektedir. Yap×lan ak×m sitometrisi çal×ümas×nda
sensitivite deùeri %66,6, spesifite deùeri ise %100
olarak bulundu. Buna karü×n ELISA çal×ümas×n×n
sensitivite deùeri %61 bulunurken spesifite deùeri
%72 bulundu. Sonuç olarak yap×lan çal×ümalarla
ITP tan×s×n×n uygulanan metodlar×n hiçbiriyle
tekbaü×na konamad×ù×, tan×n×n hastan×n kliniùi ile
birlikte deùerlendirilerek konmas×gerektiùi anlaü×lm×üt×r.

údyopatik trombositopenik purpuran×n(úTP) klasik tedavisi 1-2 mg/kg dozunda uygulanan oral
steroiddir. Standart doz oral steroid tedavisinde
kal×c× remisyon oran×%25 civar×ndad×r. úTP`de
remisyon oran×n× ve süresini uzatmak için yüksek
doz steroid tedavisinin standart doza karü× etkinliùi araüt×r×lmaktad×r. Kliniùimizde son üç y×lda 19
yeni tan×, dokuzu ise relaps olmuü 28 úTP`li hastaya yüksek doz oral steroid(YDOP) tedavisi uyguland×. Hastalara ilk 7 gün 30 mg/kg, sonraki 30
günde de 1 mg/kg dozlar×nda oral metil
prednisolon tedavisi verildi. Tüm hastalar ilk yedi
günde hastanede yatarak tedavi ald×. Tedavinin
etkinliùini deùerlendirmek amac×yla, tedavi öncesi, 3., 7., 10. ve 30. günlerde trombosit say×m× yap×ld×. Tedavi sonras× 30. günde trombosit say×s×>150000/ml tam, 50000-150000/ml k×smi yan×t,
<50000/ml ise yan×ts×z olarak deùerlendirildi.
Hastalar×n tedavi öncesi trombosit say×s× ortalamas×11000±10000/ml, 3. günde 60000±50000/ml,
7.
günde
186000±171000,
10.
günde
173000±150000/ml,
30.
günde
de
174000±120000/ml olarak bulundu. 17 hastada
cevap al×n×rken, 12 hastada yan×t al×namad×. Yan×tlar×n 14`ü tam, üçü ise k×smi olarak deùerlendirildi. YDOP`a yan×ts×z hastalara splenektomi ve
danazol tedavisi uyguland×. uyguland×. Tedaviye
yan×t al×nan hastalar×n ortalama takip süreleri
12(2-48) ay olarak bulundu.YDOP tedavisi s×ras×nda en s×k gözlenen yan etki kan üekeri yüksekliùi ve sindirim sistemi üikayetleri idi. Hiçbir hastada kanama veya tedavi kesilmesini gerektirecek
hayat× tehdit edici yan etki görülmedi. Hasta say×m×z ve takip süreleri yeterli olmad×ù× için YDOP
tedavisinin standart doz oral steroid uygulamas×na üsünlüùü konusunda yorum yap×lamad×. Ancak YDOP trombosit say×lar×n× erken yükselttiùi
için splenektomiye haz×rlanan hastalarda, maliyetinin
ucuzluùu
nedeniyle,
intravenöz
immünglobulin tedavisine alternatif olarak düüünülebilir.

øDøOPATøK TROMBOSøTOPENøK
PURPURA HASTALIöINDA
TROMBOSøT YÜZEYø VE SERUMDA OTOANTøKOR VARLIöININ
KLøNøK øLE øLøùKøSø:
M. Erdo÷an, K. Dalva, O. Onarman, H. Akan.

GLANZMANN THROMBASTENøLø
OLGUDA ÜST GASTROø

Ankara TÕp Fakültesi Hematoloji ve Biyokimya Bilim
DallarÕ, Ankara.

130

NTESTøNAL KANAMANIN YÖNETøMø:

L. Kaynar, F. Altuntaú, B. Eser, Ö. Canöz*, M. Çetin, Ö.
Er, M. Özkan, A. Ünal.

V.Okan, M.Araz, ù.Aktaran, S.Öztuzcu.

Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi, M.K.Dedeman Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji Bilim DalÕ, Patoloji Anabilim DalÕ, 38039, Kayseri.

øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Gaziantep Üniversitesi
TÕp Fakültesi, Gaziantep.

úmmun
trombositopenik
purpura
(úTP),
trombositlerin
karaciùer
ve
dalaktaki
makrofajlarca y×k×m×n×n artmas×ile karekterize
otoimmün
bir
hastal×kt×r.
1995-2002
y×llar×aras×nda 90 ITP olgusunu gözden geçirdik.
61`i bayan (%67), 29`u (%33) erkek olgunun yaü
ortalamas× 36.7 (1677 yaü) idi. Hastalar×n %87.7`si
(79) semptomatik, %12,3`ü (11) asemptomatik
olup herhangi bir nedenle yap×lan kan say×m×
sonucu tesadüfi olarak saptanm×üt×r. En s×k semptom (%65.5; 59 olgu) peteüi ve purura olarak gözlenmiütir. Diùer s×k semptomlar; epistaksis,
hematüri, diüeti kanamas×, menometroraji ve GIS
kanamas×yd×. úTP tan×s×, periferik kan trombosit
say×s×n×n 150 x 109/L`nin alt×nda olmas×,
trombositopeni yapabilecek diùer nedenlerin klinik ve labaratuvar bulgular×n×n olmamas× ve kemik
iliùi
aspirasyonunda
yeterli
say×da
megakaryosit varl×ù× ile konmuütur. Tan× an×nda
ortalama trombosit say×s× 10.7 x 109/L (1.00040.000) olup %65.5 (59 olgu) olguda 10 x
109/L`nin alt×nda, %85.5`inde (77 olgu) 20 x
109/L`nin alt×nda, %90`×nda (81 olgu) 30 x
109/L`nin alt×nda idi. 49 olguya (%54.4)
prednisolon (1-2 mg/kg/gün, po), 24 olguya
(%26.7) pulse steroid tedavisi (metilprednizolon 1
gr/gün, IV, 3 gün), 14 olguya (%15.7) intravenöz
immunglobulin (IVIG) ve 3 olguya (%3.3) anti-D
verilmiütir. Trombosit say×s× >50 x 109/L ise yan×t,
<50 x 109/L ise ise yan×ts×z olarak kabul edildi.
Prednisolon alan 49 olgunun 26`s×nda (%53)
median 7 gün sonra (4-24 gün) yan×t al×nm×üt×r,
yan×t al×nan olgular×n 10`unda (%38.5) relaps geliümiütir. Pulse steroid alan 24 olgunun 16`s×nda
(%66.7) median 3 gün sonra (2-7 gün) yan×t al×nm×üt×r, yan×t al×nan olgular×n 4`ünde (%25) relaps
geliümiütir. IVIG alan 14 olgunun 8`inde (%57)
median 2 gün sonra (1-5 gün) yan×t al×nm×ü olup
4`ünde (%50) nüks geliümiütir. Anti-D alan 3 olgunun 2`sinde median 2 gün sonra (15gün) yan×t
izlendi ve bunlar×n 2`sinde de relaps geliümiütir.
Daha önce tedavi alm×ü yan×ts×z olan veya relaps
geli-üen 29 olguya ikici basamak tedavi olarak
splenektomi uygulanm×üt×r. Olgular×n 18`inde
(%62) yan×t al×nm×üt×r. Yan×t al×nan olgular×n
4`ünde nüks izlenmiütir. úmmunsupresif tedavi
(siklofosfamid, azatiopürin veya vinkristin) 21
olguda uygulanm×ü olup 5 olguda (%23.8) median
3 ay (1-8) sonra yan×t al×nm×üt×r. 9 olguda Danazol
uygulanm×ü olup hiç birinde yan×t al×nmam×üt×r.
26 olguda kombine tedavi (prednisolon ±
immunsupresif ± danazol) uygulanm×ü olup 5

Glanzman thrombastenisi, uzam×ü kanama zaman×,
normal
platelet
say×s×
ve
platelet
aggregasyonunun olmamas×ve glikoprotein IIbIIIa eksikliùi veya disfonksiyonu ile karakterli
nadir görülen herediter trombosit hastal×ù×d×r. 27
yaü×ndaki erkek olgu,son iki günden beri giderek
artan halsizlik , baü dönmesi ve melenas×n×n olmas× yak×nmalar× ile hastaneye kabul edildi. Herhangi bir ilaç kullan×m öyküsü yoktu.Ailede annebaba aras×ndaakrabal×k olmay×p,5(2 erkek,3 k×z)
kardeütiler.Olgumuzun erkek kardeüi 12 yaü×nda
iken üiddetli burun kanamas× nedeni ile ex olmuütu.Ailenin diùer bireyleri saùlamd× ve herhangi
bir kanama hikayesi yoktu. Olgunun hikayesinde
10 y×ldan beri 2-3 ayda bir spontan burun kanamalar×n×n olduùu öùrenildi. Fizik muayenesinde
kan
bas×nc×
110/60
mmHg,Nb:110/dk,
Konjunktivalar soluk, kalp taüikardik ve rektal
muayenesinde melena saptand×. Hb:7gr/dl,
Htc:22%
lökosit:3.300/dl,
trombosit
say×m×:96.109/L, olarak saptand×.Biyokimya deùerleri
normaldi. Kanama zaman×:19`4`` olmas× d×ü×nda
PT,aPTT,INR ve p×ht×laüma zaman× normaldi.Periferik yaymada trombositler tek tek duruyordu.P×ht× retraksiyonu 2 saat sonunda oluümad×. Üst gastrointestinal endoskopisinde gastrik
mukozada peteüiyel lezyonlar ve bulber erozyon
saptand×.
Trombosit
aggregasyon
testleri,ADP,Kollagen ve epinefrin ile saptanmaz iken
ristostosetin ile trombosit aggregasyonu vard×.
Flow sitometride CD41:8.8% ,CD61:2.3% olarak
saptand×. Olguya ilk beü gün içinde 4 ünite eritrosit suspansiyonu ve 2 ünite platelet aferesizi verildi. Fakat htc 18% düütü. 6. gün içinde ise 3 ünite
platelet aferesizi ve 3 ünite eritrosit suspansiyonu
ayn×gün birbiri ard×na verildi. 7 gün htc 28% olarak saptan- d×. úlk günden itibaren hastaya
traneksamik asid 250mg 2x1 1 saatlik infuzyon
üeklinde ve DDVAP(nasal sprey) 2x2 nasal puff
üeklinde verildi. 10 gün sonraki kontrolünde
Hb:11gr/dl, Htc:%34 olarak saptand×. Sonuç olarak Glanzmann thrombastenili olgular×n üiddetli
kanamalar×nda yüksek say×daki trombositi k×sa
zamanda vermek hayat kurtar×c× bir tedavi yöntemidir.

øDøOPATøK TROMBOSøTOPENøK
PURPURALI OLGULARIMIZ:
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PLAZMAFEREZ VE STEROøDLE
TAM CEVAP ALINAMAYAN
TTP`DE IVIG KULLANIMI :

olguda (%19) median 3 ay (2-8) sonra yan×t al×nm×üt×r. Olgular×n 12`si takipsiz, 29 olgu 6 aydan
k×sa süreli takipde olup 49 olgu 6 aydan uzun
süreli takip edilmiütir. Toplam 4 olgu (% 4.4)
exitus olmuütur.

O.Türken, S.Bekler, A.Öztürk, O. øpçio÷lu,
E.G.Kandemir, M.YaylacÕ.
GATA H.PaúaTÕbbi Onkoloji Servisi, GATA H.Paúa
øçHastalÕklarÕServisi, GATA H.Paúa Hematoloji Servisi, GATA H.Paúa Biyokimya Servisi, østanbul.

AKUT ITP`Lø OLGULARIMIZIN
SONUÇLARI:

Trombotik trombositopenik purpura (TTP)
mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni,
nörolojik bulgular, ateü ve renal disfonksiyon ile
seyreden bir sendromdur. Enfeksiyonlar, vaskülit,
gebelik, baz× neoplazmlar ve çeüitli ilaçlarla ortaya
ç×kabilir. Tedavide plazmaferez ilk seçenek olup
yan×t al×namayan olgularda steroid kullan×l×r. 2
hafta önce geçirilmiü üst solunum yolu enfeksiyonu tan×mlayan 41 yaü×nda bayan hasta
konvülsiyon ve davran×ü deùiüiklikleri, anemi,
trombositopeni, serum LDH, indirekt bilirübin,
üre, kreatinin düzeylerinde art×ü ve periferik
yaymada hemoliz bulgular× ile yat×r×ld×.
Plazmaferez ile trombositopeni d×ü×ndaki bulgular
geriledi. Steroid tedavisi ile de trombosit deùerlerinde art×ü saùlanamad×ve tedaviye úntravenöz Ig
(IVIG) eklendi. 4 günlük tedavi sonras× trombosit
deùerleri normale yükselen hasta 1 hafta sonra
taburcu edildi.

A. Akçay, D. Tu÷cu, Ö. YanÕlmaz, Z. ùalcÕo÷lu, F. AkÕcÕ,
H. ùen, G. Aydo÷an.
SSK BakÕrköy Do÷umevi KadÕn ve Çocuk HastalÕklarÕ
E÷itim Hastanesi Hematoloji-Onkoloji Ünitesi

Aùustos 1990- 2002 tarihleri aras×nda takip edilmiü 200`ü k×z, 175`i erkek toplam 375 akut ITP`li
hasta deùerlendirildi. Yaülar× 1 ay - 13 yaü aras×nda deùiümekteydi. Hastalara tan× amaçl× kemik
iliùi aspirasyonu uyguland× uyguland×ktan sonra
trombosit say×s× <10000/mm3 veya trombosit
say×s× >10000/mm3 olup kanama bulgusu olanlara ve 1 yaü×n alt×ndaki süt çocuklar×na IVIG uygulan×rken, trombosit say×s× 10000-50000 mm3 aras×nda olan, kanama bulgusu olmayan ve 1 yaü×n
üzerinde olanlara kortikosteroid tedavisi uyguland×. IVIG tedavisi 0.5 gr/kg dozunda 5 gün,
kortikosteroid tedavisi ise 2 mg/kg/gün prednol
üeklinde 3 hafta uyguland×. IVIG için 5. gün,
kortikosteroid için 3. hafta yan×t deùerlendirildi.
Trombosit say×s×n×n >100000/mm3 oluüu tedaviye
yan×t olarak kabul edildi. 260 hastaya (%70) IVIG,
94 hastaya (%25) prednol uyguland×. 21 hasta
(%5) tedavisiz takip edildi. IVIG alan hastalar×n
%14.6, prednol alan hastalar×n %25.5, tedavisiz
grubun %24`ünde 6. ayda tedaviye yan×t gözlenmedi. Kronikleüme oran× %17.5 olarak bulundu.
IVIG alan grup prednol alan grup ile
karü×laü×r×ld×ù×nda, 6. aydaki tedaviye yan×t, IVIG
grubunda Fisher`in kikare testine göre istatiksel
olarak anlaml× olarak yüksekti (p=0.026). 6. aydan
sonraki nüks oran× IVIG alan grupta %20.4,
prednol olangrupta %33, tedavisiz grupta %38.1
idi. Tüm hastalar×n %23.7`sinde 6. aydan sonra
nüks saptand×. Prednol alan grupta nüks oran×
istatistiksel olarak anlaml× yüksek bulundu.
(p=0.016). Trombosit say×s×n×n ortalama düzelme
zaman× IVIG alanlarda 3±1.1 gün iken,
kortikosteroid alanlarda 8±3 gün idi. Kronikle-üen
hastalar×m×z×n 31`ine (%8.3) splenektomi uyguland×.

HELøKOBAKTER PøLORøNøN TEDAVøSøNDEN SONRA DÜZELEN
KRONøK øMMÜN
TROMBOSøTOPENøK PURPURA:
A. A. Atay, A. E. Kürekçi, E.Yeúilkaya, O. Özcan.
Gülhane Askeri TÕp Akademisi Çocuk Hematolojisi
Bilim DalÕ, Etlik-Ankara

Çocukluk çaù×nda akut immün trombositopenik
purpural×(úTP) hastalar×n % 10 - 20`sinde
trombositopeni 6 aydan uzun bir süre devam eder
ve bu durum kronik immün trombositopenik
purpura
olarak
adland×r×l×r.
Kronik
trombositopeni durumunda hastalar×n SLE, kronik infeksiyon hastal×ù× ve von Willebrand hastal×ù× tip 2B, X`e baùl× trombositopeni, WiskottAldrich sendromu gibi immün olmayan kronik
trombositopeni nedenleri aç×s×ndan mutlaka deùerlendirilmesi gerekmektedir. Çocuklarda ITP
olgular×n×n % 80-90`× akut üekilde görülür. Eriükinlerde ise genellikle kronik seyirlidir. Bu yaz×da
uygulanan medikal tedavilere cevap vermeyen
kronik úTP`li hastada helikobakter pilori saptan×p,
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aras×nda siklosporin, kinin, mitomisin C gibi ilaçlar, allojenik kök hücre transplantasyonu, gebelik,
infeksiyonlar, otoimmün hastal×klar ve metastatik
karsinomlar bulunmaktad×r. K×rksekiz yaü×nda bir
bayan hastay× TTP tan×s× ile kliniùimize yat×rd×k
ve
ileri
araüt×rmalar
sonucu
hastaya
leyomyosarkoma tan×s×koyduk. Hasta günlük
plasma deùiüimleri ve leyomyosarkoman×n cerrahi olarak ç×kar×lmas× sonras× baüar×yla tedavi edildi. Bildiùimiz kadar×yla bu vaka TTP ile presente
olan ilk leyomyosarkomad×r. TTP tan×s× konan
bayan hastalarda eùer etiyolojik bir neden bulunamazsa dikkatli bir jinekolojik muayene ve
pelvik ultrasonografi yap×lmal×d×r.

Hp
tedavisi
uyguland×ktan
sonra
trombositopenisinin de düzelmesi vurgulanm×üt×r.
12 yaü×nda erkek hasta 6 ay× aük×n bir süredir spor
yap- t×ktan sonra bacaklar×nda morluk oluümas×
ve bu morluklar×n geç iyileümesi üikayeti ile baüvurdu. Akut apandisit nedeniyle ameliyat öncesi
trombosit say×s× düüük saptanan hasta izlemde
kronik ITP tan×s× ald×. Birkaç kez prednisolon ve
IVIG tedavileri alan hastada bulant× ve epigastrik
aùr× üikayetleri nedeniyle helikobakter pilori araüt×r×ld× ve C 14 Üre nefes testi ile Helikobakter
pilori serolojisi pozitif saptand×. Bu nedenle hastaya amoksosilin + klaritromisin + lansoprazoldan
oluüan üçlü tedavi protokolü 15 gün süreyle uyguland×. Helikobakter pilori eradikasyonundan
sonra baüka herhangi bir tedavi verilmeyen hastan×n trombosit say×s× her geçen gün artt× ve tedavi sonras× 15. günde 157.000/Pl` e ulaüt×. Hasta
halen 7 ayd×r takipte olup, trombosit say×s× takip
esnas×nda 200.000 - 300.000/ml aras×nda seyretti.
Kronik ITP` li çocuklarda splenektomi tek baü×na
hastalar×n %64 -88` ini tam üifaya ulaüt×racak kadar yararl×d×r. Splenektomi d×ü×nda IVIG ve
kortikostreroidlerde kullan×lmaktad×r.Yak×n geçmiüte eriükin kronik ITP`li hastalar×n baz×lar×nda
Helikobakter pilori saptanm×ü ve bunun tedavisinden sonra trombosit say×s×n×n normale döndüùü görülmüütür. Biz de kronik ITP nedeniyle takip ettiùimiz hastam×zda helikobakter pilori enfeksiyonunu tesbit edip, tedavi ettikten sonra
trombosit say×s×n×n h×zla normal deùerlere ulaüt×ù×n× gördük. Bu nedenle çocukluk çaù× kronik ITP
vakalar×nda Helikobakter pilori enfeksiyonunun
araüt×r×lmas×n× önermekteyiz.

AKUT øMMUN
TROMBOSøTOPENøK PURPURA
TANISI øLE øZLENEN 282 OLGUNUN DEöERLENDøRøLMESø:
E. B. Ütük, F. AtlÕhan, C. Vergin, H. Gülen.
Dr. Behçet Uz Çocuk Sa÷lÕ÷Õ Ve HastalÕklarÕE÷itim Ve
AraútÕrma Hastanesi, øzmir

Bu çal×ümada Haziran 1988- Aral×k 2001 tarihleri
aras×nda úTP tan×s× alan 338 olgudan akut úTP
olarak deùerlendirilen 282 (%83,4) olgunun dosya
verileri retrospektif olarak incelenerek epidemiyolojik ve etyolojik özellikleri, uygulanan tedavi
yöntemleri ve sonuçlar×n×n deùerlendirilmesi
amaçland×. Akut úTP`li olgular×m×z×n %51,5`u k×z,
%48,5`u erkek ve yaü ortalamalar× 5,9± 3,7y×l idi.
Deri bulgular× %62, mukoza kanamalar× %4 ve
deri+mukoza kanamalar× %29 oran×nda ilk baüvuru bulgusu olarak tespit edildi. Peteüi ve ekimoz
birlikteliùi semptomlar içerisinde %39,7 oran× ile
en s×k saptanan bulgu idi. Etyolojik faktörlerden
en s×k infeksiyon ve infeksiyon odaù× olarak da ilk
s×rada üst solunum yolu infeksiyonu saptand×.
Olgular×m×z×n ortalama trombosit deùerleri 11938
±
4376/mm3
idi.
Uygulanan
tedavi
metodlar×ndan "Yüksek Doz Kortikosteroid" 189
olguda (%67); yüksek doz kortikosteroid+ú VúG
tedavisinin 21 olguda (%7,4);standart doz
kortikosteroid tedavisi 19 olguda (%6,7) ve úVúG
tedavisinin 14 (%5) olguda uyguland×ù× tespit
edildi. Olgulardan 39(%13,8)`unda ise herhangi
bir tedavi metodu uygulanmayarak spontan
remisyon geliütiùi tespit edildi. Çal×ümam×zda
spontan remisyon,standart doz kortikosteroid,
yüksek doz kortikosteroid, úVúG ve yüksek doz
kortikosteroid + úVúG kombinasyonu olmak üzere
tüm tedavi yöntemleri gözönüne al×nd×ù×nda 3. ve
7. günlerde hem tam yan×t (trombosit deùeri
>150000/mm3) hem de tam + k×smi yan×t

TROMBOTøK TROMBOSøTOPENøK
PURPURANIN NADø R BøR NEDENø: UTERUS LEYOMYOSARKOMU:
S.S. KartÕ1, N. Eren1, M. Sönmez1, M. YÕlmaz1,
Ü.Çobano÷lu2, H. KavgacÕ3, H. Bozkaya4, E.OvalÕ1.
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim DalÕ,
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi TÕp Fakültesi Patoloji
Anabilim DalÕ,
3 Karadeniz Teknik Üniversitesi TÕp Fakültesi Medikal
Onkoloji Bilim DalÕ,
4 Karadeniz Teknik Üniversitesi TÕp Fakültesi KadÕn
HastalÕklarÕ ve Do÷um Anabilim DalÕ

Trombotik trombositopenik purpura (TTP);
trombositopeni, mikroanjiopatik hemolitik anemi,
nörolojik bulgular, ateü ve böbrek fonksiyon bozukluùu bulgular× ile seyreden komplike bir klinik tablodur. Vakalar×n %40 kadar×nda etiyolojik
bir neden saptanamamaktad×r. Bilinen nedenleri
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halen en s×k tercih edilen tedavi yöntemleridir. Bu
tedavi yöntemleri ile yan×t al×namayan refrakter
hastalarda güvenli trombosit say×s×na ulaü×lmas×
ve kanama riskinin azalt×lamas×na yönelik deùiüik
seçenekler
mevcuttur.
Özellikle
retiküloendoteliyal sistem blokaj× ile etki gösteren
immunoglobulin ve anti-D immunoglobulin son
y×llarda s×k olarak kullan×lmaktad×r. Bu çal×ümaya
klinikte kronik refrakter úTP tan×s×yla izlenen 29
eriükin hasta al×nd×; 18 hastaya intravenöz
immunoglobulin,
11
hastaya
anti-D
immunoglobulin tedavisi verilerek 8 hafta süreyle
tedaviye yan×tlar× ve devaml×l×ù× izlendi. Tan×
kriteri olarak; trombosit say×s×n×n 150.000/mm3
ve
alt×nda
olmas×,
kemik
iliùinde
megakaryositlerin normal veya artm×ü olmas× ve
trombositopeni yapabilecek diùer bir neden olmamas× kullan×ld×. Hastal×k süresi alt× ay ve daha
uzun olanlar kronik úTP olarak kabul edildi. Yaln×zca trombosit say×s× 50.000/mm3 ve alt×nda olan
hastalara
tedavi
verildi.
úntravenöz
immunoglobulin total 2 gr/kg dozunda 3 gün
süreyle, anti-D immunoglobulin total 50 Pg/kg
dozunda ve tek doz infüzyon olarak uyguland×.
ústatistiksel deùerlendirme için SPSS 9.0 program×
kullan×ld×. Gruplar×n kendi içlerinde ve aralar×ndaki farkl×l×klar Varyans Analizi tekniùi ile incelendi. Trombosit say×lar×ndaki ortalama art×ü
intravenöz immunoglobulin uygulanan hastalarda 160.000/mm3, anti-D immunoglobulin uygulananlarda ise 67.000/mm3 olarak bulundu. Tedaviye tam yan×t oranlar× s×ras×yla %55.5 ve %18.1
idi (p<0.05). Trombosit say×s× 150.000/mm3 ve
üzerinde olanlar tam yan×t vermiü olarak kabul
edildi. Trombosit say×s× her iki tedaviüeklinde 2 ay
süreyle deveml×l×k gösterdi, en yüksek deùerlerine 60. günde ulaüt×. Anti-D immunoglobulin uygulanan hasta grubunda tedavi sonras× direk
coombs testinde pozitiflik oluütu. Hemoglobin
deùerlerinde belirgin deùiüiklik izlenmedi. Tedavi
yöntemleri aras×nda yan etki yönünden farkl×l×k
oluümad×. Sonuç olarak, kronik refrakter úTP tedavisinde intravenöz immunoglobulin, antiD
immunoglobulinden daha etkili görünmektedir.
An- ti-D immunoglobulin tedavisinin özellikle
splenektomi yap×lmam×ü hastalarda cerrahi giriüim öncesi gibi durumlarda trombosit say×s×n×
yükseltmeye yönelik kullan×m×düüünülebilir.
Uygun tedavi seçiminde geniü hasta gruplar×nda
yap×lacak prospektif çal×ümalar yol gösterici olacakt×r.

(trombosit deùeri > 50000/mm3) alma ba-üar×s×
yönünden úVúG en baüar×l× tedavi yöntemi olarak
saptand× (p<0,05), 15. günde tedavi yöntemleri
aras×nda anlaml× fark olmad×ù× (p>0,05), 30.günde
tam yan×t al×nmas×yönünden en baüar×l× yöntemin
yüksek doz kortikosteroid ve tam ve k×smi yan×t
al×nmas× aç×s×ndan da standart doz kortikosteroid
olduùu saptand× (p=0,01; p=0,01).Yüksek doz
kortikosteroid ile úVúG tedavilerine yan×t karü×laüt×r×ld×ù×nda ise sadece 3. günde tam yan×t al×nmas×
yönünden úVúG`in etkinliùi anlaml× yüksek bulunurken (p=0,000); 3.gün k×smi yan×t al×nmas×,
7.,15. ve 30. gün tam veya tam+k×smi yan×t al×nmas× aç×s×ndan etkinlikleri aras×nda anlaml× fark
saptanmad× (p>0,05). Çal×ümam×zda ilk tan× an×nda trombosit say×s×20000/mm3`ün alt×nda olan
olgularda trombosit say×s×n×20000/mm3`ün üzerine yükseltme etkinliùi aç×s×ndan 3,7,15,30. günlerde; úVúG , yüksek doz kortikosteroid ve tedavisiz izlem aras×nda anlaml× fark saptanmad×(p>0,05). Sonuç olarak trombosit deùeri 10000/
mm3`ün alt×ndaki akut úTP`li olgularda eülik eden
klinik bulgu aranmaks×z×n tedavinin baülanmas×,
trombosit deùeri 10000-20000/mm3 aras×nda olan
olgularda klinik kanama kanama bulgusu varl×ù×nda tedavinin baülanmas× ve trombosit deùeri
20000/ mm3`ün üzerinde olan olgularda ise tedavisiz izlem yap×lmas×n× önermekteyiz. Tedavi
seçeneùi olarak eülik eden enfeksiyon ve/veya
hayat× tehdit eden kanamas× (SSS veya abondan
GúS kanamas×) olan olgularda en h×zl× ve en etkin
yöntem olan úVúG tedavisi tercih edilmeli iken
diùer olgularda düüük maliyeti,uygulama kolayl×ù× ve úVúG tedavisi ile etkinliklerinde anlaml×
fark saptanmamas× nedeniyle yüksek doz
kortikosteroid tercih edilmelidir.

øDøOPATøK TROMBOSøTOPENøK
PURPURA`DA øNTRAVENÖZ
øMMUNOGLOBULøN VE ANTø-D
TEDAVøLERø:
Ç. Ünsal1, F. BaúlamÕúlÕ1, E. Gürkan1, B. Güvenç1, A.
Canataro÷lu2.
1Hematoloji Bilim DalÕ, Çukurova Üniversitesi TÕp
Fakültesi, Adana
2Romatoloji-ømmünoloji Bilim dalÕ, Çukurova Üniversitesi TÕp Fakültesi, Adana

údiopatik Trombositopenik Purpura (úTP) s×k karü×laü×lan otoimmün bir hastal×k olup tedavi ilkeleri konusunda deùiüik görüüler mevcuttur. Eriükin
hasta grubunda görülen úTP çoùunlukla kronik
seyirlidir, spontan iyileüme seyrektir. Steroid tedavisi ve splenektomi uzun süredir bilinen ve

MAKROTROMBOSøTOPATøLø OLGU SUNUMU:
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Y. KÕlÕnç, H.H.Kozano÷lu, H. Zeren, ø. ùaúmaz, ø. Bayram, B. Antmen, A. Tanyeli.

Çukurova Üniversitesi TÕp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim DalÕ, Adana.

Pediatrik Hematoloji BilimdalÕ, Çukurova Üniversitesi
TÕp Fakültesi , Adana.

Yaüam×m×z×n devaml×l×ù× için homeostazda olduùu kadar hemostaz×n da korunmas× gerekir. Fibrinojen hemostazda kilit rol oynar. Konjenital
hipofibrinojenemiye
ek
olarak,
birlikte
trombastenisi de olan bir olgu sunulmuütur. Bu
iki
parametrenin
birlikteliùi
durumunda,
hemostaz×n hem primer hem de sekonder faz×
etkilenir. Damar bütünlüùünün bozulduùu durumlarda, önlemler al×nmad×ù× koüullarda, hastan×n hayat× riske edilebilir. û.S. 3 ya-ü×nda k×z hasta. Dört günlük yenidoùan devresinde göbek kordonundan s×z×nt× üeklinde kanamas× olan hasta
tetkik ve tedavi için üniversite hastanesine
sevkedilmiü. Fizik muayenesinde göbek kordonundan kanamas× vard×, karaci ùer 3 cm, kenarlar×
düzgün ve yumuüakt×. Hastan×n hematolojik deùerlendirilmesinde Hb 10,2 g/dl , MCV 93 fL,
MCH 15 pg, retikülosit % 0,8, trombosit 826000
/mm3, periferik kan yaymas×nda % 52 pnl, % 44
lenfosit , % 4 eozinofil mevcuttu. Hemostaz testlerinden kanama zaman× 4,5 dakika, p×ht×laüma
zaman× 15 dakikan×n üzerindeydi, PT 46 sn. (n 1114``) , PTT 65 sn. (n 20-40``) olarak bulundu. Fibrinojen 25 mg/dl.(n 140-450mg/dl) bulundu.
Trombosit fonksiyon testlerinden agregasyon
testleri bozuktu , ristosetin ile düzeliyordu. Hastaya plazma ve fibrinojen desteùi saùland×, takibe
al×nd×.

Morfolojik veya fonksiyonel anormallikler s×n×rlar× zorlamad×kça, kiüiler normal olarak yaüayabilir.
Tan×nan anomalinin riski ve yaüamda prognostik
önemi yönünden hasta ve ailesi eùitilmeli ve hastan×n yaüam×n× kaliteli sürdürmesine yard×mc×
olunmal×d×r. Hemostaz testleri normal, periferik
yayma ile kemik iliùinin ×ü×k ve EM incelemesi
makrotrombositopatiyi destekleyen 2 kardeü sunulmuütur. O.G., 13y, erkek, P.G. 7y k×z çocuk.
Ateü nedeniyle götürüldüùü saùl×k kurumunda
trombositopeni saptan×p ITP düüünülerek tedavi
edilen, trombositopenisi (50.000 /mm3) devam
ettiùinden kurumumuza gönderilen O.G. ve aile
taramas× s×ras×nda trombositopeni saptanan kardeüi sunulmuütur. Her iki olgunun özgeçmiü ve
soygeçmiüinde özellik yoktu, fizik muayene bulgular× normaldi. Laboratuvar incelemeleri;O.G
için Hct:%37, Hb:11.9gr/dl, MCV:82.7 fL,
MCH:25.1 pg, MCHC:33 g/dl, RDW:%18.4 lökosit:6600/mm3,
trombosit:
75.000/mm3,
MPV:%17.8;P.G için Hct%36,Hb11.7 gr/dl, MCV
74.1fl, MCH 24.4pg, MCHC 32.9g/dl, RDW%16.7,
MPV %10.5, lökosit 6500/mm3, trombosit
78.000/mm3 idi. Her iki olgunun periferik yaymas×nda her alanda tekli-ikili makrotrombositler,
normokrom normositer eritrositler görülüyordu.
úki olgunun koagülasyon ve karaciùer fonksiyon
testleri normal idi, viral panel ve immunolojik
parametrelerde
özellik
yoktu,
trombosit
agregasyon testlerinin hepsinde orta düzeyde
bozukluk saptand×, P.G.`de trombinle agregasyon
yetersiz idi, O.G`de ADP depo hastal×ù× olabileceùi düüünüldü, PF-3 düzeyleri normal idi. Olgulardan O.G.`nin kemik iliùi aspirasyon örneùinin
×ü×k mikroskopik incelenmesi ile megakaryopoez
bozukluùu
düüünüldü,
EM
incelemede
megakaryositlerin demarkasyon membran sisteminin olmad×ù×, elektron dens alfa granül ve
lizozomal veziküller içerdiùi ancak trombositlerde
mikrotübül formasyonunun olmad×ù× görüldü.
Ailede hem k×z hem erkek çocukta saptand×ù× için
bu defektin otozomal dominant geçiüli olduùu
düüünüldü.

DESFLURANIN TROMBOSøT
AGREGASYONUNA ETKøSø:
H. Türkan1, C. Beyan2, L. KarabÕyÕk3, D. Güner3, K.
Kaptan2, T. Çetin2.
Gülhane Askeri TÕp Akademisi Acil TÕp Anabilim DalÕ1
ve Hematoloji Bilim DalÕ2,
Ankara E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi Anesteziyoloji
Klini÷i3, Ankara

Trombositler cerrahi esnas×nda hemostaz×n temininde önemli rol oynad×klar×ndan, genel anestezinin
indüklenmesinde
kullan×lan
ilaçlar×n
trombositler üzerine olan etkisi önemli bir konudur. Halotan, enfluran, izofluran ve sevofluran
gibi bir çok genel anestezik ajan×n etkileri çal×ü×lm×ü olup, yeni bir inhalasyon ajan× olan
desfluran×n trombositler üzerine olan etkileri bilinmemektedir. Bu çal×ümada desfluranla saùlanan
genel
anestezi
esnas×nda
trombosit
agregasyonunda oluüan deùiüikliklerin incelenmesi amaçland×. Çal×üma grubu son iki haftada
herhangi bir ilaç almam×ü olan 15 hastadan oluü-

KONJENøTAL
HøPOFøBRøNOJENEMø VE
TROMBASTENø (Olgu sunumu):
Y.KÕlÕnç, G.Leblebisatan, H.Kozano÷lu, ø.ùaúmaz,
B.Antmen, ø.Bayram, A.Tanyeli.

135

çal×ü×larak gerçekleütirildi. Çal×üman×n 2. aüamas×nda olgular ultrasonografik olarak tespit edilen
karotid intima media kal×nl×ù× (úMK) esas al×narak
tekrar grupland×r×ld×. úMK 1,000 mm`den fazla
olmas× ateroskleroz olarak kabul edildi ve úMK
deùeri > 1,000 mm olan olgular (2. Hasta Grubu,
n: 10), úMK deùeri < 1,000 mm olan olgular (2.
Kontrol Grubu, n:18) ile trombosit agregasyonu
yönünden karü×laüt×r×ld×. Trombosit agregasyonu
ADP 5 Pmol, kollajen 0,2 mg/ml ve ristosetin 1,2
mg/ml kullan×larak indüklendi. Doz-cevap eùrileri trombosit agregasyon cihaz×taraf×ndan otomatik olarak belirlendi ve deùerlendirmelerde
erlendirmelerde genlik (amplitude) ve eùim
(slope) kullan×ld×. Karotid arter úMK ölçümü ayn×
radyoloji uzman× taraf×ndan ultrasonografi cihaz×
ile bir taraftan 6, diùer taraftan 6 olmak üzere
toplam 12 ölçüm üeklinde yap×ld× ve deùerlendirmelerde toplam 12 ölçümün ortalamas× kullan×ld×. Karotid atherom plaù× olmas× veya olmamas×na göre grupland×r×lan olgular×n ADP, Kollajen
ve Ristosetinle indüklenen trombosit agregasyonu
sonuçlar×nda farkl×l×k gözlenmedi. úMK deùerlerine göre grupland×r×lan olgular×n ADP, Kollajen ve
Ristosetinle indüklenen trombosit agregasyonu
sonuçlar×nda da anlaml× fark bulunmad×. Sonuç
olarak, aterosklerozu (karotid atherom plaù× olan
veya úMK deùeri yüksek bulunanlar) olan saùl×kl×
yaül× olgularda, aterosklerozu olmayanlara göre
trombosit agregasyonu yönünden anlaml× farkl×l×k bulunmam×üt×r. Bu sonuç saùl×kl× yaül× bireylerde ateroskleroz göstergesi olarak trombosit
agregasyonu
ölçümlerinin
deùerli
olmad×ù×n×desteklemektedir.

turuldu. Premedikasyon verilmedi. Tüm hastalara
kan örnekleri al×nd×ktan sonra (kontrol) 1 mg/kg
remifentanil verildi ve 4 litre/ dakika oksijen içerisinde % 7-10`luk desfluran inhalasyonuna baüland×.
Hastalar
maske
ile
spontan
olaraksoluyorlard× ve bu dönemde cerrahi stresin
etkilerinden kaç×nmak maksad×yla cerrahi baülat×lmam×üt×.
15
dakika
desfluran/oksijen
inhalasyonundan sonra ön kol veninden venöz
kan örnekleri al×nd×. Örneklerde hemoliz yoktu.
Kan örnekleri oda s×cakl×ù×nda tutuldu ve 60 dakika içerisinde çal×ü×ld×. Trombosit agregasyonu
ölçümünde indükleyici olarak ADP (5 Pmol),
kollajen (0,2 mg/ml) ve ristosetin (1,2 mg/ml)
kullan×ld×. Analizler Sigma protokolüne (Sigma
Diagnostics, prosedür no.885) uygun olarak gerçekleütirildi (Whole Blood Lumi-Aggregometer,
Chrono-log
Corporation,
Model
560-Ca,
Havertown, PA, USA). Doz-cevap eùrileri otomatik olarak cihaz taraf×ndan belirlendi ve deùerlendirmelerde genlik (amplitude) ve eùim (slope)
kullan×ld×. Desfluran anestezisi esnas×nda temin
edilen tüm örneklerde ADP, kollajen ve
ristosetinle
indüklenen
trombosit
agregasyonunda kontrol ölçümlerine göre farkl×l×k
yoktu.
Sonuçlar
klinik
uygulamada
desfluran×n trombosit agregasyonuna etkisi olmad×ù×n× ve bu nedenle intraoperatif ve
postoperatif artm×ü kanama riski olan hastalarda
emniyetle kullan×labileceùini destekler.

YAùLILARDA KAROTøD
ATEROSKLEROZU øLE TROMBOSø
T AGREGASYONU øLøùKøSø:

ÇOCUKLUK ÇAöI øMMUN
TROMBOSøTOPENøK
PURPURASINDA TRANSFORMING
GROWTH FACTOR-b1 GEN
POLøMORFøZMøNøN ROLÜ:

H. Doruk1, K. Kaptan2, M. Sa÷lam3, Ü. Ateúkan1, C.
Beyan2, M. R. Mas1, M. Kutlu1, ø.H. Koçar4.
GATA Geriatri Bilim DalÕ1,
GATA Hematoloji Bilim DalÕ2,
GATA Acil TÕp Anabilim DalÕ 3,
GATA øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ4

B. Atabay, G. ørken, H. Ören, S. KÕzÕlda÷, S. TunalÕ, M.
Türker, ù. YÕlmaz.

Ateroskleroz yaül× populasyonda s×k karü×laü×lan
bir durum olup, koroner arter hastal×ù×, inme gibi
hastal×klar için kötü prognozun göstergesidir. Bu
çal×üman×n amac×düzenli saùl×k kontrolü alt×nda,
eùitimli ve her düzeyde saùl×k hizmetine eriüim
imkan× bulunan seçilmiü geriatrik olgularda
ateroskleroza baùl× karotid damar duvar kal×nlaümas× ve atherom plaù× ile trombosit
agregasyonu aras×ndaki iliükiyi ortaya koymakt×r.
Çal×üman×n 1. aüamas×14`ünde karotid atherom
plaù× bulunan (1. Hasta Grubu), 14`ünde karotid
atherom plaù× bulunmayan (1. Kontrol Grubu)
toplam 28 yaül× olguda trombosit agregasyonu

Çocuk Hematoloji Bilim DalÕ ve TÕbbi Biyoloji Anabilim
DalÕ, Dokuz Eylül Üniversitesi TÕp Fakültesi veÇocuk
Hematoloji Klini÷i Tepecik SSK E÷itim Hastanesi,
øzmir.

úmmun trombositopenik purpura (úTP) çocukluk
çaù×nda en s×k trombositopeniye yol açan nedenlerden biridir. Akut ve kronik úTP`nin
fizyopatolojisinde farkl× mekanizmalar×n rol oynad×ù×, kronik úTP`de T-lenfosit aktivasyonu ve
çeüitli sitokinlerin artm×ü sentezinin bu görüüü
destekledi ùi bildirilmektedir. Son y×llarda
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nün incelenmesi amaçlanm×üt×r. Üç çal×üma grubu
oluüturulmuütur: Grup 1, perinatal risk faktörlerine sahip ve trombositopenisi olan 22 yenidoùan×;
grup 2, perinatal risk faktörlerine sahip ancak
trombositopenisi olmayan 20 yenido ùan×; grup 3,
saùl×kl× 20 yenidoùan× içermiütir. Plazma TGF-ß1
düzeyi ve tam kan say×m× için kan örnekleri tüm
gruplarda ayn× günlerde al×nm×üt×r. Plazma TGFß1 düzeyi ELúSA yöntemi ile çal×ü×lm×üt×r
(Quantikine, R & D systems, USA). Üç grup aras×nda yenidoùanlar×n gestasyonal yaü×, doùum
aù×rl×ù×, cinsiyeti ve doùum üekli aç×s×ndan istatistiksel farkl×l×k saptanmam×üt×r. Grup 1 ve grup
2`de yer alan yenidoùanlar×n klinik özellikleri ve
trombositopeni geliüimi aç×s×ndan taü×d×klar× risk
faktörleri benzer bulunmuütur. Trombositopenik
olgular×n %82`sini preterm yenidoùanlar×n oluüturduùu ve olgular×n %91`inde trombositopeninin
doùumdan sonraki ilk 3 gün içinde geliütiùi saptanm×üt×r. Ortalama plazma TGF-ß1 düzeyi grup 1
yenidoùanlarda, grup 3 yenidoùanlardan istatistiksel olarak anlaml× oranda düüük saptan×rken,
grup 2 ile aralar×nda istatistiksel olarak anlaml×
farkl×l×k saptanmam×üt×r. Grup 2 ile grup 3 aras×nda ise ortalama plazma TGFß1 düzeyleri istatistiksel
olarak
farkl×
bulunmam×üt×r.
Trombositopeni nedenine göre yenidoùanlar×n
plazma TGF-ß1 düzeyleri aras×nda fark saptanmam×üt×r. Tüm yenido ùanlar birlikte deùerlendirildiùinde; plazma TGF-ß1 düzeyi ile trombosit
say×s× aras×nda pozitif bir korelasyon olduùu görülmüütür. Sonuç olarak trombositopenik yenido
ùanlarda düüük plazma TGF-ß1 düzeyinin
trombosit
say×s×yla
ve
yenidoùan
hematopoezisinin geliüimsel immaturitesiyle iliükili olduùu düüünülmüütür. Plazma TGF-ß1 düzeyi ile neonatal trombositopeni geliüimi aras×ndaki iliükinin ayd×nlat×lmas× için daha ileri çal×ümalara ihtiyaç vard×r.

transforming growth factor-ß1 (TGF-ß1) gen
polimorfizmleri ile baz× otoimmun hastal×klar
aras×nda iliüki olduùu gösterilmiütir. TGFß1`in
antikor üretimini azalt×c×, antijen sunan hücrelerin
aktivitesini inhibe edici ve T-helper lenfositleri
inhibe edici etkisi saptanm×üt×r. Bu çal×ümada daha önce farkl×hastal×klarda çal×ü×lm×ü olan baz×
TGF-ß1 gen polimorfizmlerinin çocukluk çaù×nda
úTP geliümesi, hastal×ù×n klinik seyri ve tedaviye
yan×tla iliükisinin araüt×r×lmas×amaçlanm×üt×r. En
az 6 ayd×r klinikte takip edilen 35 akut úTP, 40
kronik úTP ve 97 saùl×kl× çocuktan EDTA`l×kan
örnekleri al×nd×. Kan örneklerinden DNA izolasyonu yap×larak TGF-ß1 geni 509(C›T), Kodon
25(Arg›Pro)
ve
Kodon
10(Leu›Pro)
polimorfizmleri PCR ve enzim kesimleri yap×larak
deùerlendirildi. Bu polimorfizmlerin genotip ve
allel s×kl×ù× aç×s×ndan akut úTP, kronik úTP ve
saùl×kl×çocuklarda anlaml× fark göstermediùi saptand×. Sadece kronik úTP`li hastalar×n tedavi yan×tlar× ile Kodon 10(Leu›Pro) polimorfizmi aras×nda
anlaml× bir fark saptand×, bu hastalar×n tedaviye
tam yan×t oran× düüüktü. Ancak bu istatistiksel
anlaml×l×ù×n, tedaviye tam yan×tl×hasta grubunda
az say×da olgu olmas× nedeniyle tart×ümal× olabileceùi düüünüldü. Sonuç olarak çal×ümam×zda TGFß1 geninin bak×lan üç polimorfizmindeki genotip
ve allel s×kl×ù×n×n úTP`li pediatrik hasta grubunda
kontrol grubuna göre farkl× olmamas× bu
genotiplerin çocukluk çaù×nda úTP geliüimi ve
klinik seyrinde risk faktörü olmad×ù×n× düüündürtmektedir. Ancak kronik úTP`de Kodon
10(Leu›Pro) polimorfizmi tedaviye yan×tta olumsuz risk faktörü olabilir. Hasta say×s×n×n artt×r×lmas× ve diùer TGFß1 gen polimorfizmlerinin çal×ü×lmas× durumunda farkl×bulgular elde edilebilir.

YENøDOöAN
TROMBOSøTOPENøSøNDE
TRANSFORMING GROWTH
FACTOR-b1`øN ROLÜ:

TROMBOSøTOPENøK PURPURA
PREZENTASYONU VE ENFEKSøYON øKø OLGU SUNUMU:

M. Duman, G. ørken, H. Ören, C. Uçar, B. Atabay, ù.
YÕlmaz, F. Yüksel, H. Özkan,

E. Gürkan, B. Güvenç, F. BaúlamÕúlÕ, B. Bozkurt, Ç.
Ünsal.

Çocuk Hematoloji ve Yenido÷an Bilim DallarÕ, Dokuz
Eylül Üniversitesi TÕp Fakültesi, øzmir.

Hematoloji Bilim DalÕ, øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ,
Çukurova Üniversitesi TÕp Fakültesi, Adana.

Bu çal×ümada perinatal risk faktörlerine sahip
(sepsis, maternal hipertansiyon ve preeklampsi,
gestasyonel diabet, hipoksi, polisitemi, vb)
trombositopeni
geliüen
ve
geliümeyen
yenidoùanlarla, saùl×kl× yenidoùanlarda plazma
transforming growth factor-b1 (TGF-ß1) düzeyi ile
trombosit say×s× aras×ndaki iliükinin araüt×r×lmas×
ve trombositopeni patogenezinde TGF-ß1`in rolü-

Enfeksiyon
hastal×klar×n
seyri
s×ras×nda
trombositopeniler hipersplenizm, hemofagositoz,
dissemine intravaskuler koagulasyon, kemik iliùi
supresyonu gibi nedenlerle görülebilmektedir.
Çal×ümam×zda enfeksiyon hastal×ù×n seyri s×ras×nda trombositlerin immün destrüksiyonu sonucu
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dir, ancak günümüzde etki mekanizmalar× ve
trombosit fonksiyonlar×üzerine etkileri halen tart×ü×lmaktad×r. Bu çal×ümada; PFA cihaz× kullan×larak yaü, sigara, cinsiyet, hematokrit (hct), lökosit
(wbc), trombosit say×s× ve kan grublar×n×n
trombosit agregasyonlar× üzerine etkileri araüt×r×lm×üt×r. Gereç ve Yöntem: Bu çal×ümaya 90 erkek
(sigara içen: 60, sigara içmeyen: 30, ortanca yaü:
32/y×l), 21 kad×n (sigara içen: 10, sigara içmeyen:
11, ortanca yaü: 34/y×l) toplam 111 saùl×kl× kan
donörü al×nm×üt×r. Hastalar×n sitratl× kan örnekleri
al×nd×ktan hemen sonra kollogen/epinefrin
vekollogen/ADP kartujlar× kullan×larak kapanma
zamanlar× ölçülmüütür. Sonuçlar: Sigara içen grup
içmeyen grupla karü×laüt×r×ld×ù×nda sigaran×n
kollogen/epinefrin ve kollogen/ADP kapanma
zamanlar×üzerine etkisi olmad×ù× gösterilmiütir.
Bu sonuç subgrup analizi yap×ld×ù×nda da (sigara
içen ve içmeyen kad×nlar ve erkekler kendi aralar×nda) deùiümemiütir. Tüm gruplarda yaüla kapanma zamanlar× aras×nda negatif bir korelasyon
tespit edilmiütir. Cinsiyet, trombosit say×s×, hct,
wbc ve kan gruplar×n×n etkisi ise bulunamam×üt×r.
Tart×üma: Bizim çal×ümam×zda; trombosit kapanma zamanlar×n×n yaüla birlikte h×zland×ù× sigaran×n ve cinsiyetin ise etkisi olmad×ù× bulunmuütur.
Bu sonuç, herhangi bir risk faktörü olmaks×z×n
ileri yaülarda ortaya ç×kan atherosklerotik olaylarda yaüla birlikte stimulan ajanlara karü× artm×ü
olan trombosit cevapl×l×ù×n×n katk×s× olabileceùini
dü-üündürmektedir. Ancak yaü×n bu etkide baù×ms×z bir risk faktörü olup olmad×ù×n× belirlemek
için daha ileri çal×ümalaragereksinim bulunmaktad×r.

trombositopenik purpura tablosu ile ortaya ç×kan
klinik tablo tart×ü×lacakt×r.Olgu 1: ûiddetli burun
kanamas×nedeniyle baüvuran 45 yaü×nda bayan
hastan×n öyküsünde son 1 ayd×r devam etmekte
olan belaùr×s× yak×nmas×ve fizik muayenede (FM)
ateü, ciltte peteüi, ekimozlar mevcuttu. Baüvuru
s×ras×nda anemi (hb 8.2 g/dL, hematokrit % 24) ve
trombositopeni (3.6x109/L) saptand×. Brucella
aglutinasyon testi 1/1280 titrede pozitifti. Kan
kültüründe ise Brucella melitensis izole edildi.
Kemik
iliùi
aspirasyonunda
(KúA)
megakaryositlerde belirgin art×ü gösteren selüler
ilik dokusu görüldü. Hasta úTP olarak deùerlendirilerek yüksek doz steroid (Metil prednizolon 25
mg/kg/g-3 gün) baüland×. Tedavinin 5. Gününde
trombosit say×s× 133x109/L bulundu. Steroid tedavisi sonland×r×ld×. Olgu 2: 19 yaü×nda kad×n
hasta epistaksis nedeniyle hospitalize edildi. Öyküde 10 gündür devam eden çabuk yorulma ve
bitkinlik mevcuttu. FM`de ateü, splenomegali ve
0.5-1 cm büyüklüùünde servikal lenfadenopatiler
mevcuttu. Hemoglobin 8.6 g/dL, hematokrit %
28, trombosit 2x109/L idi. Direkt Coombs testi 4+
bulundu. KúA`da artm×ü megakaryositlerle birlikte derin trombositopenisi ve kanamas× olan hastada Evans sendromu düüünülerek yüksek doz
steroid baüland×. Tedavinin 5. gününde trombosit
say×s×nda belirgin art×ü (103x109 /L) saptand×.
Hematolojik parametrelerde düzelme ile birlikte
fizik muayene bulgular× gerileyen hastada yat×ü×n×n 7.gününde kanda PCR yöntemi iletoxoplazma
gondi DNA`s× gösterildi. Steroid tedavisi azalt×larak kesildi. Yorum: Trombositopenilerin s×kça
görüldüùü enfeksiyonlarda immünolojik bulgular
ortaya ç×kt×ù×nda erken dönemde antimikrobiyal
tedavi etkinliùini gösterinceye dek steroid uygulamas× baülanabilir.

AKUT ITP`Lø OLGULARIMIZIN
SONUÇLARI:
SAöLIKLI KøùøLERDE YAù øLE
NEGATøF KORELASYON GÖSTEREN PFA KAPANMA ZAMANLARI:

Ü. Ezer1, V.K Çulha1, A.E Kibar1, M.A øpek1, B. ÇuhacÕ1,
F. ÇÕtak2.
1
2

A. U÷ur Bilgin, ø. Karado÷an, A. KÕzÕlörs, L. Ündar.

SSK Ankara Çoçuk HastalÕklarÕ E÷itim Hastanesi,
Lösante Çocuk Sa÷lÕ÷Õ Merkezi, Ankara.

údiopatik
trombositik
purpura
(ITP);
trombositopeni
(trombosit
say×s×n×n
<
100.000/mm3 olmas×), k×salm×ü trombosit yaüam
süresi, plazma anti trombosit antikor varl×ù×, kemik iliùinde normal yada artm×ü say×da
megakoryositlerle karekterize bir hastal×kt×r. Hastalar×n büyük k×sm×nda akut formda baülarken
%10-20`sinde kronik form geliüir. ITP`nin %90`n×
ilk 6 ay içinde tam remisyona girme üans×na sahiptir. Hastal×ù×n doùal seyrinin ve farkl× tedavi
çeüitlerine yan×t×n deùerlendirilmesi, ITP`li hastalara en etkin yaklaü×m× saptamada etkilidir. Bu

Hematoloji Bilim DalÕ Akdeniz Üniversitesi TÕp Fakültesi, Antalya.

Platelet function analyser (PFA)trombosit iliükili
primer hemostaz× deùerlendirmek için yak×n zamanda geliütirilen kolay, h×zl× ve güvenilir bir
yöntemdir. PFA cihaz×ile kollogen/epinefrin ve
kollogen/ADP kapanma zamanlar×na bak×larak
trombositlerin kalitatif bozukluklar×n×tespit etmek
mümkündür. Bilindiùi gibi sigara içme al×ükanl×ù×
ve yaü atherosklerotik-kardiyovasküler hastal×klar
için major risk faktörleri olarak kabul edilmekte138

rülmedi. Ortalama Hb`de düüme 0.5 gr/dL bulundu. Anti-D verilen hastalar×n hepsine
splenektomi uyguland×. Anti-D`ye cevap vermeyen 3 hasta splenektomi sonras× trombosit say×s× <
20x109 /L olmas×nedeniyle splenektomiye yan×ts×z olarak kabul edildi. Anti-D`ye yan×t veren
hastan×n splenektomi sonras× 2. ayda trombosit
say×s× 200x109 /L bulundu. Fc reseptör blokaj× úTP
tedavisinde önemli bir mekanizmad×r. Fc reseptör
blokaj× yaparak etki gösteren anti-D, IVIG`e göre
yan etkileri daha az, uygulanmas× daha kolay ve
daha ucuz olmas× nedeniyle splenektomi öncesi
kullan×labilir. Anti-D`ye cevaps×z hastalar×n
splenektomiye de yan×t vermemesi, bu hastalarda
dalak
d×ü×nda
hepatik
trombosit
sekestrasyonununda rol oynayabileceùini düüündürmektedir. Splenektomiye yan×tta anti-D`ye
cevab×n bir kriter olarak kullan×labilmesi için daha
fazla say×da hasta içeren çal×ümalar yap×lmas×
gerekmektedir.

çal×ümada Aral×k 97-Ekim 2001 tarihleri aras×nda
takip edilmiü 50`si k×z 43`ü erkek toplam 93 ITP`li
hasta deùerlendirildi. Hastalar×n 67`i (%59.2) akut
ITP olup yaü ortalamas×7 yaü 5 ay idi. Hastalara
tan× amaçl× kemik iliùi aspirasyonu uyguland×ktan
sonra spontan remisyona girmeyen ve trombosit
say×s× < 10.000/mm3 veya kanama bulgusu olanlara mega doz metilprednizolan (MDMP) tedavisi
(3 gün 30 mgr/kg/gün, 4 gün 20mgr/kg/gün
p.o) ve intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi
(5 gün, 400 mgr/kg/gün) uyguland×. IVIG için
5.gün, kortikosteroid için 1.hafta tedaviye yan×t ile
1 ve 6. aylardaki trombosit say×s× deùerlendirildi.
Trombosit say×s×n×n >100.000/mm3 oluüu tedaviye yan×t olarak kabul edildi. Akut ITP`li olgular×m×z×n %51.3`ü tedavisiz düzelirken 24`üne
(%35.8) MDMP, 6`s×na (%8.9) IVIG, 8`ine (%11)
IVIG+MDMP uyguland×. IVIG alan hastalar×n
%54`ünde, kortikosteroid alanlar×n ise %75`inde
tedaviye ilk yan×t mevcuttu. Akut olgulardan
YDMP verilen 16`s×nda (%66.6), IVIG verilen
5`inde (%45.4) kal×c× remüsyon saptand×. Tedavi
alan ve almayan akut dönemde gelen ITP olgular×n×n %18`inde kronikleüme saptand×. Rekürrens
ve komplikasyon gözlenmedi. Sonuç olarak; günümüzde önemli bir problem olan çocukluk çaù×
ITP`lerinin tedavisinde akut vakalarda tedavisiz
izlemin yan× s×ra endikasyonu olan hastalarda
MDMP tedavisinin baüar×l× sonuçlar verdiùi gözlenmiütir.

øDøOPATøK TROMBOSøTOPENøK
PURPURA : ANKARA NUMUNE
HASTANESø HEMATOLOJø KLøNøöø DENEYøMø :
A.G. Aköz, S. Da÷daú, N. Güler, Z. AkÕ, M. YÕlmaz, N.
Aydo÷an, G. Özet.
S.B. Ankara Numune E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
Hematoloji Klini÷i, Ankara.

øTP`Lø HASTALARDA
SPLENEKTOMø ÖNCESø ANTø-D
KULLANIMI:

údiopatik trombositopenik purpura (úTP) hem
çocukluk hem de eriükin yaü grubunda görülen
retiküloendotelyal sistemde trombosit y×k×m art×ü×na baùl× olarak geliüen akkiz, otoimmun bir hastal×kt×r. Temmuz 2001 - Temmuz 2002 tarihleri
aras×nda Ankara Numune Hastanesi Hematoloji
Polikliniùine izole trombositopeni nedeni ile baüvuran 30 hastaya hikaye, fizik muayene ve yap×lan tetkikler sonucunda úTP tan×s× konuldu.
Asemptomatik, trombosit say×s× > 30x109 /L olan
8 / 30 hasta tedavisiz takibe al×nd×. Prednizon 1
mg/kg/gün dozunda baülanan 14 / 22 hastada
kortikosteroid
tedavisine
yan×t
al×nd×.
Kortikosteroid tedavisine yan×t veren 9 / 14 hastada steroid dozu azalt×l×rken trombosit say×s×n×n
50 x 109/L`nin alt×na düümesi üzerine steroide
baù×ml× kabul edilerek splenektomi planland×.
Steroid dozu azalt×larak kesildikten sonra en az 4
ayd×r trombosit say×s× > 100 x 109/L olan 5 hasta
tam remisyon olarak kabul edildi. Prednizon tedavisini 1 mg/kg/gün dozunda 4 hafta boyunca
alan 8 hastada trombosit say×s×n×n < 50 x 109/L
olmas× nedeni ile steroid tedavisine yan×ts×z olarak kabul edilerek splenektomi planland×.

A. Gökmen Aköz, Z. AkÕ, S. Da÷daú, N. Güler, M. YÕlmaz, Z. Erdin, S. ErbaúÕ, M. AylÕ, G. Özet.
S.B. Ankara Numune Hastanesi Hematoloji Klini÷i,
Ankara.

úTP antitrombosit antikorlar×n×n neden olduùu
trombosit y×k×m×na baùl× olarak geliüen, akkiz,
otoimmün bir hastal×kt×r. Splenektomi planlanan
ve Rh(+) olan 4 hastaya splenektomi öncesi tek
doz 50mgr/kg dozunda ú.V. anti-D uyguland×.
Anti-D kullan×m× öncesi hastalar×n tümünün
trombosit say×s× < 20x109 /L idi. 4 hastan×n 3 tanesi anti-D uygulamas×n× takiben 10 gün içinde
trombosit say×s×< 20x109 /L olmas× nedeniyle
anti-D`ye cevaps×z olarak kabul edildi. 1 hastan×n
anti-D sonras× 2. gününde trombosit say×s× 70x109
/L`ye, 5. günde 220x109 /L`ye ulaüt×. Anti-D tüm
hastalarda iyi tolere edildi. Hiçbir hastada allerjik
reaksiyon geliümedi. Hastalar×n hiçbirinde ciddi
hemoliz (Hb` de 2 gr/dL`den fazla düüme) gö139

Splenektomi planlanan 9 steroide baù×ml×, 8
steroide cevaps×z toplam 17 hastadan 8 hastaya
splenektomi yap×ld×. Splenektomi sonras× 6 hastada trombosit say×s× > 100 x 109/L olup
splenektomiye yan×t al×nd×. Splenektomi sonras× 2
hastada trombosit say×s×n×n < 20 x 109/L olmas×
nedeni ile splenektomiye yan×ts×z olarak kabul
edildi. Sonuç olarak kortikosteroid tedavisi baülanan úTP hastalar×n×n % 64`ünde kortikosteroid
tedaviye cevap al×nd×. Kortikosteroid tedavisi ile
tam remisyon oran× % 23 olarak bulundu.
Splenektomi yap×lan hastalar×n % 75`inde
splenektomiye yan×t al×nd×.

øLERø YAùTA øZOLE
TROMBOSøTOPENø øLE BAùVURAN FANCONø ANEMø`Lø HASTA:
Ö. Vural, B. Turgut, G.E. Pamuk, M. Demir, T. Yeúilyurt.
Trakya Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Bilim
DalÕ, Edirne

Fanconi
anemi`si
pansitopeni,
konjenital
malformasyonlar, büyüme geriliùi, kromozomal
fragilite, lösemiler baüta olmak üzere tümör oluüumuna hassasiyet art×ü× ile karakterize, nadir
otozomal resesif bir hastal×kt×r. Hastal×k genellikle
7 yaü civar×nda fark edilir. Burada hematolojik
bulgu olarak izole trombositopenisi olan 22 yaü×nda, erkek Fanconi anemi`si tan×s× konan bir
olgu sunulmuütur. 1.65 m boyunda, 50 kg aù×rl×ù×nda, ince yap×l× hastan×n, yüzünde ve
gövdesindedaha belirgin pigmentasyon art×ü×
mevcuttu. Tam kan say×m×nda; hemoglobin:
13,3gr/dl, hematokrit:%39, ortalama eritrosit
hacmi: 102fl, lökosit:4.600/mm3, trombosit:
27.000/mm3 idi. Periferik kan yaymas×nda hafif
makrositoz
vard×
Kemik
iliùi
biopsisi
normosellülerdi. Biyokimyasal testler normal
s×n×rlarda idi. Ferritin:742 ng/ml (N:3-17ng/ml)
idi. Bat×n ultrasonografisinde sol böbrek ektopikti.
Lomber grafisinde L5 vertebrada displazi mevcuttu. Kromozom frajilitesini göstermek için istenen
diepoxybutane testi pozitifti olarak geldi. Fanconi
anemisi tan×s× konan hastam×z×n ileri yaüta izole
trombositopeni ile baüvurmas×nedeniyle, Fanconi
anemisinin trombositopeninin ayr×c× tan×s×nda yer
almas× gerektiùi düüünülmüütür.

øDøOPATøK TROMBOSøTOPENøK
PURPURADA ANTø-D UYGULAMA
SONUÇLARIMIZ:
H.Gülen, D. Uzunkaya, A. Erbay, C. Vergin.
Hematoloji-Onkoloji Klini÷i, Dr. Behçet Uz Çocuk HastalÕklarÕ E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi, øzmir

údiopatik
trombositopenik
purpura
;
trombositopeni (trombosit say×s× < 100 x 109 /L),
trombosit ömründe k×salma, plazmada antitrombosit antikorlar×n varl×ù× ve kemik iliùinde
megakaryosit say×s×nda s×kl×kla artma ile karakterizedir. ITP`nin tedavisi bireyseltemellere ve
trombositopeninin derecesine baùl×d×r. Ucuz ve
etkinliùinin yüksek olmas× nedeniyle çok s×k kullan×lan steroid tedavisine göre yan etkilerinin
düüük olmas×, IVIG tedavisinin pahal× ve uzun
sürede uygulanmas× ve postsplenektomi sepsis
riskindeki art×ü, anti-D tedavisini gündeme getirmiütir. úzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Hematoloji bölümünde izlenen 5`i kronik, 1`i akut
toplam 6 ITP`li hastada 50 Pg/kg úV anti-D tedavisi uyguland×. Tedavinin uyguland×ù× gün ve
tedavi sonras× yedinci gün hemogram kontrolleri
al×nd×. 4 hastada parsiyel , 1 hastada tam yan×t
al×nd×. Ortalama 3.6 ± 1.1 hafta (median:4 hafta)
süreyle trombosit deùerleri 20 x 109 /L`nin üzerinde seyretti. Yan×ts×z kabul edilen kronik ITP`li
bir hastaya splenektomi yap×ld×. Anti-D uygulamas× sonras× anaflaksi gibi ciddi bir yan etki gözlenmezken, yaln×zca iki hastada hemoglobin deùerlerinde 1 g/dl`den daha fazla düüüü gözlendi.
Ancak bu hastalar×n transfüzyon ihtiyac× olmad×.
Anti-D, uygulama süresinin k×sa, anaflaksi gibi
ciddi yan etkilerinin yok denecek kadar az olmas×,
maliyetinin IVIG`e göre düüük olmas× yan×s×ra,
daha küçük bir plazma donör havuzundan elde
edilmesinden dolay× enfeksiyon riskinin de daha
az olmas× nedeniyle akut ve kronik ITP`de uygulanabilecek bir tedavi yöntemidir.

TøP 2 DøABETES MELLøTUSTA ORTALAMA TROMBOSø T HACMø VE
øN-VøTRO TROMBOSøT FONKSøYON TESTLERøNøN
MøKROVAKÜLER KOMPLøKASYONLARLA øLøùKøSø:
P.Özen, S.AydÕnlÕ, G.Saydam, F.ùahin, , M.Tüzün, F.
Büyükkeçeci.
Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim DalÕ,
Bornova, øzmir

Tip 2 Diabetes Mellitus seyrinde, vasküler komplikasyonlar mortalite ve morbiditenin en büyük
nedenidir.Diabetik vaskülopatinin geliüiminde
hipertansiyon
ve
mekanik
gerilme
gibi
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Pediatrik Hematoloji BilimdalÕ, Çukurova Üniversitesi
TÕp Fakültesi, Adana.

hermodinamik faktörler, renin-anjiotensin sistemi
ve endotelin gibi nörohumoral faktörler, ileri
glikasyon ürünleri, protein kinaz C aktivasyonu,
sorbitol birikimi gibi metabolik faktörler ve
transforming growth faktör-ß, vasküler endotelial
growth faktör, epidermal büyüme faktörü,
trombosit kaynakl× büyüme faktörü gibi sitokinler
rol oynamaktad×r. Yap×lan bir çok çal×ümayla
dibetik
vaskülopatinin
patogenezinde
trombositlerin önemli rolü olduùuna dair birçok
kan×t ortaya ç×kar×lm×üt×r. Bu çal×ümam×zda
diabetes mellituslu hastalarda artm×ü trombosit
fonksiyonunun bir göstregesi olduùu ileri sürülen
trombosit ortalama volümünün (MPV) ve yine
diabetes
mellitus`un
mikrovasküler
ve
makrovasküler komplikasyonlar×n×n geliüiminde
trombosit agregasyonunun artm×ü olmas× iddias×ndan yola ç×karak, komplikasyon geliümiü olan
hastalarda, komplikasyon geliümemiü olanlara
göre MPV ve trombosit agregasyonunun artm×ü
olup olmad×ù×n× araüt×rd×k. Bu çal×ümaya 48
komplikasyon geliümemiü ve 52 komplikasyonlu
diabetik hasta al×nd×. Hastalar×n seçiminde
trombosit agregasyonunu etkileyecek ilaç (aspirin
ve nonsteroid antiinflamatuar vb.) almamalar×na
dikkat edildi. Hasta gruplar× aras×nda demografik
özellikler, diabet yaü×, hematokrit deùerleri,
trombosit say×lar× aç×s×ndan fark yoktu. Hastalar
komplikasyonlar×yönünden göz ve nöroloji
konsultasyonu, proteinüri ve makrovasküler hastal×k yönünden klinik sorgulama ile deùerlendirildi. Hastalar×n hepsinde MPV ölçümü yap×ld× ve
ADP, EPúNEFRúN ve KOLLAJEN ile in-vitro
trombosit aggregasyonu deùerlendirildi. Sonuçta
olarak; komplikasyon ortaya ç×km×ü olan ve henüz
komplikasyon geliümemiü gruplar aras×nda MPV
ve in-vitro agregasyon oranlar× aras×nda istatistiksel olarak anlaml× bir fark bulunmad×.
Trombositlerin diabetik vasküler komplikasyonlar×n etiopatogenezinde önemli rol oynad×ù×na dair
bir çok kan×t olmas×na raùmen biz çal×ümam×zda
buna ait bir sonuç bulmad×k. Bunun nedeni, invitro testlerin trombositlerin in vivo olaylardaki
rolünü ortaya koyam×yor olmas× veya komplikasyonlu grupta aktive trombositlerin artm×ü tüketimi olabilir. Bunu göstermek için daha ileri çal×ümalar gerekmektedir.

Antifosfolipid sendromu (AFS), tekrarlayan venöz
ve/veya arteriyel trombozlar, tekrarlayan fetal
kay×p ve trombositopeni ile karakterizedir.
Trombositopeni AFS`unun s×k bir bulgusu olup
hafif veya orta üiddettedir. Bu çal×ümada, akut
ITP`li çocuklarda antikardiyolipin (AKA) ve
antifosfolipid antikor (AFA) lar× incelenerek
prognostik faktörlerden biri olarak AFA saptanmaya çal×ü×lm×üt×r. Hasta grubunda 38`i k×z, 45`i
erkek toplam 83 olgu vard×. Kontrol grubu hematolojik parametreleri saùl×kl×, ayn× yaü grubu 60
çocuktan oluüuyordu ve 27`si k×z, 33`ü erkek idi.
Hasta ve kontrol grubunun hematolojik parametreleri,
koagülasyon
testleri,
serum
immünglobulin, C3, C4, CRP, RF, ANA, antiDNA,
viral panel, AKA IgG ve IgM, AFA IgG ve IgM
düzeyleri çal×ü×ld×. Hasta ve kontrol gruplar× aras×nda trombosit say×s×, kanama zaman× ve p×ht×
retraksiyonu ortalama deùerleri aras×nda istatistiksel olarak belirgin fark saptan×rken (p<0.001),
hemoglobin, hematokrit, beyaz küre, p×ht×laüma
zaman×, PT, fibrinojen ortalama deùerleri aras×nda
fark yoktu. Hasta grubunda PTT ortalama deùerleri daha yüksek ancak fark istatistiksel olarak
s×n×rda anlaml× idi (p£0.05). C3, C4, IgM, ve IgD,
IgE, AFA IgG ve IgM ortalama deùerleri aras×nda
farkl×l×k bulunmad×. Serum IgG, AKA IgG ve IgM
ortalama deùerleri hasta grubunda anlaml× olarak
yüksek bulundu, (s×ras×yla p<0.001, p<0.05,
p<0.01), trombosit say×s× ile AKA düzeyleri aras×nda korelasyon yoktu, AKA IgG ve IgM deùerleri (r=0.5, p<0.001). AFA IgG ve IgM deùerleri
aras×nda lineer korelasyon vard× (r=0.4, p<0.001).
Hem ITP tan×s×nda, hem komplikasyonlar ve
prognoz yönünden trombositopeni ve AFS beraberliùi dikkate al×nmal×d×r.

HEREDøTER HEMORAJøK
TELANJøEKTAZøLø OLGUDA
TRANEKSAMøK ASøT øLE
EPøSTAKSøS TEDAVøSø:
H.YÕlmaz, D.ÖzatlÕ, F.Ceran, A.Boydak.
SSK E÷itim Hastanesi II.Dahiliye Klini÷i, SSK øhtisas
Hastanesi Hemataloji Klini÷i, Ankara

øDøOPATøK TROMBOSøTOPENøK
PURPURALI ÇOCUKLARDA
ANTøFOSFOLøPøDANTøKORLARI:

Herediter hemorajik telanjiektazi (HHT) nadir
görülen otozomal dominant geçiü gösteren, tekrarlayan epistaksis, cilt ve mukozal yüzeylerde
kolayca kanayan telanjiektaziler ve farkl× organ
sistemlerinde
yer
alan
arteriovenöz
malformasyonlar ile karakterize kal×tsal bir hasta-

H. H. Kozano ÷lu, Y. KÕlÕnç, S. Çetiner, N. Alparslan,ø.
H. Dündar.
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l×kt×r. Tekrarlayan epistaksis s×k tedavi ve
hospitalizasyon gerektirdi ùinden hastal×ù×n en
sorunlu komponentidir. 59 yaü×nda erkek hasta
2001 y×l×n×n haziran ay×nda 30 y×ld×r olan tekrarlayan epistaksis ve derin anemi nedeniyle dahiliye servisine kabul edildi. Epistaksis birbuçuk sene
öncesine kadar evre I düzeyinde iken bir buçuk
y×ld×r evre V düzeyinde imiü. K×zkardeüi ve k×z×nda da epistaksis mevcutmuü. Fizik muayenede,
özellikle burun üzerinde, aù×z ve dil mukozas×nda
telanjiektaziler vard×. Kalp sesleri aritmik, S3(+)`di
ve splenomegali mevcuttu. Baüvuru s×ras×nda, Hb:
3.8g/dl, Htc: % 14.3, BK: 5000/mm3, Thr:
142.000/mm3 idi. Periferik yaymada eritrositler
hipokromik, mikrositik idi ve atipik hücre yoktu.
Ferritin: 9.2 ng/ml ve hemostaz paneli normal idi.
Kemik iliùi biyopsisinde hafif megaloblastik deùiüiklikler izlendi. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde
antrumda
anjiodisplazi
ve
abdominal USG`de karaciùerde hemanjiyom,
splenomegali izlendi. Portal venöz sistem dopler
USG`de hepatik arter, portal ven ve splenik ven
çaplar× artm×ü ve tortiyoze olarak görüldü. Bu
bulgulara dayanarak hastaya HHT tan×s× kondu
ve hasta ferroglisin sülfat: 567mg/gün, epistaksise
yönelik traneksamik asit: 1g/gün tedavisi ile taburcu edildi. Takipte ayl×k kontrollere gelen hastan×n epistaksis s×kl×k ve miktar×nda azalma kaydedildi. Traneksamik asit tedavisi öncesinde ayda
beü ünite eritrosit süspansiyonu transfüzyonu
ihtiyac× olan ve her gün burun kanamas× olan
hastan×n, tedavi baülad×ktan sonra transfüzyon
ihtiyac× ayda bir üniteye indi ve hastan×n bir hafta
hiç kanamas×z dönemleri olmaya baülad×. Tedavinin alt×nc× ay×nda olan hasta halen tedaviye devam etmektedir. HHT`de epistaksis için çok farkl×
tedavi yöntemleri önerilmektedir: Lazer tedavisi
(Nd-Yag, argon), brakiterapi, intramukozal
sklerozan madde enjeksiyonu, sistemik östrojen
tedavisi, lokal/sistemik aminokaproik asit ve
traneksamik asit tedavisi, cerrahi tedavi (maksiller
arter
ligasyon
ve
embolizasyonu,
septodermoplasti operasyonu). Ancak epistaksis
hala tam olarak tedavi edilememektedir ve evrensel olarak kabul edilmiü "en iyi tedavi yöntemi"
yoktur. Sonuç olarak sistemik traneksamik asit
tedavisi, diùer seçenekler aras×nda bulunan umut
vadeden non-invaziv bir seçenektir.

Antifosfolipid
antikorlar×
(APA)
ile
tromboembolik olaylar×n birlikteliùi uzun y×llard×r
bilinmektedir. Trombotikolay hem venöz hemde
arteriyel sistemde görülebilmekte ve en s×k olarak
derin ven trombozu ve serebrovasküler olay üeklinde karü×m×za ç×kmaktad×r. Tekrarlayan fetal
kay×plar×n
eülik
ettiùi
durumlarda
ise
antifosfolipid sendromundan bahsedilmektedir.
Bu çal×ümada; Ocak 2000Aùustos 2002 y×llar× aras×nda Hematoloji Bilim Dal× Laboratuvar×na çeüitli
endikasyonlarla gönderilen ve APA, ACA
ve/veya lupus antikoagülan pozitif olan 100 olgudan demografik ve klinik özelliklerine ulaü×labilen 68 hasta deùerlendirilmeye al×nm×üt×r. SONUÇLAR: Çal×ümaya; yaülar× 14 ile 83 aras×nda
olan (ortanca yaü: 46) toplam 68 (kad×n:41, erkek:27) olgu al×nm×ü olup, 27`sinde (kad×n: 13
ortanca yaü: 26, erkek:14 ortanca yaü:49) APA,
ACA ve/veya lupus antikoagülan pozitifliùi ile
birlikte tromboz kliniùi saptanm×üt×r. Etilojiye
göre daù×l×m: primer APA sendrom: 19 olgu, hematolojik malignite ve SLE`ye sekonder APA
sendrom: s×ras×yla 6 ve 2 olgu üeklindedir. Hastalar ilk baüvurudaki en s×k rastlanan bulgu ve/
veya yak×nmalar×na göre grupland×r×ld×ù×nda: 9
hastada serebrovasküler olay, 11 hastada derin
ven trombozu ve/veya pulmoner emboli, 8 hastada tekrarlayan düüük ve/veya ölü doùum,
3`ünde ise katater trombozu olduùu tespit edilmiütir. Burada yer alan 2 olgu masif pulmener
emboli ve ard×ndan geliüen sepsis, 1 olgu ise TTP
kliniùi ile kaybedilmiütir. Çal×ümada yer alan diùer 41 olguda tromboz öylü ve kliniùi tespit edilememiütir ancak 7 hastan×n trombositopenikanama kliniùi ile baüvurduùu ve imnün
trmbositopeni tan×s× konularak tedavi verildi ùi
saptanm×üt×r. TARTIûMA: Bizim olgular×m×zda da
izlenildiùi
gibi
APA
sendromu
y×llarca
asemptomatik ka- labileceùi gibi ölümcül tablolara neden olabilecek klinikle de seyredebilmektedir. Literatürde, APA pozitif olgularda yaüamlar×
boyunca trombotik olay geliüme olas×l×ù×yaklaü×k
%30, y×ll×k oran ise %1 olarak bildirilmiütir. Özellikle genç yaüta ortaya ç×kan ve etiyolojisi bilinmeyen tromboembolik olaylarda antifosfolipid
sendromumutlaka akla getirilmelidir. úmmün
trombositopenili hastalarda ise APA pozitifliùinin
klinik önemi tam olarak bilinmemekle birlikte
APA sendromu için risk oluüturduùunu gösteren
çal×ümalar mevcuttur.

ANTøFOSFOLøPøD ANTøKOR POZøTøFLøöø SAPTANAN OLGULARIN
KLøNøK PREZENTASYONLARI:
A. U÷ur Bilgin, ø. Karado÷an, B. AvcÕ, L. Ündar.
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ùEN REVERSøBL
AGRANÜLOSøTOZ VAKA TAKDøMø:

lisinopril de nötropeni geliümesine katk×da bulunmuü
olabilir
Türkiye`de
dipiron,
kloramfenikol, nonsteroid antiinflamatuvarlar
gibi nötropeniye yol açabilen birçok ilac yasalara
ayk×r× olmas×na raùmen reçetesiz olarak sat×lmaktad×r. úlaçlara baùl× toksik etkileri en aza indirmek
için reçetesiz ilaç sat×ü× s×k× üekilde denetlenmelidir.

M. Güney, ù. Gürses, N. Erhan, M. Davuto÷lu.
Bezmialem
Valide Sultan VakÕf GurebaE÷itim Hastanesi øç HastalÕklarÕ Klini÷i, østanbul.

GúRúû: Kloramfenikol hematopoetik sistem üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduùu bilinen bir
antibiyotiktir. Bu sebeple geniü etki spektrumuna
ve ucuz olmas×na raùmen klinikte kullan×m× s×n×rl×d×r. Bu yaz×da, lokal KF kullan×m×n× takiben ortaya ç×kan bir agranülositoz vakas×takdim edilmekte ve bu münasebetle konu tart×ü×lmaktad×r.
VAKA: MÖ, 69 yaü×nda, Rizeli ev han×m×. Halsizlik ve 5 gündür süren ateü üikayeti ile acile baüvuran hasta anemi ve lökopeni tesbit edilince yat×r×ld×. Hastaneye yat×ü×ndan 3 ay önce
serebrovasküler olay geçirmiü, bu s×rada hipertansiyon
tesbit
edilmiü.
Lisinopril
ve
hidrokolorotiazid kombinasyonu antihipertansif,
karbamazepin, amitriptilin, dipiridamol ve aspirin baülanm×ü. úbuprofen de kullanmaktaym×ü.
Yat×ütan 1 ay önce, cilt lezyonu sebebiyle hekim
tavsiyesi
olmaks×z×n
eczaneden
ald×ù×
kloramfenikollü merhemi 5 gün kullanm×ü. Muayenede submandibular ve inguinal mikro LAP,
aù×zda aftöz ülser mevcuttu. Aksiller ateü 38, tüm
odaklarda 1/6sistolik sufl, akciùer kaidelerinde
krepitan raller mevcuttu. Tetkiklerinde Hct: %
29.8, Hgb % 9.9gr, eritrosit 3350000/mm3, lökosit
1100/mm3, mutlak nötrofil say×s× 100/mm3,
trombosit 229000/mm3, biyokimya deùerleri AST
46 ALT 54 GGT 96, ESR 113 mm/h. Tele grafide
sol parahiler kitle/infiltrasyon görünümü mevcuttu. Klinik Seyir ve Tedavi: Hastaya
nötropeni+pnömöni teühisiyle seftazidim ve
amikasin tedavisi baüland×. Kemik iliùinde
promiyelositlerden sonraki miyeloid hücreler çok
azalm×ü, k×rm×z× seri normal, megakaryositler
yeterli görüldü. údrar kültüründe E coli üredi.
Ateüi antibiyotik tedavisinin 3. günü düütü. Hastaya koloni stimüle edici faktör verilmedi. Yat×ü×n×n 2. günü nötrofil say×s× 14/mm3 ile en düüük
deùerde idi. Lökosit ve nötrofil say×s× giderek
yükseldi ve tedavinin 10. günü lökosit say×s×
5600`e, nötrofil say×s× 2100`e ulaüt×. Tedavinin 16.
gününde hasta taburcu edilerek ayaktan takibe
al×nd×. TARTIûMA: Epidemiyolojik çal×ümalara
göre kloramfenikol en s×k nötropeniye yol açan
droglardan biridir. Nötropenik etkisi hem doza
baù×ml×, hem de dozdan baù×ms×z "idiosenkrazik"
olarak ortaya ç×kabilmektedir. Vakam×zda da
nötropeni muhtemelen "idiosenkrazik" etki ile
geliümiütir. Hastan×n kulland×ù× karbamazepin,
amitriptilin, hidroklorotiyazid, ibuprofen ve

HASTA POPULASYONUMUZDA
HBsAg POZøTøFLøöøNøN HEMATOLOJøK PARAMETRELER ÜZERøNDEKø ETKøSøNøN DEöERLENDøRøLMESø:
M. Güney, S. Bos, M. ÇakÕrca, N. Erhan.
VakÕf Gureba E÷itim Hastanesi øç HastalÕklarÕ Klini÷i,
østanbul.

AMAÇ: Hepatit B virüsüne (HBV) baùl× kronik
infeksiyon ciddi bir toplum saùl×ù× problemidir.
Kronik HBV infeksiyonu karaciùerde yol açt×ù×
hasar×n yan× s×ra, diùer doku ve organlarla ilgili
bozukluklara da yol açabilir. Bu çal×ümada, HBV
infeksiyonuna baùl× olarak ortaya ç×kan hematolojik deùiüikliklerin deùerlendirilmesi amaçlanm×üt×r. MATERYAL VE METOD: Vak×f Gureba Eùitim Hastanesi úç Hastal×klar× Kliniùinde 1995-2002
y×llar× aras×nda izlenen hastalarda HBsAg pozitifliùi ile hematolojik deùerlerin iliükisi deùerlendirildi. Hastalar×n kay×tlar× geriye dönük olarak
taranarak, yaü, cinsiyet, HBsAg statusu ve hematolojik deùerler ve eritrosit indeksleri kaydedildi.
HBsAg (+) olan grupla HBsAg(-) olan gruptaki
deùerler istatistiki istatistiki aç×dan karü×laüt×r×ld×.
Sonuçlar literatür ×ü×ù×nda yorumland×. BULGULAR: HBsAg tayini yap×lm×ü 2703 vakadan 1465`i
erkek, 1238`i kad×n idi. Toplam 143 vakada
HBsAg (+) bulundu. (90 erkek, 53 kad×n). HBsAg
(-) grupta ortalama Hb 11.98, Hct 35.29, eritrosit
4264537, lökosit 9313, trombosit 248995 idi.
HBsAg (+) grupta ortalama Hb 11.9, Hct 34.45,
eritrosit 4170072, lökosit 7925, trombosit 218569
idi. HBsAg (+) grupta tüm bu deùerler azalm×üt×
ancak, sadece lökosit ve trombosit say×s×ndaki
azalma istatistiki aç×dan anlaml×yd×. Kad×n ve
erkek vakalar ayr× ayr× deùerlendirildiùinde ise,
elde edilen sonuçlar farkl×yd×. Erkeklerde HBsAg
(+) grupta hem lökosit hem de trombosit say×lar×
çok anlaml× olarak düüüktü. Kad×nlarda ise,
HBsAg (+) grupta trombosit say×s×ndaki azalma
anlaml×ya yak×n bulundu. Kad×nlarda lökosit
say×s×ndaki farkise anlaml× deùildi. Eritrosit indekslerinde HBsAg pozitifliùi ve cinsiyete göre
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tedavi baülang×c×nda 16 atakta orijini bilinmeyen
ateü, 6 atakta klinik olarak dökümante infeksiyon,
bir atakta ise mikrobiyolojik olarak dökümante
edilen enfeksiyon mevcuttu. Klasik amphoterisinB hastalara verilmeden önce tüm hastalarda yan
etkileri
azaltmak
amac×yla
parasetamol,
antihistaminik ve deksametazondan oluüan haz×rlama tedavisi uyguland×. Bir hastada karaciùer ve
böbrek fonksiyonlar×tedavi s×ras×nda bozulduùu
için liposomal AmphoterisinB formuna geçildi.
Klasik amphoterisin-B tedavisi s×ras×nda allerji ve
anaflaksi gibi yan etkilerhiç görülmedi. Ataklar×n
beüinde antifungal tedaviye raùmen cevap al×namad× ve iki hasta kontrol edilemeyen enfeksiyon
nedeniyle öldü. Hastalar×n dördünde klasik
amphoterisinB tedavisine baùl× hipopotasemi, bir
hastada ise böbrek fonksiyonlar×nda bozukluk, bir
hasta ise geliüen metabolik asidoz nedeniyle öldü.
Sonuç olarak, kliniùimizde febril nötropeni ataklar×n×n 1/3`ünde ilave antifungal tedaviye ihtiyaç
olmaktad×r. Klasik amphoterisin-B tedavisi verilmeden
önce
uygulanan
parasetamol,
antihistaminik ve deksametazon hipersensiviteye
baùl×
yan
etkileri
önlemektedir.
Febril
nötropenide klasik amphoterisinB tedavisi s×ras×nda elektrolit ve böbrek fonksiyonlar×n×n takibinin önemli olduùu, liposomal formlar×n×n pahal×
olmas×ndan dolay× hastalar×n yak×n takibi ile klasik amphoterisinB güvenle kullan×labilir.

herhangi bir deùiüiklik yoktu. TARTIûMA:
HBV`ye baùl× sirozda anemi s×kt×r, siroz olmayan
vakalarda ise bu mutad deùildir. Vakalar×m×zda
anemi aç×s×ndan HBsAg (+) ve (-) gruplar aras×nda
anlaml×
fark
yoktu.
Lökopeni
ve
trombositopeni HBV`ye baùl× sirozda daha çok
hipersplenizme baùl× ortaya ç×kar. Siroz olmayan
vakalarda ise lökopeni ve trombositopeni belirgin
deùildir. Otoimmün trombositopeni de görülebilir. Serimizde sirozlu vakalar oldukça az olmakla
beraber, özellikle erkeklerde HBsAg (+) olanlarda
lökosit ve trombosit say×s× anlaml× ölçüde azd×. Bu
bulgular, siroz öncesi dönemde de kronik HBV
infeksiyonunun lökosit ve trombosit say×s×nda
azalmaya yol açabileceùini göstermektedir. Kronik hepatit ve sirozda genellikle hafif/orta seviyede makrositoz beklenir. HBsAg (+) ve (-) gruplar×m×z aras×nda bu aç×dan hiçbir fark yoktu ve bu
durum sirozlu hastalar×n serimizde yüksek oranda olmad×ù×n×n dagöstergesidir. HBsAg pozitif
olan vakalar sitopeni aç×s×ndan da izlenmelidir.
Normal s×n×rlar×n alt×nda lökosit ve trombosit
say×s× olanlar siroz geliüimi ve immün sitopeni
aç×s×ndan deùerlendirilmelidir.

FEBRøL NÖTROPENøLø HASTALARDA KLASøK AMPHOTERø SøNB KULLANIMI:
K. ùerefhano÷lu, ø. Aydo÷du, E. Kaya, ø. Kuku, M.
Baydar, M. Dikilitaú, F. Ateú, K. ÇÕkÕm, ø. Pembegül, S.
ùerefhano÷lu, R. ø. Öner, R. Bentli, H. Atmaca.

HøPEREOZøNOFøLøK SENDROM
VE DøSSEMøNE
CRYPTOSPORIDIUM
ENFESTASYONU ETYOLOJøSøNDE
HøPER IgM SENDROMU: OLGU
SUNUMU

ønönü Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji ve
ønfeksiyon HastalÕklarÕ Klini÷i, Turgut Özal TÕp Merkezi, Malatya.

Akut lösemilerin tedavisinde en s×k görülen
komplikasyon
febril
nötropenidir.
Febril
nötropenide ampirik antibiyotik uygulamas×na
cevap al×namayan hastalarda tedaviye ampirik
amphoterisin-B
ilave
edilmektedir.
Klasik
amphoterisin-B tedavisine baùl× anaflaksi, allerji,
böbrek, karaciùer ve metabolik yan etkileri s×k
olarak görülmekte ve kullan×m×n× k×s×tlamaktad×r.
Amac×m×z kliniùimizdeki febril nötropenik hastalardaki
ampirik
olarak
kullan×lanklasik
amphoterisin-B tedavisi s×kl×ù×n× ve yan etkilerini
belirlemektir. Son bir y×lda kliniùimizde yatarak
tedavi olan 42 akut lösemi hastas×nda 69 febril
nötropeni ataù×tesbit edildi. Ampirik antibiyotik
tedavisine yan×t al×namayan 18 hastadaki 22 atakta tedaviye klasik amphoterisinB tedavisi(1
mg/kg) eklendi. Bir hastaya ise karaciùer ve böbrek testlerinin bozukluùu nedeniyle liposomal
amphoterisin-B tedavisi baüland×. Hastalarda

Y. AydÕnok, S. Aksoylar, N. Kütükçüler, F Genel, S.
Kansoy, K. KavaklÕ, N. Çetingül
Hematoloji -Onkoloji ve ømmunoloji Bilim DalÕ, Ege
Üniversitesi TÕp Fakültesi, øzmir.

Hipereozinofilik
sendrom
(HES),
klonal
neoplastik hücrelerin eozinofilik diferansiasyonu
veya reaktif eozinofili sonucu geliüebileceùi gibi,
idiyopatik te olabilmektedir. Burada, ateü, solunum s×k×nt×s× ve kronik ishal öyküsü ile gelen, 12
ayl×k malnutrisyonlu bir k×z olguda, üiddetli HES
etyolojisinin multidisipliner bir yaklaü×mla deùerlendirilmesi sunulmuütur. Olgunun öyküsünde,
mekanik ventilasyon desteùi gerektiren, üiddetli
RSV enfeksiyonu sonras× süregelen solunum s×k×nt×s× bildiriliyordu. Olgu, klinik izlemimizde,
kan ve pleural effüzyon kültüründe pseudomonas
aeruginosa`n×n üretildiùi nekrotizan pnömoni
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Sepsisin tan× ve tedavisinde y×llar içinde önemli
geliümeler saùlanmas×na karü×n önemli bir
mortalite nedeni olmaya devam etmektedir.
Sepsisin tan×s× erken konduùunda mortalite ve
morbidite azalmaktad×r. Laboratuar tetkiklerinde
gün geçtikçe yeni enfeksiyon belirleyicileri keüfedilmektedir. únflamasyonun erken evresinde
önemli immunolojik parametrelerden biri olan
interselüler adhezyon molekülü (ICAM-1)
sepsisin erken tan×s×nda önemli bir belirleyici
olarak kullan×lmaya baülanm×üt×r. Bu çal×ümada
sepsisli 80 olguda serum ICAM-1 düzeyleri düzeyleri ELúZA yöntemiyle ölçülerek ayn× yaü grubunda 20 saùl×kl× çocuk ile karü×laüt×r×ld×. Araüt×rmam×zda sepsisli olgularda serum ICAM-1 düzeyleri saùl×kl× kontrol grubuna göre istatistiksel
olarak anlaml× derecede yüksek bulundu
(p<0.001). Ayr×ca çal×ümam×zda eksitus olan
sepsisli olgularda yaüayanlara göre serum ICAM1 düzeyleri istatistiksel olarak anlaml× derecede
yüksek bulundu (p<0.001). Sonuç olarak sepsisin
tan×s×nda ve prognozunun tayininde serum
ICAM-1`in bir belirteç olabileceùi düüünüldü.
Mortalite ve morbiditenin saptanmas×nda erken
bir haberci olabileceùi kan×s×na var×ld×.

geçirdi. Kan say×m×nda, lökositoz, ×l×ml× anemi ve
trombositoz izleniyordu. Periferik kanda üiddetli
eozinofili
(>5x109/L)
çarp×c×yd×,
anormal
eozinofil morfolojisi veya myelodisplazik bulgu
izlenmedi. Kemik iliùi aspirasyonunda, %52
myeloid seri hücresinin %75`i eozinofil olup
blastik hücre %2 idi. Kemik iliùi biyopsisinde
myelofibrozis saptanmad×. Kemik iliùi sitogenetik
incelemesi normal ve bcr-abl negatif bulundu.
Hepatomegali, GGT ve ALP yüksekliùi bulunup,
ultrasonografik inceleme, intrahepatik safra kanallar×nda
dilatasyon
ve
periportal
hiperekojeniteye iüaret ediyordu. Karaciùer doku
histopatolojisinde, safra kanallar× çevresinde yoùun eozinofilik infiltrasyon izlendi. Toraks tomografisinde,
atelektazi,
bronüiektazi
ve
fibrozisin eülik ettiùi kronik akciùer hastal×ù× ile
uyumlu
görünüm
saptand×.
Endotrakeal
aspirasyonda da bol eozinofil gözlendi. Olgunun
gaita bakteriyel ve fungal kültürleri negatif iken,
parazitolojik incelemesinde cryptosporidium
parvum
enfestasyonu
görüldü.
úzlemde,
trakeostomi gerektiren, üiddetli larengial ödem
geliüen olgunun endotrakeal aspirasyonunda da
cryptosporidium saptand×. Yineleyen üiddetli
viral ve bakteriyel enfeksiyonlar ve dissemine
cryptosporidium enfestasyonu bulunan olguda,
IgG, IgG subgruplar× ve IgA düzeyleri düüük iken
normal IgM seviyesinin varl×ù×, Hiper IgM Sendromu`nu (HIGM) düüündürdü. Moleküler genetik
inceleme, CD40 geninde yeralan ve CD40`×n yüzey ekspresyonunun yokluùu ile sonuçlanan mutasyonun varl×ù×n× gösterdi. Olgu, otozomal resesif olarak kal×t×lan bu genetik defekte sahip, dünya literatüründe bildirilen, 4. HIGM olgusuydu.
Hastam×zda, sitogenetik inceleme ile klonal
eozinofili varl×ù× gösterilemedi. HES, kronik
enflamasyona reaktif geliümiü veya CD40 eksikliùinin kendisiyle iliükilendirilebilecek, sitokin (IL5) üretimi sonucu, sekonder eozinofili olarak deùerlendirilebilirdi. úster reaktif, isterse klonal nedenlerle oluüsun, HES`da ortak sonuç, karaciùer,
akciùerve kalpte eozinofilik organ hasar×d×r. Bu
olguda HES`un, kolestatik karaciùer hastal×ù×,
kronik akciùer hastal×ù× ve gastroenteritise katk×da bulunmuü olabileceùi düüünüldü.

AGRANÜLOSøTOZ:14 HASTA NEDENøYLE:
M. Pehlivan, S. Ça÷Õrgan, A. Dönmez, M. YÕlmaz, Ü.
Ergene, M. Tombulo ÷lu.
Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi, øç HastalÕklarÕAnabilim
DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ, øzmir.

Bu çal×ümada merkezimizde Eylül 1998-Eylül 2002
tarihleri aras×nda izlenen 14 agranülositoz olgusu
geriye dönük olarak deùerlendirilmiütir. Hastalar×n 4`ü erkek, 10`u kad×n olup medyan yaü 46 (1568) y×ld×r. Bir hasta d×ü×nda tüm hastalar ateü ve
genel durum bozukluùu nedeniyle baüvurmuütur.
Tan× an×nda lökosit say×s× medyan 750/PL (894400), nötrofil 42/PL (5-210) bulunmuütur. Kemik
iliùi aspirasyonu yap×lan 12 hastan×n 8`indetüm
granülositer seride; 4 olguda ise promyelosit sonras× granülositer seri elemanlar×nda belirgin
azalma saptanm×üt×r. Öyküde 9 hastada analjezik
ve/veya antipiretik amaçl×metamizol sodyum, 3
hastada hipertiroidi nedeniyle antitiroid (2
propiltiourasil, 1 metimazol), 1 hastada levamizol
kullan×m× söz konusuydu. Bir hastada ilaç kullan×m× veya diùer bir etken belirlenememiütir. On
hastaya medyan 8 (3-22) gün G-CSF 5 Pg/kg/gün
SC uygulanm×ü, 2 hastada ise ek olarak
prednizolon 1 mg/kg/gün dozda po verilmiütir.
Geldiùinde nötropenik ateü tan×s×alan 13 hastan×n

SEPSøSLø ÇOCUKLARDA SERUM
øNTERSELÜLER ADHEZYON MOLEKÜLÜ DÜZEYLERø:
U. Deveci1, S. Ayaz2, A. Ayaz1, M. Elevli1.
1Haseki

E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi Çocuk Klini÷i
Yüksek øhtisas Hastanesi Hematoloji labora-

2Türkiye

tuarÕ
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melanin pigmentinde kesintiler mevcut deùildi.
Bu bulgularla akselere fazda Chediak Higashi
sendromu tan×s× konuldu ve C vitamini
(200mg/gün) baüland×. Nötropenik sepsis nedeniyle geniü spektrumlu antibiyotik tedavisi, gerektiùinde eritrosit ve trombosit süspansiyonlar× verildi. Tüm viral seroloji sonuçlar×negatif ç×kan,
kültürlerinde üreme olmayan ve klinik olarak
düzelme gözlenmeyen hastaya yüksek doz
metilprednizolon
(30mg/kg)
ve
VP-16
(10mg/kg/gün haftada 3 gün) baüland×. Tedavinin
dördüncü
gününde
hepatosplenomegalisindebelirgin düzelme gözlenmesi nedeniyle G-CSF eklenerek tedaviye üç
hafta devam edildi. Yat×ü×n×n 30. gününde burun
kenar×nda, yumuüak damakta, skrotumda, anal
bölgede nekrotik görünümde lezyonlar farkedildi.
Kültürlerinde
Enterococcus
spp
ve
Staphylococcus coagulase (-) üreyen hasta duyarl×
antibiyotik
tedavisine
raùmen
kaybedildi.
Chediak Higashi sendromu çok nadir görülen
sendromlardan biri olmas×na raùmen, otozomal
resesif kal×t×m× nedeniyle ülkemiz gibi akraba
evliliùinin s×k olduùu ülkelerde daha s×k tan×mlanmas× gereken hastal×klardan biridir. Albinizm
bulgular×olan infantlarda bu sendromun bulgular×
araüt×r×lmal×d×r. Tan× konulan hastalar akselere
faza girmeden önce kemik iliùi transplantasyonu
ile kesin tedavi edilmelidir. Akselere faz baülad×ktan sonra tedaviye yan×t×n s×n×rl× olmas× nedeni ile
hastalar×n çoùu kaybedilmektedir.

tümüne antipsödomonal etkinliùi olan antibiyotik
tedavisi baülanm×üt×r. úkisi hemokültüründe
metisiline dirençli Staphylococcus aureus üreyen
toplam 5 hastaya teikoplanin; klinik olarak fungal
pnömoni bulgular×saptanan 2 hasta ile ateüi kontrol alt×na al×namayan 3 hastan×n tedavisine sistemik amfoterisin B eklenmiütir. Hastalarda nötrofil
<500, <100/PL, süresi s×ras×yla medyan 4.5 (1-27),
3 (0-23) gün olarak bulunmuütur. Tüm hastalar
tam iyileüme ile taburcu edilmiütir.

AKSELERE FAZDA TANI ALAN BøR
CHEDøAK HøGASHø SENDROMU
VAKASI:
C.Uçar, ø. Reisli, Ü. ÇalÕúkan.
Selçuk Üniversitesi, Meram TÕp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Konya.

Chediak Higashi sendromu tekrarlayan piyojenik
enfeksiyonlar, okulokutanöz albinizm, nistagmus,
periferik
nöropati,
PMNL,
lenfosit
ve
monositlerde dev lizozomal granüller ve lökosit
fonksiyon bozukluùu ile seyreden otozomal
resesifkal×t×m gösteren bir hastal×kt×r. Beü ayl×k
erkek hasta bir ayd×r devam eden ateü, huzursuzluk, iütahs×zl×k, kar×n üiüliùi ve solukluk üikayetleri
ile hastanemize baüvurdu. On gün önce kans×zl×k
nedeniyle kan transfüzyonu yap×ld×ù× öùrenildi.
Soygeçmiüinden annebabas×n×n akraba olduùu,
alt× yaü×nda saùl×kl× bir erkek kardeüinin bulunduùu, annenin üç kardeüinin ilk dört ay içinde
bilinmeyen nedenlerle öldüùü öùrenildi. Fizik
mu- ayenesinde vücut aù×rl×ù× ve boyu 75
persentilde, vücut s×cakl×ù× 39°C bulundu.
Taüikardik, halsiz, huzursuz ve soluk görünümdeki hastada total albinizm mevcuttu. Karaci ùer
midklavikuler hatta 10cm, dalak 15cm palpe edildi. Laboratuvar tetkiklerinde; Hb 5g/dl, Hct
%13.3, BK 3300/mm3, trombositler 91 000/ mm3,
SGOT 75U/L, SGPT 34U/L, total biluribin
1.64mg/dl, direkt biluribin 0.54 mg/dl, LDH 1485
U/L, trigliserid 878mg/dl, kolesterol 158 mg/dl,
HDL 11mg/dl idi. Direkt Coomb`s testi 2+, kantitatif Ig A ve G artm×ü, Ig M normal s×n×rlarda bulundu. Periferik yaymada; %20 PMNL, %66 lenfosit, %14 monosit, trombositler 7-8`li, eritrositler
normokrom normositer idi. Lenfosit, monosit ve
PMNL`lerde peroksidaz pozitif dev stoplazmik
granüller görüldü. Kemik iliùi aspirasyonunda;
lenfosit, monosit ve PMNL ve öncüllerinde
peroksidaz pozitif dev stoplazmik granüller görüldü. Makrofaj ve histiyosit say×s× artm×üt× ve
hemofagositoz mevcuttu. Plazma hücresi ve
eozinofillerde art×ü görüldü. Saç teli incelemesinde

VAKIF GUREBA EöøTøM HASTANESøNDE øZLENEN DEMøR
EKSøKøLøöø ANEMøSø VE BETA
TALASEMø MøNÖR VAKALARINDA
ERøTROSøT øNDEKSLERø:
M. Güney, S. Bos, M. ÇakÕrca, ø. Bahtiyar, N. Erhan.
VakÕf Gureba E÷itim Hastanesi øç HastalÕklarÕ Klini÷i
ve Hematoloji Poliklini÷i, østanbul

GúRúû VE AMAÇ: Demir eksikliùi anemisi (DEA)
ve beta talasemi minör (BTM) dünyada ve ülkemizde en s×k rastlanan hipokrom mikrositer anemi sebeplerindendir. DEA ile BTM ayr×m×nda
eritrosit indekslerinin ve bilhassa eritrosit daù×l×m
geniüliùi (RDW) indeksinin faydal× olabilece ùi
bildirilmektedir. Bu çal×ümada, DEA ve BTM vakalar×m×zda eritrosit indekslerindeki deùiüiklikleri
deùerlendirmeyi amaçlad×k. MATERYAL VE
METOD: Vak×f Gureba Eùitim Hastanesi úç Hastal×klar× Kliniùi ve Hematoloji Polikliniùinde 19952002 y×llar× aras×nda takip ve tedavi edilen 417
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b×rakarak iyileütiùi öùrenildi. Soygeçmiüinden;
anne ve baban×n birinci dereceden akraba olduùu,
üç yaü×ndaki kardeüinde benzer bulgular×n bulunduùu öùrenildi. Fizik muayenesinde; vücut
aù×rl×ù×ve boyu 25-50 persentilde, soluk görünümde, diüeti hipertrofisi, hiperemisi, eksik ve
dismorfik diüleri mevcuttu. Tonsiller hipertrofik,
submandibuler ve servikal bölgede en büyüùü
2X3 cm boyutlar×nda lenfadenopatileri mevcuttu,
dalak 1cm palpe edildi. Ciltte yayg×n apse izleri
vard×. Laboratuvar tetkiklerinde; Hb 8.9 g/dl, Hct
%28.9, BK 4500/mm3, trombositler 523 000/mm3,
MCV 59fl, periferik yaymada; %4 PMNL, %44
lenfosit, %52 monosit, trombositler bol ve kümeli,
eritrositler hipokrom, mikrositer, retikülosit %1
idi.
Kemik
iliùi
aspirasyonunda;
miyelosit/eritrosit oran× 1/3, myelositer seri
myelosit aüamas×nda duraklam×ü, olgun PMNL
say×s× az miktarda idi. Kantitatif IgA, IgG, IgM ve
IgE normal s×n×rlarda bulundu. ANA ve AntidsDNA negatif, C3 ve C4 normal s×n×rlarda idi.
Serum demiri 24 Pg/dl, serum total demir baùlama kapasitesi 369 Pg/dl, transferrin satürasyonu
%6.5, ferritin 23ng/ml bulundu. údrar ve kan
aminoasitleri normal s×n×rlarda, anti-nötrofil antikoru negatif bulundu. Olgu 2: Üç yaü×nda k×z
hasta, öyküsünden bir y×ld×r diü eti hastal×ù×n×n
bulunduùu, 5-6 kez pürülan otit geçirdiùi, son alt×
ayd×r iyileümeyen akciùer enfeksiyonu nedeni ile
izlendiùi öùrenildi. Fizik muayenesinde; vücut
aù×rl×ù× 25-50, boyu 50 persentilde, soluk görünümde, di-üeti hipertrofisi, hiperemisi, eksik ve
dismorfik diüleri mevcuttu. Tonsiller hipertrofik,
submandibuler ve servikal bölgede en büyüùü
2X3cm boyutlar×nda lenfadenopatileri mevcut idi.
Submental bölgede orta hatta 3X4cm`lik aùr×l×,
mobil, üzerinde ×s× art×ü× olan, hiperemik kitle ve
1cm dalak palpe edildi. Laboratuvar tetkiklerinde;
Hb 10.9g/dl, Hct %32.9, BK 3800/mm3,
trombositler 243 000/mm3, MCV 80Fl, periferik
yaymada; %10 PMNL, %52 lenfosit, %38 monosit,
trombositler
bol
ve
kümeli,
eritrositler
normokrom, normositer, retikülosit %1 idi. Kemik
iliùi aspirasyonunda; miyelosit/eritrosit oran×
1/3, myelositer seri myelosit aüamas×nda duraklam×ü, olgun PMNL say×s× az miktarda idi. Kantitatif IgA, IgG, IgM ve IgE normal s×n×rlarda bulundu. ANA ve Anti-dsDNA negatif, C3 ve C4
normal s×n×rlarda idi. údrar ve kan aminoasitleri
normal s×n×rlarda, anti-nötrofil antikoru negatif
bulundu. Her iki hastan×n haftal×k tam kan say×m×
ve periferik yayma takiplerinde nötropenilerinin
devam ettiùi, siklik olmad×ù×, anne ve baban×n
nötropenik olmad×ù× görüldü. Bu bulgularla iki
kardeü Kostmann sendromu olarak tan× ald×. Yayg×n periodontitis ve lenfadenit nedeni ile geniü
spektrumlu intravenöz antibiyotik tedavisi ve oral
antiseptik gargaralar baüland×. Olgu 1 nütrisyonel

DEA ve 66 BTM vakas× çal×üma kapsam×na al×nd×.
Hastalar×n dosya ve kay×tlar× taranarak eritrosit
indeksleri kaydedildi. úki gruptaki deùerler istatistiki aç×dan karü×laüt×r×ld×. Elde edilen sonuçlar
literatürdeki bilgiler ×ü×ù×nda tart×ü×ld×. SONUÇLAR: Sonuçlar tabloda gösterilmiütir. Ortalama
eritrosit hacmi (MCV) BTM grubunda 63±12 fl
iken DEA grubunda 76±10 fl idi. Ortalama eritrosit hemoglobini (MCH) BTM grubunda 20.22±3.56
pg, DEA grubunda 25.12±4.45 pg idi. Ortalama
eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC)
BTM grubunda % 31.51±1.82, DEA grubunda %
32.92±1.78 idi. RDW deùeri BTM grubunda
20.4±11.4, DEA grubunda 19.3±7.1 idi. BTM grubunda MCV, MCHve MCHC deùerleri DEA grubuna göre anlaml× olarak düüük bulundu. RDW
deùeri aç×s×ndan ise iki grup aras×nda anlaml× bir
fark yoktu.#Image16.jpg# YORUM VE TARTIûMA: Bulgular×m×z BTM vakalar×nda DEA vakalar×na göre özellikle MCV deùerinin belirgin ölçüde
düüük olduùunu göstermektedir. MCV`nin 60
fl`den az olduùu vakalar×n öncelikle BTM yönünden araüt×r×lmas×gerekir. MCV`nin 70-80 fl aras×nda olduùu vakalarda ise öncelikle DEA düüünülmelidir. RDW indeksinin BTM ile DEA ay×r×m×nda çok deùerli olduùu iddia edilmesine raùmen,
bizim vakalar×m×zda bu aç×dan anlaml×farkl×l×k
yoktu. Bunun sebebi muhtemelen, BTM vakalar×m×z×n 2/3`ünde birlikte demir eksikliùinin de
bulunmas×d×r. Ülkemiz gibi DEA`nin yayg×n olarak rastland×ù× toplumlarda RDW indeksinin ve
hatta HbA2 deùerinin bile BTM teühisi koymakta
yetersiz kalabileceùi ak×lda tutulmal×,üüpheli vakalar demir replasman× yap×ld×ktan sonra yeniden
deùerlendirilmelidir.

PERøODONTAL HASTALIKLA
SEYREDEN KOSTMANN SENDROMLU øKø KARDEù:
C. Uçar, Ü. ÇalÕúkan.
Selçuk Üniversitesi, Meram TÕp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Konya.

Kostmann
sendromu
(infantil
konjenital
agranülositozis) otozomal resesif kal×t×m gösteren
nadir bir hastal×kt×r. Burada erken diü dökülmesi
nedeniyle Diü Hekimliùi Fakültesine baüvuran,
peridontitis tan×s× alan ve sistemik hastal×k araüt×rmas× için bölümümüze sevk edilen Kostmann
sendromlu iki kardeü olgu sunulmuütur. Olgu 1:
Alt× yaü×nda erkek hasta, öyküsünden; üç yaü×ndan beri diü eti hastal×ù×n×n olduùu, bebekliùinden
beri s×k s×k otit, balanit, bronüit, zatürre geçirdiùi,
vücudunda deùiüik yerlerde ç×kan apselerin iz
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demir eksikliùi anemisi nedeniyle tedavi ald×. úki
kardeü genel durumlar× iyi olarak, olas× enfeksiyonlar aç×s×ndan bölümümüzce izlenmektedir.

DERøN ANEMø øLE GELEN OLGULARIMIZIN DEöERLENDø
RøLMESø:

GLUKOZ-6 FOSFAT
DEHøDROGENAZ ENZøM EKSøKLøöø SAPTANAN 9 VAKANIN DEöERLENDøRøLMESø:

ø. Dilek, R. Mercan, A. Durmuú, S. Alici, ø. Tuncer, C.
Topal, ø. Uygan, M. Sayarlio÷lu, R. Erkoç,

N. FilorinalÕ, R. Diz-Küçükkaya, S. Güvenç, M. Aktan, A.
HacÕhanefio÷lu, M. NalçacÕ.

Kliniùimize kabul edilen hastalar×n önemli bir
k×sm×nda aneminin derin olmas× nedeniyle bu
olgular× etiyolojik nedenlerine göre incelemeyi
uygun bulduk. Bu çal×ümada 8 g/dl alt×nda hemoglobin (hb) düzeyi olan ve primer tan×s× konarak tedavi edilen olgular incelendi. 1997-2002
y×llar× aras×nda kabul edilen 377 olgunun 182`si
erkek, 195`i kad×n olmak üzere yaüortalamas× 40.9
idi. Olgular×n %34`ünde hematolojik %66`s×nda
ise diùer hastal×klardan biri saptand×. Tan×lar s×kl×k s×ras×na göre %31 böbrek yetmezliùi, %9.5 eksiklik anemisi, %9`u GúS malignitesi, %8.7 lösemi,
%8`i GúS kanamas×, %6.6`s× lenfoma, %4.5 karaciùer sirozu, %2.6`s× enfeksiyon, %2.6 kollagen doku
hastal×ù×,
%1.6`s×
hemolitik
anemi,
%1.6`s×aplastik anemi, %1.6 myelodisplastik sendrom, %4.4`ü diùer az görülen hematolojik hastal×klar ve %8.3`ü de diùer çeüitli hastal×klar üeklindeydi. Olgularda ortalama hb 6 g/dl, Htc %18.5,
MCV 76.8 fl, trombosit 192x10^9/l ve lökosit
9x10^9/l düzeylerinde bulundu. Olgular×n
%14`ünde pansitopeni, %9`unda anemi ve
trombositopeni, %13`ünde ise anemi ve lökopeni
birlikteydi. Derin anemiyle gelen olgular×n çoùunda aneminin sekonder nedenli olmas× bu yörede yaüayan insanlar×m×z×n hastal×klar×n×n geç
döneminde hastaneye baü vurduklar×n× göstermektedir. Hematolojik nedenler aras×nda ise eksiklik anemisi derin anemi nedeni olarak ilk s×rada gelirken akut lösemiler ikinci s×rada gelmektedir. Dikkati çeken noktalardan biri derin anemi
nedeni olarak en s×k neden böbrek yetmezliùi
olmas× ve bunu eksiklik anemisinin izlemesiydi.
úlave olarak karaciùer sirozu olgular×n×n yüksek
oranda olmas× temel saùl×k hizmetlerinin yöre için
ne kadar önemli olduùunu ortaya koymaktad×r.

Yüzüncü YÕl Üniversitesi TÕp Fakültesi, øç HastalÕklarÕ
Anabilim DalÕ, Van.

østanbul TÕp Fakültesi, øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ,
Hematoloji Bilim DalÕ, østanbul.

Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) eritrositleri
oksidatif hasardan koruyan önemli bir enzimdir.
Bu enzim tüm dokularda mevcut olup, pentoz
fosfat yolundaki ilk basamaù× katalize eder. G6PD
enzim eksikliùi olan kimselerde baz× ilaçlar ve
metabolitleri hemolize karü× dayan×kl×l×ù× saùlayan indirgenmiü glutatyonu inaktive ederler ve
hemolize neden olurlar. G6PD enzim eksikliùinde
baül×ca klinik belirtiler yetiükinlerde hemolitik
anemi ve yenido ùanda neonatal sar×l×kt×r. Anemi
s×kl×kla epizodiktir, kronik seyirli de olabilir.
Hemoliz stres, ilaç al×m×, infeksiyonlar ve bakla
yenmesi ile iliükilidir. Polikliniùimizde G6PD
enzim eksikliùi saptad×ù×m×z 9 vakal×k serimizde
5 hastada tan× bakla yenmesi sonras× hemolitik
kriz geliümesi üzerine konulmuütur. Diùer 4 hastada ise kronik anemi nedeniyle yap×lan tetkikler
sonucunda G6PD tespit edilmiütir. Hastalar×m×zda median yaü 22 (18 ile 65), erkek/kad×n oran× 2
olarak bulundu. Solukluk ve ikter d×ü×nda muayene bulgular× normaldi. Baüvuru s×ras×nda hemoglobin deùerleri 6.8 ile 15.4 gr/dl aras×nda
deùiümekteydi. G6PD enzim seviyesi 5 vakada
kalitatif olarak bak×ld× ve negatif bulundu. Dört
vakada kantitatif ölçümlerle normalin alt×nda
saptand×. Hastalara semptomatik tedavi yap×ld×.
Edinsel hemolitik anemi tablosuyla baüvuran her
olguda G6PD enzim eksikliùi düüünülmelidir.
Coombs testinin negatifliùi üüphemizin artmas×na
neden olmal×d×r. Hastalar oksidan ajanlar,
infeksiyon, stres ve bakla al×m× aç×s×ndan sorgulanmal×d×r. Hemolitik krizler s×ras×nda periferik
kanda genç eritrositler say×ca artt×ù×ndan enzim
seviyeleri normal bulunabilir, G6PD enzim eksikli
ùi düüünülen vakalarda bu nedenle hemoliz düzeldikten sonra enzim düzeyi tekrar bak×lmal×d×r.
G6PD enzim eksikliùi saptanan hastalarda
hemolize sebep olabilecek ilaç listeleri hastaya
verilmeli, favizm tespit edilenlerde bakla yenmesi
yasaklanmal×d×r.

OLGU SUNUMU : KONJENøTAL
DøSERøTROPOETøK ANEMø TøP II
(HEMPAS):
D. Argon, M. Çetiner, C. AdÕgüzel, I. Kaygusuz, S. Ratip,
M. BayÕk.
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dan hiçbiri bulunmayabilir. Bu çal×ümada hasta
populasyonumuzda megaloblastik anemi (MA)
olmaks×z×n B12 eksikliùi olanlar deùerlendirilmektedir. MATERYAL VE METOD: Vak×f Gureba
Eùitim Hastanesi úç Hastal×klar× Kliniùinde 19952002 y×llar×nda izlenen hastalardan vitamin B12
seviyesi tesbit edilenler deùerlendirildi. B12 eksikliùine baùl× MA d×ü×ndaki kalanlar çal×üma kapsam×na al×nd×. Teühisleri, yaü, cinsiyet, hematolojik ve biyokimyasal tetkikleri, ve varsa nörolojik
bulgular× kaydedildi. Bulgular kaynaklar ×ü×ù×nda
yorumland×ve tart×ü×ld×. BULGULAR: MA`ye eülik
etmeyen B12 eksikliùi 38 vakada tesbit edildi.
Vakalar×n 3/4`ü kad×nd×ve bu oran istatistiki aç×dan anlaml×yd×. Ortalama Hb 10.9, lökosit 7124,
trombosit 251211, MCV 86, LDH 550, bilirübin
0.77 mg idi. Vakalar×n yar×ya yak×n×nda anemi
vard×. Nörolojik bulgu 5, makrositoz 8, lökopeni 8
ve trombositopeni 7 vakada vard×. En s×k klinik
teühis 12 demir eksikliùi anemisi (DEA), 6
Diabetes mellitus (DM), 5 iskemik kalb hastal×ù×,
3`er akut miyokard infarktüsü, hipertansiyon,
kronik tiroidit ve tüberküloz, 2`üerpiyelonefrit ve
multipl miyelom idi. 14 vakada birden fazla teühis
vard×. YORUM VE TARTIûMA: Vakalar×m×zda
kad×n oran× anlaml× derecede yüksekti. Kad×nlarda PA erkeklere göre s×kt×r. Vakalar×m×z×n bir
k×sm×n×n ileride klasik PA`ye dönüümesi beklenebilir. DM ve otoimmün tiroidit gibi s×kl×kla PA ile
birlikte olan vakalar×n serimizde önemli say×da
olmas× da bu düüünceyi desteklemektedir. Nörolojik bulgu sadece 5 vakada vard× ve bunlar daha
çok DM gibi kendiliùinden nörolojik bulgu verebilen vakalard×. Vakalar×m×z×n yaklaü×k olarak
1/3`ünde klinik teühis DEA idi. Bu vakalarda
klinik, periferik yayma ve kemik iliùi incelemesi
ile MA bulgusuna rastlanmam×üt×. Ancak, B12 ve
demir eksikliùinin kombine olduùu vakalarda
megaloblastik deùiüikliklerin silik olabileceùi bilinmektedir. Bu vakalar×n bir k×sm×nda MA söz
konusu olabilir ve bu aç×dan izlenmeleri gerekir.
B12 eksikliùi tesbit edilen tüm vakalarda, tetkik
tekrarlanarak eksiklik teyid edilmelirdir. Klinik ve
laboratuar bulgular× tam uymasa bile vakalar
öncelikle PA aç×s×ndan deùerlendirilmeli ve takip
edilmelidir. Etiyoloji ayd×nlat×lamasa bile gerekli
araüt×rmalar tamamland×ktan sonra parenteral
B12 tedavisi verilip kan deùerleri izlenmelidir.
B12`nin gereksiz ve kontrolsüz kullan×m×n×n yayg×n olduùu hat×rlanmal× ve gerekmeyen ve takip
edilemeyecek hastalara deneme tedavisi üeklinde
verilmesinden kaç×n×lmal×d×r.

HEMPAS
(Hereditary
Erythroblastic
Multinuclearity with Positive Acidified Serum
lysis test) veya konjenital diseritropoetik anemi;
tip II otozomal resesif geçiü gösteren ve
glikozilasyon eksikliùinin neden olduùu heterojen
bir grup anemi tipidir. Hastal×k, inefektif
eritropoez, ilik eritroid seri hücrelerinde çok çekirdeklilik ve sekonder doku siderozisi ile karakterizedir. Literatürde yaklaü×k 130 olgu bildirilmiü
olmakla beraber hastalar×n çoùu asemptomatik
olduùu için muhtemelen gerçek insidensi daha
yüksek olduùu san×lmaktad×r. Olgu: 16 yaü×ndaki
erkek hasta. Öyküsünde ilki 5 y×l önce olan
k×rm×z×renkte idrar yak×nmas× mevcut. Bu yak×nmas×n×n tekrarlamas×üzerine tetkik edilen olguda
splenomegali, anemi, indirekt bilirubin art×ü×,
yüksek LDH ve Acid HAM testi pozitifliùi saptanarak PNH ön tan×s× ile kliniùimize sevk edildi.
Ancak hastanemizde yap×lan incelemede MIRL ve
DAF antijen testleri pozitif bulundu. Sükroz
hemoliz testi, direkt ve indirekt Coombs testleri
ise negatif idi. Hastan×n ilaç kullanma öyküsü
yoktu ve ateü tan×mlam×yordu. Yap×lan tetkiklerde hemoglobin deùeri 9.5 g/dL, MCV: 86 fL, lökosit say×s× 5500 / mm3, trombosit say×s×ise 295.000
/ mm3 idi. Periferik yaymada hafifmonositoz (%
12), eritrosit morfolojisinde; hafif hipokromi,
anizositoz ve bazofilik stippling saptand×.
Retikülosit % 5.6, G6PD seviyesi ve osmotik
frajilite
testi
normaldi.
Hemoglobin
elektroforezinde HbA: % 98.6, HbA2: % 1.4 bulundu. Kemik iliùi aspirasyonunda çok say×da çift
nukleuslu eritroblastlar görüldü. Bu bulgularla
hastaya konjenital diseritropoetik anemi Tip II
tan×s× konup Folbiol tablet 1 x 1 baülanarak izleme
al×nd×.

VAKIF GUREBA HASTANESø øÇ
HASTALIKLARI KLøNøöøNDE
MEGALOBLASTøK ANEMø OLMAKSIZIN B12 VøTAMøNø EKSøKLøöø TESBøT EDøLEN VAKALARIN
DEöERLENDøRøLMESø:
M. Güney, S. Trablus, H. Yeúilkaya, M. ÇakÕrca, S.
Elarslan, F. Demirdö÷en, N. Erhan.
Bezmialem Valide Sultan VakÕf Gureba E÷itim Hastanesi øç HastalÕklarÕ Klini÷i, østanbul.

VøTAMøN-B12 EKSøKLøöøNE BAöLI
MEGALOBLASTøK ANEMøDE ùøD-

GúRúû: Vitamin B12 eksikliùi klinikte en çok
pernisiyöz anemi (PA) üeklinde görülür. Anemi
olmadan nörolojik bulgular olabilir ya da bunlar149

DETLø øNEFEKTøF ERøTROPOEZøN
BøR GÖSTERGESø: YÜKSEK SERUM ASPARTAT TRANSAMø NAZ
DÜZEYLERø:

ABO UYUMSUZ TROMBOSøT
TRANSFÜZYONU NEDENø øLE
AKUT øNTRAVASKÜLER
HEMOLøZ:

B. Eser, E. Cakmak, F. Altuntaú, M. Baúkol, M. Çetin, Ö.
Er, M. Özkan, H. ù. Coúkun, A. Ünal.

A.Öztürk, O.Türken, E.M. Atasoyu, Ö.Sayan,
E.G.Kandemir, M.YaylacÕ.

Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji
Bilim DallarÕ ve Gastroenteroloji Bilim DalÕ, Kayseri.

GATA H.Paúa Hematoloji Servisi, GATA H.Paúa TÕbbi
Onkoloji Servisi, GATA H.Paúa Nefroloji Servisi, østanbul.

Günümüze kadar vitamin B12 eksikliùine baùl×
serum transaminaz yüksekliùi rapor edilmemiütir.
Amaç: Çal×üman×n amac× vitamin B12 eksikliùi
anemisi olan hastalarda hematolojik ve serum
biyokimyasal parametreleri deùerlendirmekti.
Materyal ve metod: Tedavi öncesinde vitamin B12
düzeyiyle birlikte Hb, MCV, LDH, aspartat
transaminaz (AST) ve alanin transaminaz (ALT)
deùerlerine bak×ld× ve bu deùerlerle vitamin B12
düzeyi aras×nda korelasyon olup olmad×ù× araüt×r×ld×. Tedavi sonras×nda ortalama 10. günde (7-30
günler aras×) bu testler tekrarland×. Sonuçlar: 42`si
erkek 31`i kad×n olan ard×ü×k 73 hastaçal×ümaya
al×nd×. Hastalar×n yaülar× 18 ile 83 aras×nda deùiümekteydi (ortanca yaü: 59.5). Hastalar×m×zdan
36`s×nda (49,3%) serum AST seviyesinin yüksek
(>45 U/L) olduùu görüldü. Bu hastalar×n hiçbirinde alkol kullan×m öyküsü yoktu. Transaminaz
seviyeleri yüksek olan hasta grubunda Hb (5,3
g/dl-7,9 g/dl) ve LDH (6221 U/L -1147 U/L)
seviyelerinin diùer gruba göre anlaml× olarak
düüük olduùu görüldü. Serum AST düzeyi yüksek olan 36 hastadan 17`si tedavi sonras× kontrole
geldi. Bu hastalarda tedavi sonras× biyokimyasal
parametreler ve kan say×m× sonuçlar×na yeniden
bak×ld×. Ortalama 10 günlük (7-30 gün) vitaminB12 tedavisi sonras× AST ve LDH tüm hastalarda
anlaml× olarak düütü (p<0,001). Yorum: Vitamin
B12 eksikliùine baùl× megaloblastik anemide serum LDH seviyeleri çok yüksek deùerlere ulaü×r.
Bu yükselme inefektif eritropoeze ve kemik iliùindeki eritroid prekürsör hücrelerin y×k×m×na
baùl×d×r. Biz hasta grubumuzda tan×an×nda tespit
edilen ve vitamin B12 tedavisiyle normale dönen
yüksek AST seviyelerinin, inefektif eritropoez
sonucu geliütiùini düüünüyoruz. Vakalar×m×zda
AST yüksekli ùinin ALT yüksekliùinden daha
fazla olmas× ayr×ca transaminaz seviyeleri yüksek
olan hastalarda diùer hastalara göre anlaml× düzeyde Hb seviyelerinin düüük, LDH seviyelerinin
yüksek bulunmas× bu görüüümüzü desteklemektedir. AST seviyesi yüksek olan hasta grubumuzda ortanca LDH deùeri 6221 Ü/L gibi oldukça
yüksek bir deùerdir. Bu bulgu inefektif
eritropoezin üiddetli olduùu hastalarda LDH ile
birlikte serum AST deùerinin de yükseldi ùini
göstermektedir.

Akut intravasküler hemoliz nadiren trombosit
tansfüzyonu s×ras×nda oluüabilir. 21 yaü×nda erkek
hasta trombositopeni (< 5000 / mm3) bulgusu ile
yat×r×ld×. Kemik iliùi aspirasyonu ve periferik
yayma incelemesi ile myelodisplastik sendrom
(MDS - excess blasts) tespit edildi.A kan grubu
olan hastaya O grubu donörden trombosit transfüzyonu sonras× hipertansiyon, bel aùr×s×, bulant×,
kusma, soùuk hissi ve çarp×nt× meydana geldi.
Hemoglobin düzeyi 15.8 gr/dl`den 10.1 gr/dl`ye
indi. Direkt coombs testi pozitif, hemoliz testleri
(LDH, indirekt bilirubin, retikülosit) yüksek bulundu. Klinik tablo akut renal yetmezlik ile komplike hale geldi ve hemodializ baüland×. Bir ay sonra serum üre ve kreatinin düzeyleri normale döndü. ABO uyumlu donör yokluùunda ABO uyumsuz tek donör trombosit süspansiyonu verilebilir.
Ancak major transfüzyon reaksiyonu olas×l×ù×
gözard× edilmemelidir.

VAKIF GUREBA EöøTøM HASTANESø øÇ HASTALIKLARI KLøNøöø
HASTA POPULASYONUNUN ANEMø SIKLIöI VE TøPø øLE TEùHøS VE
TEDAVø AÇISINDAN DEöERLENDøRøLMESø:
M. Güney, M. ÇakÕrca, S. Trablus, C. Davuto÷lu, N.
Erten, N. Erhan.
Bezmialem Valide Sultan VakÕf Gureba E÷itim Hastanesi øç HastalÕklarÕ Klini÷i, østanbul.

AMAÇ: Hospitalize hastalarda anemi s×kt×r ve
tesbit edilip tedavi edilmesi büyük önem taü×r. Bu
çal×ümada, yatan hasta populasyonumuzda anemi
s×kl×ù×, tipi ve etiyolojisinin tesbitiyle, uygulanan
tedavilerin deùerlendirilmesi amaçlanm×üt×r. MATERYAL VE METOD: Vak×f Gureba Eùitim Hastanesi úç Hastal×klar× Kliniùinde 1994-2002 y×llar×nda yat×r×larak tedavi edilen hastalar çal×üma
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kapsam×na al×nd×. Hastalar×n dosya ve kay×tlar×
incelenerek, yaü, cinsiyet, klinik teühis, yap×lan
tedavi, Hb, Hct, eritrosit say×s× kaydedildi. Eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC) ilgili formüller yard×m× ile hesapland×. Hb deùeri erkeklerde
13 gr/dl kad×nlarda 11.5 gr/dl`nin alt×nda olanlar
anemik kabul edildi. Yat×ü teühisi anemi olan hastalar×n ve anemiye yönelik tedavi verilen vakalar×n say×ve oranlar× bulundu. Elde edilen bulgular
literatür ×ü×ù×nda tart×ü×ld×. BULGULAR: Deùerlendirilen toplam 4299 hastadan 1990`×nda (% 46)
anemi mevcuttu. 2362 erkekten 1139`u (%48) ve
1937 kad×ndan 851`i (%44) anemikti. Anemik vakalar×n yaü ortalamas× 56 idi ve anemik olmayanlarla anlaml× yaü fark× yoktu. Vakalar×n 1143`ünde
(% 57.4) Hb 10 gr ve üzerinde, 684`ünde (% 34.4)
79.9 gr aras× ve 163`ünde (% 8.2) 7 gr`×n alt×nda
idi. MCV`ye göre deùerlendirildiùinde vakalar×n
% 37.5`inde mikrositik, % 55.7`sinde normositik,
% 6.8`inde makrositik anemi mevcut olduùu görüldü. Vakalardan yat×ü sebebi anemi olanlar 269
hasta idi ve bu say× yatan hastalar×n % 6.7`sini ve
bütün anemik hastalar×n sadece % 14.6`s×n× teükil
ediyordu. Anemi sebebiyle yat×r×lm×ü hastalarda
klinik teühisler üöyleydi: 96 demir eksikliùi anemisi (DEA), 54 B12 eksikliùine baùl× megaloblastik
anemi, 49 kronik hastal×k anemisi (KHA), 17 akut
kanama anemisi, 13 aplastik-miyelofitizik anemi.
12 hemolitik anemi, 6 herediter sferositoz. 42 vakada birden fazla klinik teühis vard×. 55 vakada
ise klinik teühis sadece "anemi" olarak belirtilmiüti. Kan ürünleri 427, demir 203, steroidler 143,
vitamin B12 ve folik asit 88, eritropoetin 15,
anabolizanlar 14 vakada anemi tedavisi için kullan×lm×üt×r. Vakalar×n yar×dan çoùunda ise, anemiye yönelik herhangi bir tedavi uygulanmam×üt×r. YORUM: Vakalar×m×z×n çok küçük bir k×sm×nda anemi yat×ü teühisi idi. Klinik teühislerde en s×k
DEA var gibi görünmesine raùmen, kay×tlar×n
incelenmesi gerçekte KHA vakalar×n×n büyük
çoùunluùu oluüturduùunu göstermektedir. KHA
vakalar×nda anemi as×l hastal×ù×n tedavisi anemide de düzelmeyi saùlayabilir. Vakalar×n yar×dan
çoùunda anemi tedavisi verilmemesi bundan
kaynaklanabilir. Yatan hastalarda as×l klinik tablo
ön planda olduùu için anemi gözden kaç×r×lmamal×, tesbit edildiùinde mümkünse enerjik üekilde
tedavi edilmelidir.

Dr.Sami Ulus Çocuk Hastanesi Hematoloji Bölümü ve
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Moleküler Genetik
Ana Bilim DalÕ, Ankara

Demir eksikliùi anemisi (DEA) halen dünyada
çocukluk yaü grubunda s×k görülen bir saùl×k
problemidir. Bu çal×üman×n amac× DEA tedavisinde daha pratik, etkin, emniyetli ve maliyeti daha
ucuz olan alternatif bir tedavi metodu geliütirmektir. Hastanemizde DEA tan×s× alan, yaülar× 5
ay-6 yaü aras×nda deùiüen 94 çocuk çal×ümaya
dahil edilmiü ve randomize olarak iki gruba ayr×lm×üt×r. 48 çocuktan oluüan birinci gruba her gün
6mg/kg/gün dozunda klasik tedavi verilmiü, 46
çocuktan oluüan ikinci gruba ise haftan×n iki günü
ayn× dozda intermitan tedavi verilmiütir. Yaü ve
cinsiyet daù×l×m× diùer gruplarla benzer olan 23
çocuk ise kontrol grubu olarak çal×ümaya al×nm×üt×r. Tedavi grubunda demir baüland×ktan bir hafta
sonra hastalar retikülosit krizi görmek üzere çaùr×lm×ü, daha sonra ayl×k kontrollerle takip edilmiütir. Tedavi ba-ü×nda ve sonunda tüm hastalarda
tam kan say×m×, SD, SDBC, ferritin, TfR, TfR/log
ferritin çal×ü×lm×üt×r. úki ayl×k tedavi sonunda,
klasik ve intermitan tedavi gruplar×n×n kontrol
grubu ile karü×laüt×r×lmas× sonucu Hb, Htc, RBC,
MCV, MCHC, SD ve ferritin deùerleri aras×nda
fark olmad×ù× görülmüütür. Ancak RDW, SDBK,
TS, TfR, TfR/log ferritin parametrelerinin normale dönmesinde intermitan tedavi, klasik tedaviye
göre daha üstün bulunmuütur (p<0.05). Sonuç
olarak DEA tedavisinde intermitan tedavi yönteminin baz× hematolojik parametreler üzerine daha
etkili olduùu saptanm×üt×r. Ülkemiz gibi DEA
insidans×n×n yüksek olduùu ülkelerde daha etkin,
uygulanmas×kolay, maliyeti düüük ve yan etkileri
az olmas× nedeniyle intermitan tedavi metodunun
kullan×m× tercih edilebilir.

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ
ORAL DEMøR TEDAVø SøNøN ETKøNLøöø:
A. Polat, M. Cinbiú, ø. Çakaloz, M. ønan.
Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Pamukkale Üniversitesi TÕp Fakültesi, Denizli.

DEMøR EKSøKLøöø ANEMøSøOLAN
ÇOCUKLARDA HAFTADA øKø
GÜNLÜK DEMøR TEDAVøSø øLE
KLASøK DEMøR TEDAVøSøNøN
KARùILAùTIRILMASI:

Çocuklarda demir eksikliùi anemisinin tedavisinde genellikle oral bölünmüü dozlarda demir preparatlar× kullan×lmaktad×r. úki üç ay boyunca her
gün 2-3 dozda ilaç kullanmak çocuk ve aile için
oldukça güç olmakta ve tedaviye uyum sorunu
s×kça yaüanmaktad×r. Bu çal×üma demir eksikliùi
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grupta ise 3 ayl×k takibin sonunda MCV, MCH,
RDW, SD, SDBK ve serum ferritin düzeyleri baülang×çta normal iken demir eksikliùi ile uyumlu
hale gelmiütir (p<0.05). Bu çal×üma ile SKKH olan
çocuklarda yaln×zca tam kan say×m× kullan×larak
özellikle RDW, MCV, MCH deùerleri ile demir
eksikliùinin tesbit edilmesinin mümkün olduùu,
ayr×ca demir eksikliùi olmasa bile SKKH olan
olgularda demir profilaksisi verilmesi gerektiùi
vurgulanm×üt×r.

ve demir eksikliùi anemisi olan çocuklarda günlük tek doz oral demir tedavisinin etkinliùini araüt×rmak üzere yap×ld×. Çal×ümaya yaü ortalamas×
19,6 ± 11,5 ay (daù×l×m 7-54 ay) olan 27 erkek 14
k×z toplam 41 çocuk al×nd×. Demir eksikliùi tan×s×
ferritin<12 ng/ml, demir eksikliùi anemisi tan×s×
ferritin<12 ng/ml ve hemoglobin< 11g/dl kriterlerine göre kondu. Tüm hastalara 5 mg/kg/gün
tek doz oral aç karna ferröz demir (Fe +2)
polivitamin preparat× ile birlikte baüland×. Tedavinin 1. ve 2. ay×nda CBC ve ferritin kontrolü yap×ld×. Tedavi baülang×c×nda (n=41), tedavinin
1.ay×nda (n=41) ve 2. ay×nda (n=22) ortalama hemoglobin düzeyleri s×ras× ile 10,5 ± 1,2 g/dl , 11,5
± 0,9 g/dl ve 11,7 ± 0,8 g/dl , ortalama ferritin
düzeyleri 6,7 ± 2,9 ng/ml , 21,0 ± 12,1 ng/ml ve
38,7 ± 23,0 ng/ml bulundu. ústatistiksel olarak
hemoglobin ve ferritin düzeylerinde anlaml× yükselme tespit edildi (p<0,01). Tedaviye uyumun
tam olduùu ve günlük tek doz oral demir tedavisinin etkili olduùu sonucuna var×ld×.

HEPATøT A ENFEKSøYONU øLE
øLøùKøLø SOöUK AGLUTø NøN
HASTALIöI:
A. Polat, M. ønan.
Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Pamukkale Üniversitesi TÕp Fakültesi, Denizli.

Soùuk aglutininler düüük ×s×da eritrosit antijenlerine karü× geliüen genellikle IgM yap×s×ndaki
otoantikorlard×r. Soùuk aglutininler en s×k
Mycoplasma pneumonia enfeksiyonundan sonra
görülmesine raùmen suçiçeùi, EBV, Rubella,
CMV, Parvovirus B19, Hepatit C ve leptospira
enfeksiyonlar×ndan sonra da bildirilmiütir. Biz
Hepatit A enfeksiyonundan sonra soùuk aglutinin
geliüen bir çocuk olguyu sunmak istiyoruz. Bilgilerimize göre literatürde Hepatit A enfeksiyonu
ile soùuk aglutinin birlikteliùi bildirilmemiütir.
OLGU SUNUMU: Aral×k ay×nda 9 yaü×ndaki k×z
çocuk el ve ayak parmaklar×, yüz , kulak ve burunda morarma üikayeti ile hastanemize baüvurdu. Bir haftad×r bu üikayetlerinin olduùu, soùuùa
ç×k×nca morarmalar×n artt×ù×, s×cakta düzeldiùi,
aùr×s×z olduùu, ilaç kullanmad×ù× ve 1 ay önce
sar×l×k geçirdiùi öùrenildi. Fizik muayenede solukluk, sar×l×k, siyanoz olmad×ù×, hiperemik ve
hipertrofik tonsiller ve postnazal pürülan ak×nt×
d×ü×nda tüm sistem bulgular×n×n normal olduùu
tespit edildi. Laboratuar incelemesinde CBC`de
çeliükili sonuçlar vard×. Hemoglobin normal (13,3
g/dl), hematokrit ve RBC düüüktü (%25,2 ve
3.010.000/mm3). MCHC çok yüksekti (%52,8).
Periferik yaymada eritrosit aglutinasyonu görüldü. CBC tüpünde soùuk oda ×s×s×nda oluüan
spontan aglutinasyon tüp ×s×t×l×nca geçiyordu. +4
C de yap×lan incelemede 1/512 titrede soùuk
aglutinin saptand×. Hastam×zda hemoliz geliümedi. ALT ve AST normal, anti-Hbs, Hbsag, antiHCV, ANA, anti-mycoplasma ab IgM ve IgG negatif bulundu. Anti-HAV IgM 29,56 mI (+) ve IgG
>80 mI (+) idi. Hastaya Hepatit A ya baùl× soùuk
aglutinin hastal×ù×tan×s× kondu. Soùuktan korunmas× önerildi. Hemoliz yönünden izleme al×nd×.

SøYANOTøK KONJENøTAL KALP
HASTALIöI OLAN ÇOCUKLARDA
DEMøR EKSøKLøöø ANEMøSøNøN
ERKEN TANISINDA KULLANILAN
HEMATOLOJøK PARAMETRELER:
B. Onur, T. Sipahi, S. Karademir, B. Tavil, A. Yöney.
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ankara

Siyanotik konjenital kalp hastal×kl× (SKKH) çocuklarda demir eksikliùi, serebrovasküler olay riskini
art×ran önemli bir sorundur. Bu çal×ümada amac×m×z
SKKH`l×çocuklarda
demir
eksikliùi
insidans×n× noninvazif ve kolay laboratuvar yöntemleri kullanarak saptamak ve h×zla tedavi ederek serebrovasküler olay riskini azaltmakt×r. Bu
amaçla yaülar× 6-48 ay aras×nda deùiüen 44 çocuk
çal×ümaya al×nm×üt×r. WHO kriterlerine göre seçilen 28 hasta demir eksikliùi grubunu, 16 hasta ise
demir yeterli grubu oluüturmuütur. Demir eksikliùi olan gruba 3 ay demir tedavisi verilmiütir.
Demir yeterli grup ise 3 ay demir verilmeksizin
takip edilmiütir. Tüm hastalarda çal×üman×n baülang×c×nda ve 3.ay×n sonunda Hb, Htc, RBC, MCV,
MCH, MCHC, RDW, SD, SDBK, TS ve serum
ferritin düzeyleri çal×ü×lm×üt×r. Sonuçta SKKH olan
44 çocukta demir eksikliùi prevalans× %63.6 olarak
tesbit edilmiütir. Demir eksikliùi grubunda 3 ayl×k
demir tedavisi sonras×nda Hb, Htc, MCV, MCH,
MCHC, RDW, SD, SDBK ve serum ferritin düzeyleri yükselmiütir (p<0.05). Tedavi sonras×nda RBC
deùeri deùiümemiütir (p:0.559). Demir yeterli
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rüntülerde
elde
edilen
karaciùer
sinyal
intensitelerinde ve bunlar×n paravertebral kas
sinyal intensitelerine oranlar×nda (T1-SúO ve T2SúO) belirgin art×ü görülmüütür. On iki ayl×k tedavi
sonunda
bolus
enjeksiyon
üeklinde
desferrioksamin kullanan grupta, doku demir
miktar×nda istatistiksel olarak anlaml× bir
azalmatespit edilmiütir (p<0,05). Pompa ile
desferrioksa- min kullanan gruptaki olgular×n
çoùunda doku demir miktar×nda azalma saptanm×ü, ancak bu istatistiksel olarak anlaml× bulunmam×üt×r (p<0,05). Biyopsi yap×lan olgular×n
histopatolojik özelliklerinde ise çal×üma sonunda
deùiüiklik saptanmam×üt×r. Bu çal×ümada, talasemi
tan×l×olgularda desferrioksamin subkütan bolus
enjeksiyonüeklinde kullan×m×, k×sa ve 12 ayl×k
sürede subkütan pompa ile kullan×m kadar etkili
bulunmuütur.

Maksiler sinüzit için klaritromisin tedavisi verildi.
15 gün arayla yap×lan tetkiklerinde antiHAV IgM
titresi düüerken soùuk aglutinin titresinin de düütüùü tespit edildi (anti-HAV IgM 15,64mI , 8,54mI
, 4,43mI , soguk aglutinin titresi 1/128 , 1/128 ,
negatif). Hastada soùuk aglutinin 1,5 ayda kayboldu, hemoliz ve herhangi bir komplikasyon
geliümedi.

BETA TALASEMøLø ÇOCUKLARDA
DESFERRøOKSAMø NøN
SUBKÜTAN YOLDAN POMPA øLE
DEVAMLI øNFÜZYON VE
SUBKÜTAN BOLUS ENJEKSøYON
ùEKLøNDE KULLANIMI:
N. YaralÕ1, T. FÕúgÕn1, A. Kara1, N. Arda1, N. Ecin1, S.
Fitöz2, ø. Erden2, F. Duru1.

DEMøR EKSøKLøöø øLE VøTAMøN
B12 VE DEMøR EKSø KLøöøNøN
KOMBøNE OLDUöU MøKROSøTøK
ANEMøLERøN AYIRIMINDA TAM
KAN PARAMETRELERøNøN ÖNEMø:

1Dr. Sami Ulus Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve HastalÕklarÕ E÷itim ve
AraútÕrma Hastanesi,
2Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Radyoloji Anabilim
DalÕ, Ankara.

Beta-talasemili olgularda transfüzyon tedavisinin
yan×s×ra demir birikiminin önlenmesi de tedavinin
temelini oluüturur. Bu amaçla kullan×lan
desferrioksamin, pompa ile subkütan yoldan 8-12
saatlik enjeksiyon üeklinde uygulanmaktad×r.
Ancak bu yolla kullan×ma uyum çok dü-üüktür.
Bu çal×ümada 20 talasemi tan×l× çocuk olguda,
desferrioksamin subkütan pompa ile 8-10 saatlik
infüzyon ve 12 saat arayla günde 2 kez subkütan
bolus enjeksiyonüeklinde kullan×lm×ü ve her iki
metodla da 24 saatlik idrarda demir at×l×m× benzer
bulunmuütur (p>0,05). Daha sonra hastalar 10`ar
kiüilik 2 gruba ayr×lm×ü,12 ay süreyle bir grup
pompa ile desferrioksamin infüzyonuna devam
ederken, diùer grup 12 saat arayla bolus
enjeksiyonüeklinde desferrioksamin kullanm×ülard×r. Tüm olgular×n, çal×üma öncesi serum
ferritin düzeyi, transferrin saturasyonu ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile karaciùer
sinyal intensiteleri deùerlendirilmiütir. Oniki olguda ayr×ca karaciùer iùne biyopsisi yap×larak
kantitatif olarak doku demir miktar× ölçülmüü ve
karaciùer histopatolojik özellikleri deùerlendirilmiütir. Oniki ay sonunda olgular çal×üma baülang×c×ndaki gibi ferritin, transferrin saturasyonu,
MRG bulgular× aç×s×ndan tekrar deùerlendirilmiü,
doku demir miktar× ve histopatolojisi deùerlendirilen olgularda karaciùer biyopsisi tekrar edilmiütir. Çal×üma sonunda her iki yöntemle de ferritin
düzeyinde ve transferrin saturasyonunda anlaml×
azalma saptanm×üt×r (p<0,01). Manyetik rezonans
görüntüleme bulgular×nda T1 ve T2 aù×rl×kl× gö-

C. Beyan1, K. Kaptan1, T. Çetin 1, M. Turan 2, E. Beyan3.
Gülhane Askeri TÕp Akademisi Hematoloji Bilim DalÕ1,
TÕbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim DalÕ2,
Numune E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi 4. Dahiliye
Klini÷i3, Ankara

Kombine eksikliklere baùl× anemiler içerisinde
vitamin B12 ve demir eksikliùinin birlikte
olduùuanemiler daha s×k gözlenmekte olup, bu
olgular mikrositik ve hipokromik eritrosit indekslerine de sahip olabilmektedir. Bu çal×üman×n
amac× demir eksikliùi (DEA) ile vitamin B12 ve
demir eksikliùinin kombine olduùu (DEA-B12)
mikrositik anemilerin ay×r×m×nda tam kan parametrelerinin önemini araüt×rmakt×r. Bu çal×üma
mikrositik eritrosit indeksine (MCV < 83 fl) sahip
DEA-B12 anemili 122 hastada (100 kad×n), DEA
anemili 105 hastada (95 kad×n) ve kontrol grubu
olarak ise 39 (33 kad×n) saùl×kl× ve gönüllü kiüide
gerçekleütirildi. DEA-B12 anemili hastalar daha
düüük hemoglobin, MCV, MCH, MCHC ve daha
yüksek trombosit say×m× (PLT) deùerlerine sahiptiler. Bu parametrelere dayan×larak, demir eksikliùi anemisine kobalamin eksikli ùi eülik ettiùi
zaman PLT / MCH oran×n×n daha yüksek olduùu
gözlendi. Demir eksikliùi anemisine yüksek PLT /
MCH oran×n×n eülik ettiùi hastalarda kobalamin
düzeylerinin de ölçümünün uygun olacaù× söylenebilir.
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Bu çal×üman×n amac×, çocukluk çaù×nda demir
eksikliùi anemisinde (DEA) eritrositoz (RBC 5.0
x 106/PL) insidans×n× saptamak ve eritrositoz
bulunan ve bulunmayan hastalar aras×nda tan×
an×nda ve demir tedavisi verildikten sonra hematolojik parametreler yönünden farkl×l×klar× incelemektir. Çal×ümaya yaülar× 6-48 ay aras×nda deùiüen, kanama öyküsü olmayan, nütrisyonel DEA
bulunan 140 çocuk al×nm×üt×r. Hastalar yaülar×na
göre ikiye ayr×lm×üt×r: Grup A (6-24 ayl×k hastalar)
ve Grup B (25-48 ayl×k hastalar). Her iki grup
aneminin derinliùine göre üç alt gruba ayr×lm×üt×r:
A1 ve B1 aù×r anemi (Hb deùeri  8 g/dl), A2 ve
B2 orta anemi (Hb deùeri 8.1-10.0 g/dl aras×nda),
A3 ve B3 hafif anemi (Hb deùeri 10.1-11.0 g/dl
aras×nda). Hastalar×n tümüne demir tedavisi verilmiütir. Grup A`da (n=115), 34 hastada aù×r (A1),
64 hastada orta (A2) ve 17 hastada hafif (A3) anemi bulunmuütur. Grup B`de (n=25), 3 hastada aù×r
(B1), 16 hastada orta (B2) ve 6 hastada hafif (B3)
anemi bulunmuütur. Eritrositoz s×kl×ù× Grup A1,
A2 ve A3`te s×ras×yla %11.8, %18.8 ve %58.8 bulunmuütur. Grup B2 ve B3`te ises×ras×yla %37.5 ve
%66.7 bulunmuü olup Grup B1`de eritrositoz bulunan hasta saptanmam×üt×r. Toplam 140 hastadan
oluüan çal×üma grubunda 36 hastada eritrositoz
mevcuttur. Eritrositoz bulunan hastalarda Hb ve
Hct daha yüksek (p deùeri s×ras×yla 0.000 ve
0.000), MCV ve MCH daha düüük (p deùeri s×ras×yla 0.021 ve 0.004) bulunmuütur. Demir tedavisiyle eritrositoz bulunan grupta, bulunmayan
grupta olduùu gibi, RBC say×s×nda yükselme gözlenmiütir. Bu çal×ümada 6-48 ayl×k çocuklarda,
aù×r-ortahafif DEAnde giderek artan oranda
eritrositoz bulunduùu ve bu bulgu nedeniyle
DEA ve talasemi taü×y×c×l×ù×n× ay×rmada RBC say×s×n×n birinci basamak tetkiki olarak kullan×lmas×n×n yan×lmaya neden olabileceùi gösterilmiütir.

KONJENøTAL DøSERøTROPOETøK
ANEMø (OLGU SUNUMU):
Y.KÕlÕnç,S. Ulutan,H.H Kozano÷lu,ø.Bayram, ø.ùaúmaz,
B.Antmen, A.Tanyeli. Pediatrik Hematoloji BilimdalÕ,
Çukurova Üniversitesi TÕp Fakültesi, Adana.

Y.E, 2.5 yaü×nda k×z hasta. Ateü, solukluk, kar×n
üiüliùiüikayeti ile baüvuran hastan×n özgeçmiüinde,
6 ayl×kken iütahs×zl×k, solukluk, sar×l×k üikayetleriyle baüvurduùu saùl×k kurumunda dalaù×n 3 cm,
karaciùerin 5 cm büyüdü ùü, Hct`in %4 bulunmas× nedeniyle kan transfüzyonu yap×ld×ù×, 5 ay sonra benzer üikayetlerle ikinci kez kan verildi ùi, 15
ayl×kken baüvurulan saùl×k kurumunda 2 ay arayla bak×lan hematokrit deùerlerinin normal olduùu,
20 ayl×kken Hct deùerinde düüme olduùu için
steroid tedavisi baüland×ù× (süre bilinmiyor), son
iki ayda 15 günde bir kan transfüzyonuna ihtiyaç
duyduùu öùrenildi. ûikayetlerinin ikayetlerinin
devam etmesi üzerine kurumumuza baüvuran
hastan×n fizik muayene bulgular×; A:36.8 C°,
N:120/dak, TA:90/60 mmHg, SS:28/dak, aù×rl×k
11 kg (3-10P), boy 91 cm (50-75P) idi. Genel durumu orta, soluk ve halsiz görünümde, subikteri
mevcut, taüikardik, tüm odaklarda 1°/6° sistolik
üfürüm duyuluyordu, karaciùer 9 cm, dalak
inguinale kadar palpabl idi, diùer sistem muayeneleri doùald×. Soygeçmiüinde özellik yoktu.
Laboratuvar incelemelerinde; Hct %12.9, Hb 4.6
gr/dl, MCV 88.1fL, MCH 31.4pg, MCHC 35.6
g/dl, lökosit 5200/mm3, trombosit 102. 000/mm3
idi, periferik yaymada %32 pnl, %52 l, %16 Ç.E.
vard×, eritrositler T/D.bilirübin 3.6/0.5 mg/dl,
diùer biyokimyasal parametreler normaldi. Hb
elektroforezi:HbA1%93.9, HbA2 %2.7, HbF%3.4.
Kemik iliùi aspirasyon örneùi diseritropoetik
anemi olarak yorumland×. Serum B12:1471pg/ml,
eritrosit folat×:1522pg/ml idi.

BETA-TALASEMø TAùIYICILARINDA BETA GLOBULøN GEN MUTASYON TøPø øLE HEMATOLOJøK PARAMETRELER ARASINDAKø øLøùKø:

6-48 AYLIK ÇOCUKLARDA DEMøR
EKSøKLøöø ANEMøSøNDE
ERøTROSøTOZ GÖRÜLME SIKLIöI:
ESKø BøR PARAMETRENøN (RBC)
YENøDEN GÖZDEN GEÇøRøLMESø:

1S.Öney, 2 ø.Keser, 3O.A.Küpesiz, 3M.A.Yeúilipek, 2G.
Lüleci.
1Sa÷lÕk

Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu TÕbbi
Laboratuvar ProgramÕ,
2TÕbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim DalÕ,
3Pediatrik Hematoloji Bilim DalÕ, Akdeniz Üniversitesi
TÕp Fakültesi, Antalya.

D. Aslan, Ç. Altay.
Hematoloji Ünitesi, øhsan Do÷ramacÕ Çocuk Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Beta-talasemi, beta-globin genindeki mutasyonlar
nedeniyle homozigot olgularda beta-globin sente154

Mikrovasküler oklüzyonlar sonucu ortaya ç×kan
reküren, aùr×l× krizler ve organ hasarlanmas×yla
karakterize orak hücre hastal×ù×nda (OHH) oraklaüm×ü hücreler ile vasküler endotelyum aras×ndaki iliüki hastal×ùa ait birçok klinik bulgunun oluümas×na katk×da bulunmaktad×r. Bizde çal×ümam×zda anjiogenezde endotelyal migrasyon ve
proliferasyonda rol alan vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF)`nün OHH`da oraklaümaendotel ve aùr×l×krizlerle olan etkisini araüt×rmay×
amaçlad×k. Bu amaçla çal×ümam×za 46 OH hastas×
ile 22 saùl×kl× kontrol dahil edildi. Hasta ve saùl×kl× kontrol grubundan al×nan serum örneklerinde
kantitatif sandwich enzim immunoassay tekniùi
ile Quantikine kiti (R&D Systems, Minneapolis,
MN) kullan×larak VEGF düzeyleri çal×ü×ld×. OHH
olan grupta hastalar×n 22`si aùr×l× kriz döneminde
24`ü ise stabil dönemde idi. Bu hastalar×n yaü
ortalamas× s×ras×yla 24.09 ±6.52, 25.50 ±6.56; K/E
oran× 11/11, 16/8; VEGF düzeyleri 703.118
±558.204 pg/mL, 229.767 ±207.067 pg/mL olarak
bulundu. Kontrolgrubunda ise yaü ortalamas×23.86 ±2.53, K/E oran× 11/11, VEGF düzeyi
196.600 ±102.958 pg/mL bulundu. 9 OHH olan
hastada aùr×l× kriz döneminde bak×lan VEGF düzeyi stabil faza oranla istatiksel olarak anlaml× bir
art×ü göstermekteydi p=0.019). Tüm hasta grubu
ele al×nd×ù×nda kriz döneminde ve stabil dönemde
ayn× farkl×l×k devam etmekteydi p<0.05). Sonuç
olarak OHH`da artm×ü VEGF düzeyleri hastal×ù×n
vazooklusif tabiat×n×n doùal bir sonucu olarak
görülebilir. Endotel hücrelerinin aktivasyonu
eritrositlerin adhezyonunu kolaylaüt×rmadan öte
OHH`n×n patofizyolojik bulgular×n×n ortaya ç×kmas×na neden olabilir.

zinin azalmas×veya hiç sentezlenememesi,
heterozigotlarda ise HbA2 düzeyinin artmas× ile
karakterize, otozomal ressesif kal×t×lan bir hastal×kt×r. Homozigot ve heterozigot olgularda mutasyon tipine baùl× olarak hematolojik parametrelerde deùiüiklikler gözlenebilmektedir. Bir ön rapor
olarak sunulan bu çal×ümada, beta -globin gen
mutasyonu için heterozigot olan 35 bireyde mutasyon tipi IVS I.110 (G›A), IVS II.745 (C›G), IVS
I.1 (G›A), Cod.39 (C›T), IVS.I.6 (T›C) - 30 (T›A),
Cod 5 (-CT), Cod 8 (-AA), Cod 44 (-C) ve hematolojik fenotip aras×ndaki iliüki araüt×r×lm×üt×r. Betaglobin gen mutasyonlar× RDBH (Reverse Dot-Blot
Hybridization) ve DNA dizi analizi yöntemleri ile
belirlendi. Hb elektroforezi Hb variant sistemi ile,
tam kan say×mlar× ise otomatik kan say×m cihaz×
ile yap×ld×. Tüm olgular dikkate al×nd×ù×nda HbA2
düzeyleri % 3.7 ile 6.4 aras×nda ortalama % 4.91
bulundu. Mutasyon tipleri ve ortalama HbA2
düzeylerinin; IVS. I.110`da % 4.71 (% 3.7-5.55), IVS
II.745`de % 4.80 (% 4.6-5.0), IVS.I.1`de % 5.50 (%
4.6-6.4), Cod 39`da % 4.95 (% 4.9-5.0) , IVS.I.6`da
% 4.3 (%4.0-4.6) , -30`da % 5.6 (%5.0-6.2) oldu ùu
tespit edildi. Ayr×ca birer olguda, Cod 5, Cod 8 ve
Cod 44`de s×ras×yla %5.80, %5.40, %5.70 oran×nda
HbA2 gözlendi. HbF deùerleri ise 0 ile % 9.5 aras×nda deùiüiyordu (Ortalama % 0.97). Heterozigot
bireylerin Hb düzeyle-ri 8.8gr/dl ile 14.6gr/dl
aras×nda ortalama 11.65gr/dl idi. Olgular×m×zda
MCV deùerleri 55.4 fl ile 82.4 fl aras×nda (ortalama
64.09 fl), MCH 17.3 pgr ile 25.2 pgr aras×nda (ortalama 20.41 pgr) MCHC ise 30.2 - 34.1 gr/dl aras×nda (ortalama 31.93 gr/dl), RDW ise %14.2 ile %
20.8 aras×nda (ortalama %16.96) bulundu.
Retikülosit say×s×n×n ise % 0.2 ile % 7.54 aras×nda
(ortalama %1.82) olduùu gözlendi. Çal×ümam×z×n
sonucunda, olgu say×s× artt×r×ld×ù×nda hematolojik
parametrelerdeki deùiüikliklerin mutasyon tipine
göre mukayese edilebileceùi, özellikle betaglobin
geninin kontrol bölgesi ve ekson içindeki mutasyonlar ile HbA2 ve HbF düzeyleri aras×ndaki iliükinin daha net olarak ortaya konulabileceùi ve
sonuçlar×n taü×y×c× taramas×nda ve genetik dan×ümada yararl× olacaù×düüüncesindeyiz.

ORAK HÜCRE ANEMøLø OLGULARIMIZDA HøDROKSøÜRE TEDAVøSø:
H.Gülen, B. ù. Çevik, A. Erbay, E. Öztürk, C. Vergin.
Hematoloji-Onkoloji Klini÷i ve Biyokimya
laboratuvarÕ, Dr. Behçet Uz Çocuk HastalÕklarÕ E÷itim
ve AraútÕrma Hastanesi, øzmir

ARTMIù VEGF DÜZEYLERø ORAK
HÜCRE HASTALARINDA AöRILI
KRøZ OLUùUMUNDA NEDEN Mø
SONUÇ MU?

Orak hücreli anemi 11. Kromozomda bulunan ßglobin geninde nokta mutasyonu sonucu ß-globin
zincirinde glutamik asit yerine valin gelmesiyle
oluüan HbS varl×ù×ve buna baùl× olarak geliüen
hemolitik anemi, kan viskozitesinde artma ve
mikrodolaü×m bozukluklar× ile karakterize bir
hastal×kt×r. Tedavisinde oraklaümay× azaltarak
krizlerin önlenmesi ve transfüzyon gereksiniminin azalt×lmas×amac×yla çeüitli ilaçlar denenmiü,
bunlar aras×nda hidroksiüre oldukça etkili bu-

E. Gürkan, F. BaúlamÕúlÕ, K. TanrÕverdi.
Hematoloji Bilim DalÕ, Çukurova Üniversitesi TÕp Fakültesi, Adana.
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68`inde (% 94,4) demir eksikliùi, 57`sinde (% 79,2)
vitamin B12 eksikliùi ve 3`ünde ise folik asit eksikliùi mevcuttu. 14 olguda sadece demir eksikliùi, 3 olguda sadece vitamin B12 eksikliùi vard×; 51
hastada (% 70,8) kombine demir ve vitamin B12
eksikliùi, 1 hastada kombine vitamin B12 ve folik
asit eksikliùi, 2 hastada ise kombine demir, vitamin B12 ve folik asit eksikliùi saptand×. Bir olguda
demir eksikliùi ve beta talassemi minör birlikte
mevcuttu. Gastrektomi süresine göre anemi nedenlerinin daù×l×m× incelendiùinde gastrektomi
yaü× £ 5 y×l olan grup ile > 5 y×l olan grup aras×nda
bir farkl×l×k yoktu. En yayg×n gözlenen anemi
formu demir ve vitamin B12 eksikliùinin kombinasyonuydu. Olgular×n büyük çoùunluùunda
demir eksikliùi mevcut olup vitamin B12 eksikliùi
gastrektomi yap×lm×ü olgularda ikinci s×kl×kta
oluümaktayd×. Demir eksikliùinin eülik ettiùi tüm
kombinasyonlarda MCV ve MCH deùerleri normalden düüük veya normaldi. Lökosit ve
trombosit say×s× düüük olan olgularda vitamin
B12, yüksek olan olgularda ise demir eksikliùi
tabloya eülik etmekteydi. Ancak olgular×n büyük
çoùunluùunda lökosit ve trombosit say×lar× normal limitlerdeydi. Sonuç olarak, gastrektomili
olgular geliüebilecek tek baü×na veya kombine
demir, vitamin B12 ve folat eksikliklerine baùl×
anemiler yönünden periyodik olarak izlenmeli ve
geliütiùi taktirde aneminin tipine uygun olarak
tedavi edilmelidirler. Kombine formlar×n yayg×nl×ù× unutulmamal× ve dikkatle araüt×r×lmal×d×r.
Rutin
profilaktik
hematinik
uygulamalar×öngörülmemelidir.

lunmuütur. Burada 19 orak hücre anemili hasta
özellikleri ve hidroksiüre tedavisinin sonuçlar×
verilmektedir.#Image15.jpg# úzlemlerinde 3 hastada hemolitik kriz (%15.8), 7 hastada (%36.8)
vazooklüzif kriz, 2 hastada (%10.5) hemolitik +
vazooklüzif kriz, 1 hastada ayr×ca aplastik kriz de
gözlendi. Alt× hastada (%31.6) atak gözlenmedi.
Hidroksiüre baülanan 5 olgunun hepsinde de
klinik ve hematolojik yan×t elde edildi. úlaca baùl×
komplikasyon gözlenmedi. Hb F ve retikülosit
oranlar× HbSß fenotipinde daha yüksek orandayd×
(p:0.005 ve p:0.02). Krizler ise HbSS fenotipinde
daha yüksek oranda idi (p:0.03). Orak hücre anemili hastalarda Hb F düzeylerinin yükseltilmesinin aùr×l×krizlerin üiddetini ve s×kl×ù×n× azaltt×ù×
bilinmektedir. Hidroksiürenin Hb F düzeylerini
yükseltici etkisini sitotoksik etkisinden baù×ms×z
olarak çok basamakl× bir mekanizma ile gösterdiùi
düüünülmektedir. Hastalar×m×zda da hidroksiüre
tedavisi ile aùr×l× krizlerin üiddet ve s×kl×klar× belirgin azald× ve izlemleri süresince ciddi toksisite
gözlenmedi.

GASTREKTOMø SONRASI ANEMø:
GASTREKTOMø SÜRESø VE TAM
KAN PARAMETRELERø ANEMøNøN
TøPøNø BELøRLøYOR MU?
C. Beyan1, E. Beyan2.
Gülhane Askeri TÕp Akademisi Hematoloji Bilim DalÕ1,
Numune E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi 4. Dahiliye
Klini÷i2, Ankara

HEREDøTER SFEROSøTOZLU SÜT
ÇOCUKLARINDA REPO TEDAVøSø:

Anemi, gastrektomi uygulanan olgularda yayg×n
olarak gözlenen ve istenmeyen bir durumdur. Bu
çal×ümada gastrektomi sonras× geliüen anemilerin
dökümantasyonu ve ay×r×mda gastrektomi yaü× ve
tam kan parametrelerinin öneminin araüt×r×lmas×
amaçland×. Çal×üma anemi yönünden deùerlendirilmek üzere müracaat eden ve öyküsünde
gastrektomi operasyonu tan×mlayan 23`ü kad×n,
49`u erkek toplam 72 hastada gerçekleütirildi.
Hastalar×n yaü× 57,72 ± 10,43 y×l (40-79) idi.
Gastrektomi operasyonu 20,65 ± 9,73 y×l (1-48)
önce gerçekleütirilmiüti. Gastrektomi operasyonu
59 hastada peptik ülser, 4 hastada peptik ülsere
baùl× gastrointestinal kanama, 3 hastada peptik
ülsere baùl× pilor stenozu, 2 hastada peptik ülsere
baùl× perforasyon ve 4 hastada ise mide kanseri
(Ca) nedeni ile gerçekleütirilmiüti. Mide Ca olan
olgularda gastrik cerrahi totale yak×n, diùerlerinde ise parsiyel olarak uygulanm×üt×. Gastrektomi
operasyonu sonras× anemi nedeni ile tetkik ve
tedavi görmüü olanlar çal×ümaya dahil edilmediler. 72 gastrektomi geçirmiü anemili hastan×n

T. Celkan, S.Karaman, H. Apak, A. Özkan, L. Yüksel
Soycan, ø.YÕldÕz.
østanbul Üniversitesi Cerrahpaúa TÕp Fakültesi Pediatrik Hematoloji- Onkoloji Bilim DalÕ; østanbul

Herediter sferositoz (HS), ertrositlerin membran
proteinlerinde defekt sonucu hemolize eùilimin
artmas× ile anemi, sar×l×k ve splenomegali ile seyreden herediter bir hastal×kt×r. Transfüzyon gereksiniminin en fazla olduùu ilk bir y×l içinde,
herediter sferositozlu hastalarda kan transfüzyonuna alternatif olarak rekombinant eritropoetin
(rHu-Epo) tedavisi denenmiütir. Hemolitik anemilerde artm×ü y×k×m×n dengelenebilmesi için genellikle kan EPO düzeyi yüksek bulunur. Bu nedenle
tedavi amaçl×rHu-Epo verilmesi hemolitik anemilerin saùalt×mlar×nda yer almaz. Ancak HS` li süt
çocuklar×nda kan EPO düzeyi normal hatta artm×ü
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ü×mlar× ile birlikte orta ve aù×r formlar×nda
splenektomi tedavi yöntemidir. Bu çal×ümada
bölümümüzde izlenen 3 ay-24 yaü aras×nda 24
erkek,
16
k×z
toplam
40
hastan×n
sonuçlar×verilmektedir. Semptomlar×n baülama
yaü× ortalama 5.6 ± 3.9 (3 ay-12 yaü) ve tan× ald×klar× yaü 6.2 ± 4.1 (3 ay-13 yaü) idi. Tan×da 4 hastada
(%10) yak×nma yok iken, 22 hasta (% 55) soluklukhalsizlik, 6 hasta (%15) sar×l×k ve 8 hasta (%20)
sar×l×k ve solukluk yak×nmas×yla baüvurmuülard×.
10 hastan×n (%25) yenidoùan döneminde indirekt
hiperbilirubinemi nedeniyle tedavi gördüùü, bunlar×n ikisinde (%5) ekschange transfüzyon yap×ld×ù× saptand×. 19 hastada aile öyküsü pozitif idi.
Tan×da fizik bak×da 33 hastada (%82.5) anemi,
sar×l×k ve splenomegali birlikteli ùi, 2 hastada (%5)
sadece anemi ve 4 hastada da (%10) splenomegali
vard×. Bir hastada fiziki bulgu saptanmad×. Sekiz
hastada (%20) safra taü× mevcuttu. Takiplerinde 18
hastaya (%45) total splenektomi yap×ld×.
Splenektomi yaülar× ortalama 8.4 ± 2.7 (4- 13 yaü)
idi. Orta-aù×r herediter sferositozlu olgularda
tedavi yöntemi olan splenektominin en önemli
sak×ncas× fagositik aktivite ve splenik B lenfositlerin kayb×na baùl× enfeksiyonlara yatk×nl×kt×r. Bu
nedenle subtotal splenektomi, parsiyel splenik
embolizasyon gibi yaklaü×mlar gündeme gelmiütir. Fakat bu metotlarda hafif-orta düzeyde
hemolizin devam× ile birlikte, aplastik kriz, safra
taü× ve kalan dokunun hiperplazi riski de hayat
boyu sürmektedir. Olgular×m×zda splenektomi
öncesi aü×lama ve sonras×nda penisilin profilaksisi
ile herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.

bulunsa da,hücre düzeyinde yeterli yan×t oluüturamad×ù×, bu dönemde anemiyle orant×s×z olarak
düüük saptanan retikülosit deùerlerinden anlaü×lmaktad×r. Bunun nedeninin kalitatif rHu-Epo
yetersizli ùi olduùu düüünülmektedir. Yaülar× 2
ay, 16 gün ve 1,5 ay aras×nda deùiüen ve yenido
ùan döneminde herediter sferositoz tan×s× alm×ü 3
olgu sunulmuütur. úlk olguda 6,5 ayl×k , 2.ci olguda 16 günlük ve 3.cü olguda da 2,5 ayl×k iken
rHu-Epo tedavisi baülanm×üt×r. rHu-Epo 400Ü/
kg/hafta olarak subkutan baüland× ve 2 nolu olguda takipler s×ras×nda yeterli Hb art×ü× olmad×ù×ndan 800 Ü/ kg/haftaya ç×k×ld×. Üç olguda da
rHu-Epo tedavisine ek olarak folat desteùi verildi
. Tedavi s×ras×nda yan etki gözlenmedi. Hastalar×n
rHu-Epo öncesi mutlak retikülosit deùerleri 12000
ile 35000/mm3 iken tedavi sonras× 41600 ile 52000
aras×nda deùiüti. rHu-Epo öncesi Hb deùerleri
ortalama 5,9-6,5 gr/dl iken tedavi sonras× ortalama Hb deùerleri 88,6gr/dl aras×nda deùiüti. Hastalar×m×z×n 3`ünde de tedaviye raùmen transfüzyon ihtiyac× oldu. Ancak 2 hastam×zda transfüzyon aralar×nda sabit Hb ve Hct deùeri saùlanabildi. Birinci olgumuzda tedavi öncesi 2 kez, tedavi
döneminde 1 kez,1. rHu-Epo tedavi bitiminden
2,5 ay sonra, 2.ci uygulamadan 6 ay sonra 1`er kez
transfüzyon yap×ld×.úkinci olgumuzda tedavi öncesi transfüzyon yap×l- mam×üt×. Ancak tedavi
baülang×c×ndan 40 gün sonra , 5 ay sonra ve 7 ay
sonra toplam 3 kez transfüzyon gerektirdi. Üçüncü olgumuza 2,5 ayl×k iken rHu-Epo baüland×ve
tedavi baülang×c×ndan 1 ay sonra transfüzyon
gerektirdi. Hastam×z×n tedavisi halen sürmektedir. Hastalar×m×z×n 3 ünde de rHu-Epo tedavisine
raùmen transfüzyon ihtiyac× gözlendi. Ancak
yaüam×n ilk 0-12 ayl×k dönemi içinde uygulanan
rHu-Epo tedavisinin transfüzyon s×kl×ù×n× azaltt×ù×n× gözledik.

MATERNAL NÜTRøSYONEL VøTAMøN B12 EKSøKLøöøNE BAöLI
øNFANTøL MEGALOBLASTøK
ANEMø VAKALARI:

HEREDøTER SFEROSøTOZLU OLGULARIMIZIN DEöERLENDøRøLMESø:

C. Uçar, Ü. ÇalÕúkan.
Selçuk Üniversitesi, Meram TÕp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Konya.

H.Gülen, A. Çevik, A. Erbay, G. Temir, ø. Karaca, C.
Vergin.

Maternal nütrisyonel vitamin B12 eksikliùine baùl× infantil megaloblastik anemi s×kl×kla vejeteryan
anne bebeklerinde görülmektedir. Burada ekonomik nedenlerle vejeteryan olan annelerin sütü
ile beslenen, yeterli ek g×da alamayan, infantil
dönemde megaloblastik anemi geli-üen yedi vaka
klinik ve laboratuvar bulgular× ile sunulmaktad×r.
Bu yedi vaka son alt× ay içinde hastanemizde tan×
alm×üt×r. Hastalar×n baüvuru üikayetleri çevre ile
ilgisizlik, iütahs×zl×k, yürümeme, solukluk ve ateü
olarak özetlenebilir. Öykülerinden annelerin uzun
süredir et ve yumurta gibi hayvansal g×dalar×

Hematoloji -Onkoloji ve Çocuk Cerrahi`si Klinikleri,
Dr. Behçet Uz Çocuk HastalÕklarÕ E÷itim ve AraútÕrma
Hastanesi, øzmir

Herediter sferositoz, eritrosit membran iskeleti
proteinlerinden s×kl×kla ankirin ve spektrinin
fonksiyon bozukluùu ya da miktarlar×nda azalmaya
baùl×
olarak
eritrosit
membran
deformabilitesinin kayb×yla karakterize kronik
hemolitik bir anemidir. Konservatif tedavi yakla157

MarmaraÜniversitesi, TÕp Fakültesi, Hematoloji1 ve
ømmünoloji2 Bilim DalÕ, østanbul.

tüketmediùi, bebeùin sadece anne sütü ile beslendiùi öùrenildi. Hastalar×n fizik muayenelerinde
alt×s×nda
hepatomegali
(2-5cm),
üçünde
splenomegali (1-6cm) tespit edildi. Vakalar×n yaülar× 3ay18ay (ortalama 12ay), erkek/k×z oran× 5/2
idi. Ortalama Hb düzeyi 5.6g/dl (4.3-8.6), ortalama Hct % 16.6 (12-25), ortalama BK say×s×
4529/mm3 (3100-5600), ortalama trombosit say×s×
61 000/mm3(23 000-92 000), ortalama MCV 98fl
(89.4-114.0) idi. Vakalar×n vitamin B12 düzeyi beü
vakada 100pg/ml`nin alt×nda, iki vakada ise 196
ve 128pg/ml (normal düzeyi 200-800pg/ml), ortalama folik asit düzeyi 10.6ng/ml (0.59-17.7) (normal düzeyi (5ng/ml) bulundu. Üç hastada vitamin B12 eksikliùine ek olarak folik asit eksikliùi
de saptand×. Hastalar×n ortalama LDH düzeyi
2788U/L (463-5149) idi. Annelerin ortalama Hb
11.9g/dl (10.5-13.4), ortalama Hct % 33.8 (30.637.1), ortalama BK say×s× 6643/mm3 (4800-7800),
ortalama trombosit say×s× 252 000/mm3(165 000310 000), ortalama MCV 82.5fl (66-102.8) idi. Annelerin birinde vitamin B12 düzeyi 100pg/ml`nin
alt×nda, diùerlerinin ortalamas× 175.8pg/ml (120211) bulundu. Annelerin ortalama folik asit düzeyi 6.2ng/ml (4.37-9.54) idi. Hastalar×n kemik iliùi
aspirasyonlar×nda megaloblastik deùiüiklikler
izlendi. Hiçbir hastada proteinüri tespit edilmedi.
Bu bulgularla maternal nütrisyonel vitamin B12
eksikliùine baùl× infantil megaloblastik anemi
tan×s× alan hastalar ve annelerine intramusküler
vitamin B12 tedavisi baüland×. Birkaç gün içinde
klinik ve laboratuvar bulgularda dramatik bir
düzelme gözlendi. Aileye vitamin B12 aç×s×ndan
zengin beslenme önerilerinde bulunuldu. K×sa
süre içinde tan× alan bu yedi vaka, ülkemizde
sosyoekonomik durumun iyi olmad×ù× yörelerde
maternal vitamin B12 eksikliùine baùl× infantil
megaloblastik anemi s×kl×ù×n×n yüksek olduùunu
düüündürmektedir. Hayvansal g×dalar× yeterince
tüketmeyen annelerin infantlar×nda ek g×dalar×n
zaman×nda baülanmamas× ve uzun süre sadece
anne sütü ile beslenme bu hastal×k için risk oluüturmaktad×r. únfantil dönemde pansitopeni ve
hepatosplenomegali ile baüvuran hastalarda anne
ve bebeùe yönelik iyi bir beslenme öyküsü ile tan×
konulabilir.

Somatostatin (SMS), santral ve periferik sinir sistemi, gastrointestinal sistem, pankreas, tiroid ve
immün sistem fonksiyonlar×na etkili bir
regülatuvar peptiddir. Genel anlamda inhibitör
etkili bir dekapeptit olan SMS`in hematopoetik
sistem üzerine etkinliùi tam bilinmemektedir.
Yap×lan çal×ümalar; SMS`in meme kanseri,
pankreatik kanser, ve küçük hücreli akciùer
karsinomunda antiproliferatif etkinliùi olduùunu
göstermektedir. Az say×da çal×üma; SMS`in
multipl miyeloma, AML ve ALL hücreleri üzerinde de negatif regülatuvar etkili olduùunu ortaya
koymaktad×r. Literatürde, miyeloproliferatif hastal×klarda SMS`in proliferasyon üzerine etkinliùinin deùerlendirildi ùi çal×üma yoktur. Bu ön çal×ümada, K562 hücre serisi ve yeni tan× konulan
KML kemik iliùi örneùi kullan×larak, SMS`in farkl×
konsantrasyonlarda hücre proliferasyonu ve büyümesi (growth) üzerine etkisi test edildi.
Hücreproliferasyonu MTT (3-4-5 dimetil tiyazol2.5-difenil tetrazolyum bromid; tiyazol blue), hücre büyümesi ise metil sellüloz klonojenik hücre
kültür yöntemi kullan×larak deùerlendirildi. Çal×üma sonucunda SMS`in proliferasyon ve hücre
büyümesi üzerine net bir etkinliùinin olmad×ù× ve
farkl× dozlarla yan×t×n belirgin deùiümediùi
saptand×ve bu bulgunun olas× nedenleri ve projenin devam×nda izlenmesi gereken yol tart×ü×ld×.

METøLPREDNøSOLON øLE øNDÜKLENEN LÖSEMøK HÜCRE
DøFERANSøASYONU VE
APOPTOZUNDA øNDÜKLENEBø
LøR NøTRøKOKSøT SENTAZ `IN
(iNOS) ROLÜ VARDIR:
N.Selvi, G.Saydam, F.ùahin, D.TaúkÕran, F.Büyükkeçeci,
S.B. Omay,
Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim DalÕ,
Bornova, øzmir.

Nitrik oksid (NO), çoùu memeli hücresinde
varolan ve sinyal iletiminde önemli role sahip bir
moleküldür. Serbest oksijen ve su varl×ù×nda oldukça labildir ve çok h×zl×bir üekilde nitrit ve nitrata dönüüür. NO sentezinde rol alan 3 farkl× NO
sentaz enzimgrubu mevcuttur: endotelyal NO
sentaz (ec-NOS), nöronal NO sentaz (nNOS) ve
indüklenebilen NO sentaz (iNOS). Son zamanlarda, NO`nun tümorigenezis ve apoptoz yolaklar×nda rolü üzerinde pek çok çal×üma yap×lm×ü
olup, yüksek konsantrasyonda NO`nun ciddi

SOMATOSTATøN`NøN K567 HÜCRE
SERøSø VE KML`Lø KEMøK øLøöøNDE HÜCRE
PROLøFERASYONUNA ETKø Sø
(ÖN-ÇALIùMA):
M. Çetiner1, AM. Maurer2, P. Bizargity2, D. Argon1, C
AdÕgüzel, E. Demiralp2, M. BayÕk1.
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tipi belirlenmiütir (VEGF-R1, 2, 3). Bu reseptörlerden tip 1 ve 2`nin kemik iliùi (Kú) ile genel dolaü×ma ait damar yap×s×nda, tip 3`ün ise lenf sistemindeki endotelial hücrelerde eksprese olduùu
bulunmuütur. Bu araüt×rmada, hastalardan (Kronik lenfositik lösemi) ve çeüitli malign hemopatik
dizilerden elde edilen hücrelerin; "Human bone
marrow endothelial cells" (HBMEC), "Human
microvascular endothelial cells" (HMEC) ve
"Human umblical cord transformed endothelial
cells" (ECV304) dizilerindeki VEGF-R ekspresyonlar×na etkisi çal×ü×lm×üt×r. S×v× hücre kültürü, 25
cm2`lik flakonlarda; HBMEC, 10 ml M131 (%10
SVF, %5 büyüme faktörü, %1 l-glutamin, 100
U/ml penisilin ve 100 Pg/ml streptomisin içeren),
HMEC ve ECV304 dizileri de 10 ml RPMI (%10
SVF,%1 l-glutamin, 100 U/ml penisilin ve 100
Pg/ml streptomisin içeren) içinde 1x106 say×da
hücre eklenerek, 3/hafta deùiüimlerle yap×lm×üt×r.
Myelomatöz hücre dizileri, U266 ve XG1; 1x106
hücre/ml RPMI s×v× hücre kültürü ortam×nda,
benzer laboratuvar koüullar×nda çal×ü×lm×üt×r. Hasta olgular×ndan (KLL) elde edilen mononükleer
hücreler ve U266, XG1 dizilerine ait hücreler, ayr×
ayr× olmak üzere, 1x106/ml konsantrasyonunda,
serum veau fœtal (SVF) içermeyen ortamda, 18
saat enkübe edilmiülerdir. Endotelial hücreler, eü
konsantrasyonlarda olmak üzere, hastalardan
elde edilen mononükleer ve kültür ortam×ndan
saùlanan myelomatöz hücrelerle 18 saatlik
kokültürün (SVF eklenmeksizin) ard×ndan
"accutase" yard×m×yla toplanarak fikse edilmiülerdir - soùuk ortamda -. PBS ile y×kanan hücreler,
spesifik monoklonal antikorlar [anti-VEGFreseptör antikoru (antiVEGF-R1,2,3; Amersham,
UK) ve ard×ndan biotinle iüaretli ikincil antikor]
ile iüeretlenmiü ve devam×nda "streptavidine
fluoresceine" ile baùlanm×ülard×r. Nicel analizler,
ak×m sitometrisinde CellQuest program× kullan×larak yap×lm×üt×r. Ayn× koüullar alt×nda, HBMEC,
HMEC ve ECV304 dizilerinin her birinde, farkl×
oranlarda da olsa her üç tip VEGF reseptörü belirlenmiütir (Tablo 1). Myelomatöz hücrelerden elde
edilen "surnageant" ile kültüre edilmiü endotelial
hücrelerdeki (HBMEC dizisi) VEGF reseptörü
ekspresyonlar× tablo 2`de sunulmuütur. KLL hasta
örneklerinden elde edilen mononükleer hücrelerin "surnageant"×yla kültüre edilen endotelial
hücrelerdeki VEGF-R ekspresyonlar×n×n incelenmesi ile iki farkl× patern tespit edilmiütir. Örneklerin %60`×nda eksprese olan her üç tip VEGF reseptör say×s× kontrole göre belirgin azal×rken,
%40`×nda kontrolden daha farkl× bulunmam×üt×r.
Araüt×rmam×zda; lenfanjiyojenezde rol oynayan
VEGF-R3 ekspresyonunun, literatür verilerinin
aksine, Kú endotel hücrelerinde de saptanmas×;
vasküler permeabilite art×ü× ve endotelial
proliferasyondan sorumlu tutulan VEGF-R2`nin

DNA hasar×na neden olduùu ve ras gibi
onkogenlerle etkileüerek hücre siklus deùiüikliklerine neden olduùu ortaya konmuütur. iNOS aktivitesindeki deùiüimin, inflamatuvar yan×t ve
immun sistemde rol oynad×ù×bilinmektedir. Kronik lenfositer lösemi hücreleri ve denovo akut
myelositer lösemi hücrelerinde, iNOS aktivitesinde art×ü olduùu gösterilmiütir. Grubumuz, daha
önce yapm×ü olduùu çal×ümalarda, HL 60 lösemi
hücre hatt×nda, metil prednisolonla indüklenmiü
apoptozis ve farkl×laüma sürecinde, serin/treonin
protein fosfataz dinamiùindeki deùiümeleri ortaya
koymuütur. Bu çal×ümada; metil prednisolonla
indüklenmiü HL 60 lösemik hücre farkl×laüma ve
apoptozunda iNOS ekspresyonu ve sitozolik
iNOS aktivitesinin bir göstergesi olarak nitritnitrat düzeyindeki deùiüimin araüt×r×lmas× planlanm×üt×r. HL 60 hücreleri, 24 saatlik zaman dilimlerinde 0.1 mM metil prednisolonla muamele
edilmiü ve akabinde Griess metodu ile sitozolik
nitrit-nitrat tayini ve Western Blott yöntemi ile
iNOS ekspresyonundaki deùiüim araüt×r×lm×üt×r.
Sitozolik nitrit-nitrat düzeyinin, en fazla 48. saatte
olmak üzere, zamana baù×ml× üekilde azald×ù×,
ama iNOS ekspresyonunda bir deùiüiklik olmad×ù× gösterildi. Ekspresyonda azalma olmazken,
farkl×laüma ve apoptoz sürecinde , iNOS aktivitesindeki deùiüimin, enzim translokasyonuna baùl×
olduùu düüünülmüü ve bundan sonraki aüamada,
iNOS
enzim
aktivitesinin
hücre
içi
kompartmanlardaki translokasyonunun araüt×r×lmas× planlanm×üt×r.

ÇEùøTLø HEMATOLOJøK
MALøGNøTELERøN, ENDOTELø AL
HÜCRE DøZøLERøNDEKø
VASKÜLER ENDOTELøAL BÜYÜME FAKTÖRÜ RESEPTÖR (VEGFR) EKSPRESYONLARINA ETKøSø:
S. K. Toprak1-2, M. Mirshahi2, J. Soria2, A. M. Faussat2,
S. Pasco2, J-P Marie2.
1Ankara

Üniversitesi TÕp Fakültesi, øbni Sina Hastanesi, Hematoloji BD LaboratuvarÕ, Ankara, Türkiye.
2INSERM (InstÕtut National de la Santé et de la
Recherche Médicale), Hôpital Hôtel Dieu, Paris,
France.

Mevcut
endotelial
yap×dan
ya
da
hemanjiyoblastlardan köken alan anjiyojenezin
(neovaskülarizasyon), solit tümörlerde olduùu
gibi, hematolojik malignitelerde de kötü
prognostik faktör olduùu gösterilmiütir. ûimdiye
kadar, anjiyojenezde rol oynayan sitokinlerden,
beü VEGF subtipi ile bunlara iliükin üç reseptör
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edilen plazma örnekleri ile enkübe edildikten
sonra antiCD34+ hücrelerin adhezyon oranlar×
hesapland×. úkinci aüamada hastalardan nötropeni
öncesi, nötropeni ve nötropeni sonras× dönemde
elde edilen plazma örnekleri ile enkübe edilen
mononükleer hücrelerde, ak×m sitometri ile
CD34+ hücrelerde CD49d, CD49e ve CD11a ekspresyonu deùerlendirildi. Üçüncü aüamada; her
bir hastadan nötropeni öncesi, nötropeni ve
nötropeni sonras×dönemde elde edilen plazma
örneklerinde Stem cell faktör (SCF), Granülosit
koloni stimüle edici faktör (GCSF), GranülositMakrofaj koloni stimüle edici faktör (GM-CSF) ve
interlökin-3 (IL-3) seviyeleri ölçüldü. Son aüamada ise saùl×kl× donörlerin kemik iliùinden elde
edilen CD34+ kök hücreler serum free kültür ortam×nda GCSF, GM-CSF IL-3 ile enkübe edilerek;
CD49d, CD49e ve CD11a ekspresyonlar× ak×m
sitometri ile deùerlendirildi. Sonuçlar: Nötropeni
ve nötropeni sonras× dönemde elde edilen plazma
örnekleri ile enkübe edilen CD34 + hücrelerin
laminin
ve
fibronektine
adhezyonun;
postnötropenik dönemde elde edilen plazma örnekleri ile enkübe edilenlere göre azald×ù× tesbit
edildi. Postnötropenik plazma örnekleri ile
enkübe edilen CD34+ hücrelerde CD49d, CD49e
ve CD11a ekspresyonu anlaml× oranda azald×.
Plazma G-CSF, GM-CSF ve IL-3 seviyeleri
nötropeni ve nötropeni sonras× dönemde anlaml×
oranda yüksek iken SCF seviyeleri aras×nda
önemli bir fark yoktu. Sitokinlerin direk CD34+
hücreler üzerine olan etkisi test edildiùinde GCSF`in CD49a ekspresyonunu, GM-CSF`in CD11a
ekspresyonunu anlaml× oranda azaltt×ù×; IL-3`ün
ise adhezyon molekülleri üzerine bir etkisinin
olmad×ù×saptand×. Tart×üma:Kemoterapiye baùl×
nötropeniyi takiben kök hücre adhezyonunun
azalmas×, onun periferik kana mobilizasyonuna
yol açar. Bu çal×ümada nötropeni ve nötropeni
sonras× dönemde hastalardan elde edilen plazma
örneklerinin CD34+ kök hücrelerin adhezyonunu
ve adhezyon moleküllerinin ekspresyonunu azaltt×ù×n× saptad×k. Bu sonuçlar nötropeni ve
nötropeni sonras× dönemde plazma endojen GCSF ve GM-CSF seviyelerindeki art×ü×n adhezyon
moleküllerinde
azalmaya
ve
kök
hücre
mobilizasyonuna neden olabileceùini düüündürmektedir.

her üç tip endotelial dizide bulunmas×na karü×l×k
özellikle umblikal kord hücrelerinde yüksek saptanmas× dikkat çekicidir. Endotelial hücrelerin
migrasyonunda birincil rol oynad×ù× bildirilen
VEGF-R1 ise umblikal kord ve mikrosirkülasyona
ait endotelial dizilerde daha s×k gözlenmiütir.
Myelomatöz hücrelerin "surnageant" lar×n×n etkisi
incelendiùinde ise: VEGF-R2 ekspresyonundaki
deùiüikliklerin s×n×rl× kalmas×na karü×l×k R1 ve
R3`deki art×ü dikkat çekmiütir. Az say×da çal×ü×lan
KLL örneklerine karü×n, karü×m×za ç×kan iki
patern, bu hastal×k grubunda eksprese edilen
anjiyojenetik etkenler aç×s×ndan farkl× genotipik
özellikler olabileceùini düüündürmektedir. Bu
veriler, olgu ve çal×üma say×s×n×n artt×r×lmas×ile
VEGF reseptör ekspresyonlar× hakk×nda daha
geniü
bilgilere
sahip
olabileceùimiz,
antianjiyojenetik tedavi alan×nda ileriki çal×ümalar×m×za temel teükil etmektedir. #Image14.jpg#

KEMOTERAPøYE BAöLI
NÖTROPENøDE PLAZMA
SøTOKøNLERøNøN KÖK HÜCRE
ADHEZYONU VE ADHEZYON MOLEKÜLLERø EKSPRESYONU ÜZERøNE ETKøLERø:
E. OvalÕ1, S. Ratip2, M. YÕlmaz1, M. BayÕk2.
1Karadeniz Teknik Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim DalÕ,
2Marmara Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim
DalÕ, østanbul.

Kemoterapiye baùl× nötropenilerde iyileüme faz×nda CD34+ kök hücrelerin kemik iliùinden
periferik kana mobilize olduùu bilinmektedir.
Kök hücrenin kemik iliùinden periferik kana
mobilizasyonu;
adhesyon
molekülleri,
ekstraselüler stromal matriks molekülleri ve
sitokinlerin rol ald×ù× kompleks bir süreçtir. Ancak bu süreçte rol alan mekanizmalar günümüzde
henüz tam olarak bilinmemektedir. Amaç:Bu
çal×ümada nötropeni öncesi dönem, nötropeni
dönemi ve nötropeni sonras× dönemde hastalardan al×nan plazma örneklerinin CD34+ kök hücre
adhezyonuna etkisi ve sitokinlerin buradaki buradaki rolünün araüt×r×lmas× . Metod:Klinik olarak
remisyonda olan 9 hastadan nötropeni öncesi ,
nötropeni ve nötropeni sonras× dönemde plazma
örnekleri al×nd×. Birinci basamakta saùl×kl×
donörlerden al×nan kemik iliùi aspirasyon numunelerinden Ficoll density gradient yöntemi ile
mononükleer hücreler izole edildi. úzole edilen
mononükleer hücreler fibronektin ve laminin ile
kapl× kuyucuklarda daha önce hastalardan elde

TRANSFÜZYON øLøùKøLø GRAFT
VERSUS HOST HASTALIö I (TøGVHD) (2 olgu nedeniyle):
S. Paydaú, Ö. AkÕn Oto, Y. Taúova, B. Soydaú, A. Taú, Ö.
Güngör.
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Dahiliye ve Enfeksiyon HastalÕklarÕ Ana Bilim DalÕ;
Çukurova Üniversitesi TÕp Fakültesi , Adana.

30.06.2002 tarihleri aras×ndaki alt× ayl×k dönemde
yap×lan cross-match ve transfüzyon say×lar×
Hemosoft Kan Bankas× Bilgi Yönetim Sistemi
(Versiyon 2.0) kullan×larak ç×kar×lm×üt×r (Tablo
1).#Image13.jpg# Ayn× dönemdeki h×zl× crossmatch say×s× 11432 , tam cross-match say×s× 513
olmak üzere toplam 11945 `tir. Kan merkezimizde
01.01.2002- 30.06.2002 tarihleri aras×ndaki C / T
oran× 1.516 (11945 /7878) olarak bulunmuütur. Bu
oran kan merkezlerinin efektif çal×üma göstergesi
olan <2 standard×na uymaktad×r.

Transfüzyon iliükili Graft Versus Host Hastal×ù×
nispeten seyrek rastlanan, mortalitesi tüm tedavi
modalitelerine raùmen halen çok yüksek olan,
buna karü×n profilaksisi mümkün bir klinik tablodur. Temel fizyopatolojik mekanizma, dolaü×mdan elimine edilemeyen immunkompetan donör
lenfositlerin, prolifere olarak, konakç×da doku
hasar× yaratmas×d×r. Allo transplantasyon sonras×
ortaya ç×kan Graft Versus Host reaksiyonuna benzer ancak farkl× olarak Tú-GVHD `de kemik iliùi
hipoplazisi vard×r. Klinikte ateü, ishal, cilt döküntüleri vard×r. Pansitopeni ve transaminaz yüksekliùi s×kl×kla rastlanan laboratuar anormallikleridir.Tedavi çoùu zaman baüar×s×zl×kla sonuçlan×r.Yüksek doz steroid, OKT-3 ve siklosporin en
çok kullan×lan tedavi seçenekleridir. Bu yaz×da
kliniùimizde takip ettiùimiz , klinik ve
histopatolojik bulgular ×ü×ù×nda Tú-GVHD olduùunu düüündüùümüz iki hastay× takdim ediyoruz.Hastalardan ilki Medulloblastoma diùeri ise
Benign Prostat Hiperplazisi nedeniyle peroperatif
kan transfüzyonu yap×lan ve sonras×nda
pansitopeni, ateü, ishal ve cilt döküntüleri geliüen
iki hastayd×.Medulloblastomal×hasta spesifik tedavi almadan yaln×zca destek tedavisiyle düzelirken diùer hasta geniü spektrumlu antibiyoterapi
ve yüksek doz steroid tedavisine raùmen sepsis
nedeniyle kaybedildi. Yukar×da söz edilen klinik
bulgular× olan hastalarda bu tablo düüünülmeli,
transfüzyon öyküsü sorgulanmal×, özellikle sepsis
gibi prezente olan olgularda dikkat edilmelidir.

YILAN VE AKREP SOKMALARINDA HASTALARDA
GÖRÜLENHEMATOLOJøK BOZUKLUKLAR VE KLøNøK SEYøR:
E. Kaya, K. ÇÕkÕm, ø. Kuku, H. ùavlÕ, ø. Aydo÷du.
ønönü Üniversitesi TÕp Fakültesi, øç HastalÕklarÕ ve
Hematoloji Klinikleri, Turgut Özal TÕp Merkezi, Malatya.

Doùu ve Güneydoùu Anadolu bölgelerinde özellikle yaz aylar×nda y×lan ve akrep sokmalar× artmaktad×r. Bölgemizde vipera raddei cinsi (Aùr×
Engereùi) s×k görülür. Bu sokmalara baùl× erken
dönemde; ×s×r×k yerinde aùr×, k×zar×kl×k, ödem, 4.
saat ile 1 hafta sonras×na kadar olan geç dönemde
ise kusma, hipotansiyon, böbrek kan ak×m×nda
azalma, hemoraji ve hemoliz meydana gelebilir.
Son bir y×l içinde beü y×lan, beüde akrep sokmas×
ile hastanemize baüvuran toplam 10 hastan×n klinik seyirleri ve komplikasyonlar×incelendi. Hastalar×n 5`i kad×n, 5`i erkekti.Yaü ortalamas× 43,70 ±
17,71 (18-70) idi. úlk baüvuru an×nda ve takiplerinde; lezyon özellikleri(×s×r×k izi, vezikül, peteüi,
ekimoz), sistemik bulgular×(bulant×, kusma, terleme, taüikardi, taüipne), nöromotor bulgular×(aùr×, kuvvetkayb×, bayg×nl×k hissi, parestezi,
fasikülasyon), rutin biyokimyasal ve hematolojik
tetkikleri incelendi. Hastalar×n geliü an×ndaki cilt
lezyonlar×; 7 hastada ×s×r×k izi, 7 hastada pe- teüi,
ekimoz,1 hastada vezikül mevcuttu. Sistemik
belirtiler 4 hastada saptand×. Nöromotor bulgular;
×s×r×lan bölgede aùr×, kuvvet kayb× bütün hastalarda olmakla beraber bayg×nl×k hissi ve parestezi
3 hastada, fasikülasyon ise 1 hastada görüldü.
Laboratuvar deùerlerinde, özellikle y×lan sokmalar×nda, baüvuru an×ndaki hemoglobin ve
hematokrit deùerleri 3 hastada 4. günde, 2 hastada 7. günde düüme gösterdi. Periferik yayma ve
retikülosit deùerleri ile doùrulanan hemoliz saptand×. 2 hastaya eritrosit transfüzyonu, 4 hastaya
PT, aPTT deùerlerinde yükseklik nedeniyle taze
donmuü plazma desteùi saùland×. 2 hastada ×s×r×-

øBNø SøNA HASTANESø KAN MERKEZø CROSSMATCH / TRANSFÜZYON ORANI:
Ö. Arslan, E. Gürlevik, ù. YÕldÕrÕcÕ, K. Bilkay.
Ankara Üniversitesi, TÕp Fakültesi, øbni Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim DalÕ, Kan Merkezi ve Aferez Ünitesi, Ankara.

Gereksiz her istem sonucu, cross-match yap×larak
haz×rlanan kan komponenti raf ömründen belli bir
süreyi kaybetmektedir. Kan merkezlerinin efektif
çal×üabilirliùinde cross-match yap×lan ürün miktar×n×n transfüze edilene oran× önemlidir. Bu oran,
hastane için uygun kan kullan×m×n×n ve klinisyenkan merkezi iletiüiminin en iyi göstergesidir.
Uluslararas× kan merkezlerii standartlar×na göre
cross-match / transfüzyon (C / T) oran×n×n <2
olmas×istenir. Bu çal×ümada A.Ü.T.F. úbni Sina
Hastanesi Kan Merkezi`nde 01.01.2002 ile
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KGVHH geliümiü 70 olgudan siklosporin ve
metilprednizolon ile yan×t al×namam×ü veya doz
azalt×lmaya ile nüks saptanm×ü 21 olgu çal×ümaya
al×nm×üt×r. MMF 15mg/kg/gün (Total 2-3gr/gün,
po) dozda baülanm×ü ve median 9 (4-21) ay diùer
immunsupresiflerle kombine olarak kullan×lm×üt×r. Hastalar×n ortanca yaü× 37, (9-48) tan×lar× AML
(8), KML (12) ve MM (1) idi. Yaln×zca karaciùer
tutulumu olan iki hasta d×ü×nda tüm olgularda
biyopsi ile gösterilmiü yayg×n KGVHH bulunmaktayd×. Skleradermatoz tipte yayg×n cilt tutulumu
olan 6 hasta d×ü×nda diùer hastalarda MMF ile
yeterli GVHH kontrolü saùlanm×ü ve kullan×lan
immunsupressif dozlar×azalt×larak kesilebilmiütir.
Diùer hastalara ek sklerotik cilt GVHH`li olgulara
ek olarak ekstrakorporeal fotoimmunoterapi uygulanm×üt×r. MMF kullan×m×na baùl× medüller
toksisite izlenmemiü ve bir hastada diare d×ü×nda
ilaç dozunun azalt×lmas×na veya ilac×n kesilmesine neden olacak ciddi bir yan etki gözlenmemiütir. MMF yayg×n KGVHH olan AHKH al×c×lar×nda
diùer immünsupresif ajanlarla kombine olarak
kullan×labilecek yan etki profili düüük ve etkin bir
ajan olarak göze çarpmaktad×r.

lan alt ekstremitede kompartman sendromu geliüti ve fasyotomi iülemini takiben amputasyona
gerek duyuldu. Bu hastalara baüvurduklar× ilk
merkezlerde antivenom uygulanm×üt×. Y×lan sokmalar×nda daha belirgin olmak üzere ilerleyen
günlerde (bizim olgularda en erken 4., en geç 7.
günde) hemoliz meydana gelmiüti ve transfüzyon
desteùine ihtiyaç olmuütu. Is×r×lan bölgede lezyonun özelliùine göre nekrozdan baülay×p
kompartman sendromuna kadar giden deùiüiklikler olabilmektedir. Literatürde bu vakalarda meydana gelen komplikasyonlar belirtilmesine raùmen, takip süreleri bilinmemektedir. Vaka say×m×z az olmas×na raùmen y×lan ve akrep sokmalar×nda anti-venom uygulanmas×n× takiben hastalar×n bir hafta süre ile takip edilmesi olas× komplikasyonlar×n erken tedavisi aç×s×ndan önemli gibi
görülmektedir.

ALLOJENEøK HEMATOPOETøK
KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONRASI GÖRÜLEN STEROøDE
REFRAKTER VEYA BAöIMLI
KRONøK GRAFT VERSUS HOST
HASTALIöININ TEDAVøSøNDE
MøKOFENOLAT MOFETøLøN ETKøNLøöø:

ÇOK KAN TRANSFÜZYONU ALAN
HASTALARDA ERøTROSø T YAùAM
SÜRESøNø ETKøLEYEN FAKTÖRLER:

E. Akça÷layan Soydan, M. Arat, P.Topçuo÷lu, M. Özcan,
Ö. Arslan, R. ødilman, G. Gürman, M. Beksaç, H. Akan,
O. ølhan.

I. Kaygusuz1, M. Sönmezo÷lu1, T. Öneú2, F. Dede2, M.
Çetiner1, S. Aktaú1, TY Erdil2, M. BayÕk1.

Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim
DalÕ ve Kök Hücre Nakli Ünitesi, Ankara.

Marmara Üniversitesi, TÕp Fakültesi, Hematoloji1
BilimdalÕ ve Nükleer TÕp2 Ana Bilim DalÕ, østanbul.

Sistemik ve topikal kortikosteroidler ve
kalsineurin
inhibitörleri
(siklosporin
ve
takrolimus) halen güncel ilk ad×m tedavi seçenekleridir. Fakat her iki ajan×nda immunkompromize
konakç×da yaratt×ù× yan etkiler alternatif
immunsüpressiflerin araüt×r×lmas×na yol açm×üt×r.
Mikofenolat mofetil (MMF) T ve B hücre
proliferasyonunu inhibe eden alternatif bir
immünsupresif
ajand×r.
Solid
tümör
rejeksiyonunda görülen etkinliùi nedeni ile kullan×m s×kl×ù× artan bu ajan, hem ablatif ve özelliklede nonmiyeloablatif haz×rl×k rejimlerinde GVHH
profikasisinde s×kl×kla kullan×lmaktad×r. Bu retrospektif araüt×rmada allojeneik hematopoetik
hücre transplantasyonu (AHHT) sonras× kronik
graft versus host hastal×ù× (KGVHH) geliümiü olan
olgularda, MMF etkinliùini ve güvenilirliùini deùerlendirmektir. Aùustos 1998 ile Aral×k 2002
tarihleri aras×nda merkezimizde HLA tam uyumlu kardeü vericisinden AHHT yap×lm×ü ve

S×k kan transfüzyonu uygulanan hastalarda izlenen alloimmünizasyon önemli bir sorundur. Ayr×ca hastan×n serumundaki alloantikorlar×n,
transfüze edilen eritrosit antijenleriyle etkileüimi
de eritrosit yaüam süresinde k×salmaya yol açabilmektedir. Kronik kan transfüzyonu alan hastalarda alloantikor geliüimi yan×nda splenomegali,
eülik eden mikroanjiopatik hemoliz, kanama,
transfüze edilen eritrositlerin yaü×, cinsiyet gibi
baüka faktörler de eritrosit yaüam süresini etkilemektedir. Bu çal×ümada çok kan transfüzyonu
uygulanan hastalarda eritrosit ya-üam süresine
etkili faktörlerin araüt×r×lmas× hedeflendi. Çal×ümaya; MDS, KLL, KML, AML, ALL, aplastik
anemi ve talasemi nedeniyle transfüzyon ihtiyac×
olan ve son 6 ay içinde 5 veya daha fazla say×da
transfüzyon uygulanan hastalar al×nd×. Her hastan×n serum ferritin düzeyi ve ultrasonografik olarak dalak boyutlar× belirlendi. Eritrosit yaüam
süresini etkileyebilecek faktörler deùerlendirildi.
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deùerlendirildi. Üç olguya donör lenfosit
infüzyonu (DLú) uyguland×. Mikst kimerizm gözlenen bir hastada %17 oran×nda donör hücresi
olmas×na raùmen Hb düzeyi 8.8gr/dl üzerinde
seyretti. DLú`nu takiben son deùerlendirilmesinde
%54 donör hücresi tespit edilen bu olgu halen
transfüzyon gereksinimi olmaks×z×n izlenmektedir. Hemoglobinopatili hastalarda hematopoetik
kök hücre transplantasyon sonras× dönemde yüksek demir yükü prognozu olumsuz etkilemektedir. Ayr×ca bu hasta grubunda geliüen mikst
kimerizmin klinik seyir üzerindeki etkisi önemlidir. Hemoglobinopatili hastalarda transplant sonras× önemli sorunlardan biri olan demir yükünün
azalt×lmas×na
yönelik
tüm
hastalar×m×za
transplant sonras×birinci y×l sonunda üelasyon
tedavisine tekrar baülanmaktad×r. Ferritin düzeyi
8000ngr/ml ve 16000ng/ml olan iki hastam×zda
desferoksamin tedavisine ek olarak düzenli
flebotomi (6ml/kg/seans, 2-4 hafta ara ile) uygulanm×üt×r.
Hemoglobinopatili
hastalarda
transplant sonras×dönemde engraftman×n takibi
ve demir yükünü azaltmaya yönelik tedaviler
prognozu belirleyen en önemli uygulamalar olduùu kan×s×nday×z.

Alloantikor taramas× için uygun kan örneùinin
al×nmas×n×n ard×ndan hastalara Cr-51 ile iüaretlenmiü eritrositler transfüze edildi ve belirli aral×klarla al×nan kan örneklerinde Cr`un radyoaktivite
ölçümü yap×larak T50 süresi 21 gün takip edildi.
Hastalar iki gruba ayr×ld×. Birinci gruba hematolojik maligniteler, aplastik anemi, ikinci gruba ise
immun fonksiyonlar× normal olan talasemi hastalar× al×nd×. Tüm hastalarda alloantikor geliüme
oran× % 10,71 idi. Üç hastada anti-D, anti-E ve
anti- Kpa antikorlar× bulundu. úlk grupta 8 hastan×n T50 deùeri k×salm×ü bulundu. Bu hastalardan
birinde allo-antikor geliüimi saptand×. úkinci grupta ise tüm hastalar×n, antikorgeliütirenlerde dahil
olmak üzere T50 süreleri normaldi. Tüm hastalarda antikor geliüimi ile T50 süresi aras×nda istatistiksel anlaml×l×ùa ulaüan bir iliüki gösterilemedi
(p:0,652). Yaü, cinsiyet, dalak büyüklüùü ve
ferritin düzeyinin T50 süresi üzerine önemli bir
etkisi olmad×ù× izlendi. Verilen kanlar×n yaü× ile
T50 süresi aras×nda ters bir korelasyon mevcuttu.
(korelasyon katsay×s×: - 0,2778). Her iki grubun
T50 süreleri karü×laüt×r×ld×ù×nda da aradaki fark
anlaml×yd×(p: 0,0251). Sonuçlar, transfüzyon baù×ml× hastalarda, transfüze edilen kan×n in vivo
"survival"× üzerindeki en belirleyici faktörün
transfüze edilen kan×n yaü× olduùunu ortaya
koymaktad×r.

HEMATOPOETøK KÖK HÜCRE
NAKLø SONRASI DONÖR KAYNAKLI HÜCRELERøN ALICI KARACøöERøNDE ENDOTELYAL
REPOPULASYONU:

PERøFERøK KAN KÖK HÜCRE
TRANSPLANTASYONU YAPILAN
HEMOGLOBøNOPATø OLGULARINDA MøKST KøMERøZM VE DEMøR YÜKÜ øZLEMLERø:
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1P. Topcuo÷lu, I. Kuzu, ø. Soykan, M. Törüner, S.
KarayalçÕn, A. Özden, H. Akan.
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Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim
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Somatik kök hücreler multipotent doku kök hücre
farkl×laüma özelliùine sahip hücreler olup, bu
hücrelerin genel özellikleri, kemik iliùindeki
hematopoetik hücreler ve intestinal mukoza
epitelyal hücreleri gibi, devaml× proliferasyon ve
yüksek turnover aktivitesine sahip dokulara farkl×laümas×d×r. Seks uygunsuzluùu olan allogeneik
hematopoetik kök hücre transplantasyon al×c×lar×nda, kök hücre nakli sonras× ortaya ç×kan karaciùer hasar×nda, donör kaynakl× hematopoetik
hücrelerin etkinliùinin gösterilmesidir. Haziran
1994 ile Haziran 2001 y×llar× aras×nda, allogeneik
periferal kök hücre nakli olan, seks uyumsuz ve
karaci ùer s×n×rl× kronik GVHH olan dört al×c×n×n
(3 erkek, 1 kad×n) karaciùer biyopsi örnekleri çal×ü×ld×.
Bu
biyopsi
örneklerinde
in-situ

Hemoglobinopatilerde bugün için tek kesin tedavi
yönteminin hematopoetik kök hücre transplantasyonu olduùu bilinmektedir. Akdeniz Üniversitesi T×p Fakültesi Pediatrik Kök Hücre Transplantasyon Ünitesinde Aùustos1998 ve Eylül-2002
tarihleri aras×nda 22 beta talasemili ve bir Sbtalasemili olguya allojeneik kök hücre transplantasyonu uygulanm×üt×r. Donör ve al×c× aras×nda
cinsiyet farkl×l×ù× olan 9 olguda transplantasyon
sonras× dönemde FISH (fluoresan in situ
hibridizasyon) yöntemi ile kimerizm araüt×r×lm×üt×r. Dört olguda %100 donör hücresi tespit edilirken, dört olguda ise %98 ile %17 aras×nda deùiüen
donör hücresi bulundu. Bir olguda ise %100 kendi
hücresi tespit edilerek greft yetersizliùi olarak
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ise ABO majör uygunsuz transplantasyon uyguland×. 13 hastada kemik iliùi, 18 hastada periferik
kaynakl× kök hücreler ile transplantasyon gerçekleütirildi. Uygun antijen gözetilmeden transfüzyon yap×lan bir hastaile transplant sonras×erken
dönemde relaps gösteren diùer hasta çal×üma d×ü×
b×rak×ld×. Geri kalan 29 hasta transplant sonras×
ortalama 12 (6-16) ay takip edildi. Median eritrosit
antijeni engraftman× 35 (28-70), retikülosit
engraftman× ise 18.6 (12-50) günde gerçekleüti. Üç
hastada ise eritrosit antijeni ve retikülosit
engraftman× ayn× günlerde oldu (+14, +14,
+28gün). Transplanttan 30 gün sonra hastalar×n
%65`inde donör tipi eritrosit antijeni ekspresyonu
gözlendi. Periferik kök hücre transplantasyonu
uygulanan grupta eritrosit antijeni ve retikülosit
engraftman× kemik iliùi grubuna göre çok daha
erken oldu. Hastalar×n eritrosit antijenleri ise
median 80 (21-130)`inci günde kayboldu. Donör
kaynakl× eritrosit antijenlerinin saptanmas×, hasta
kaynakl× eritrosit antijenlerinin kaybolmas×ndan
çok daha çabuk olarak gözlendi (p=0.0001). Tabloda transplant sonras× eritrosit antijenlerinin
görülme ve kaybolma günleri gösterilmiütir. En
erken saptanan donör tipi eritrosit antijenlerinin
Rh ve KIDD grubundan olduùu gözlenmiütir.
Sonuç olarak eritrosit antijenleri kimerizmin saptanmas×nda ve engraftman×n takibinde kullan×labilecek basit ve ucuz bir parametredir.
#Image12.jpg#

hibridizasyon (FISH) yöntemi ile X (DXZ1, Oncor
P5060-B, D) ve Y (DYZ3, Oncor P5065-B,D)
sentromerleri gösterildi. Ayn× slaytlarda endotel
hücre tayini Faktör VIII (1/30, Signet Pathology
Systems
Inc.,
Dedham,
MA-USA)
immunhistokimyasal boyamas× yap×ld×. FISH
yöntemi ile üç kad×n al×c×n×n karaciùer biyopsi
örneklerinde, endotel hücrelerinin baz×lar×nda
(ortalama %12), Y kromozom göstergesi olan,
k×rm×z× nükleer spotlar gözlenirken, bu spotlar
hepatositlerde gözlenmedi. Diùer taraftan bir
erkek al×c×n×n karaciùer biyopsi örneùinde, baz×
endotel hücrelerinde (%14) Y kromozom göstergesi olan yeüil nükleer spotlar izlenmedi. Al×c×
dokusuna göre, farkl× nükleer spotlar gösteren bu
hücrelerin Faktör VIII immunhistokimyasal boyamas× pozitif saptand×. Yap×lan bu insan kaynakl× ilk pilot çal×üma sonucuna göre, allojeneik kök
hücre nakli sonras×, al×c×da dolaüan kök hücrelerin, olas× karaciùer doku hasar×n× takiben, karaciùerde endotelyal hücrelere farkl×laüabileceùi ileri
sürülebilir.
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Allogeneik kök hücre transplantasyonu (AKHT)
sonras×engraftman ve kimerizmin saptanmas×
amac×yla donör ve hasta eritrosit antijenleri aras×ndaki farkl×l×ù×n takip edilmesi 1980`li y×llardan
beri kullan×lan bir metottur. Bu çal×ümada AKHT
uygulanan 31 hasta ve donördeki eritrosit antijen
farkl×l×klar× engraftman×n takibi amac×yla deùerlendirildi. Major ABO kan grubu antijenlerine
ilave olarak 8 minör kan grubuna ait 21 farkl×
eritrosit antijeni (C, c, E, e, Fya, Fyb, jka, jkb, K, k,
Lea, Leb, M, N, S, s ve P) takip edildi. Donör ve
hastan×n tüm bu antijenleri kök hücre transplantasyonu öncesinde tan×mland×. Donörde olan ve
hastada olamaya veya hastada olup donörde olmayan antijenler yard×m× ile engraftman tan×mlanmaya çal×ü×ld×. Peri ve post transplant dönemde yap×lan transfüzyonlarda engraftman için takip
edilen bu eritrosit antijenleri dikkate al×nd×.
Transplant öncesi son 3 ayl×k dönemde RBC transfüzyonu yap×lan hastalar çal×ümaya dahil edilmedi. 20 (%64.5) hastada ABO identik, 8 hastada
(%25.8) ABO minör uygunsuz ve 3 hastada (%9.7)
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Günümüzde birçok uygulama alan× olan
hematopoetik kök hücre transplantasyonunda
kemik iliùine alternatif hücre kaynaù× olarak
periferik kandan mobilizasyon ile elde edilen kök
hücrelerin kullan×m× çocukluk çaù× yaü grubunda
gittikçe yayg×nlaümaktad×r. Bu çal×ümada ünitemizde periferik kök hücre transplantasyonu
(PKHT) uygulad×ù×m×z 46 hasta sunulmaktad×r.Akdeniz Üniversitesi T×p Fakültesi Pediatrik
Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyon Ünitesinde Haziran 1998 - Aùustos 2002 tarihleri aras×nda 36 hastaya allojeneik (20 k×z ve 16 erkek), 10
hastaya otolog (2 k×z ve 8 erkek) olmak üzere top164
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lam 46 PKHT`nu yap×lm×üt×r. Hastalar×n yaülar×
allojeneik grupda 1-15 aras×nda ortanca yaü 5,
otolog grupda ise 2 ile 13 aras×nda ortanca 6 idi.
Allojeneik
PKHT
hasta
grubunda
23
hemoglobinopati, 4 Fanconi AA, 4 ALL, 3
Aplastik
anemi,
1
Amegakaryositik
trombositopeni, 1 MDS`li olgu, otolog PKHT hasta grubunda ise 4 Nöroblastom, 2 NHL, 2 AML, 1
Rabdomyosarkom, 1 Germ hücre karsinomlu olgu
bulunmaktad×r. Allojeneik grupda 29 hastan×n
donörü HLA tam uyumlu kardeü, 5 hastada ise
tam uyumlu anne-baba 2 hastada ise 1 antigen
uyumsuz anne-babayd×. Allojeneik grupda
mobilizasyon amac×yla donörlere 5 Pg/kg/gün GCSF 5 gün verilerek 5. gün kök hücre aferez iülemi
yap×ld×. Yeterli hücre toplanamayanlarda 6. ve 7.
günlerde de aferez tekrarland×. Otolog grupda ise
mobilizasyon için hastalara 3 gr/m2 siklofosfamid
i.v. uyguland×. Lökopenik dönemde 5 Pg/kg/gün
G-CSF
baülanarak
beyaz
küre
say×s×
10002000/mm3 e yükselince lökofereze baüland×.
Allojeneik
PKHT
hastalar×nda
verilen
mononükleer hücre ve CD34+ hücre ortanca deùerleri s×ras×yla 7.45x108 (4.2715.7x108) ve
4.23x106 (1.1-29.44x106), otolog grupda ise 4.2x108
(3.2-5.9x108) ve 1.43x106 (0.2-2.15x106) bulundu.
Allojeneik grupda nötrofil ve trombosit
engraftmenti ortanca deùerleri s×ras×yla 12. ve 18.,
otolog hastalar×nda ise 13. ve 16. gündü. Akut
GVHH 3 olguda grade IV, 4 olguda da grade I-II
düzeyindeydi. S×n×rl× kronik GVHH ise 4 hastam×zda gözlendi. Bir hastada VOH, 1 hastada HÜS
ve bir olguda da ABO uygunsuzluùuna sekonder
aù×r hemoliz gözlendi. Bir Aplastik anemi ve bir
de talasemili olguda greft reddi gözlendi.
Transplant sonras× ilk 100 günde 3 olgu kaybedildi (TRM %6.52). Allojeneik grupda genel saùkal×m
%81 ve hastal×ks×z saùkal×m %75 bulundu. Otolog
grupda ise 8 hastada izlemde relaps geliüti. Çocukluk çaù× hasta grubunda k×sa süreli G-CSF
mobilizasyonu ile periferik kandan elde edilen
hematopoetik kök hücreler kemik iliùi kaynaù×na
alternatif olarak güvenli ve kolay uygulanabilen
bir seçenek oluüturmaktad×r. Ancak yöntemin
güvenliliùi ve etkinliùinin belirlenmesi için geniü
çal×ümalar gereklidir.

Respiratuvar
komplikasyonlar
allojeneik
transplant al×c×lar×n×n %40-60`×n× etkilemekte ve
halen önemli bir geç relaps d×ü× morbidite ve
mortalite nedeni olmaktad×r. Obstrüktif hava yolu
hastal×ù× nakil sonras× bronüiolitis obliterans (BO)
geliümiü olgular×n % 2-13`ünde gözlenir. Nakil
sonras× genelde 6-12. aylarda ortaya ç×kar ve and
s×kl×kla kronik graft-versus-host hastal×ù× (GVHH)
ile birliktelik gösterir. Merkezimizde 1995-2001
y×llar× aras×nda 251 deùiüik hematolojik
malinitelere sahip hastaya HLA doku grubu tam
uyumlu
kardeü
vericisinden
allojeneik
hematopoietikhücre nakli (AHHN) yap×lm×üt×r.
Bu olgularda ortaya ç×kan BO olgular× retrospektif
olarak analiz edilmiütir. Haz×rl×k rejimleri aù×rl×kl×
olarak endoksan tabanl×olup, GHVD profilaksisi
için k×sa dönem metotreksat ve siklosporin kullan×lm×üt×r. On iki (8 K/4E) hastaya AHHN sonras×
BO tan×s× konmuütur (kümülatrif insidans %4,7).
Transplant s×ras×nda ortanca yaü 32,5 dur. Hastalar×n en s×k yak×nmas× efor dispnesi ve prodüktif
olmayan öksürüktü. Nakilden yak×nmalar×n baülamas×na kadar geçen medyan süre 6 ayd×r ve tüm
hastalarda eü zamanl×kronik GVHH`da geliümiütir. Pulmoner fonksiyon testlerinde hem obstrüktif
pattern hem de difüzyon defekti izlenmiütir. Ek
olarak
yüksek
çözünürlüklü
toraks
bilgisayarl×tomografisinde bronüiyal dilatasyon ve
hava hapsi gözlenmiütir. Tekrarlayan alt solunum
yolu infeksiyonlar×bu hastalarda s×k görülen bir
durum olup hastalar×n difüzyon kayb×n×n ilerleyici art×ü×na ve s×k hastaneye kabul edilmesine yol
açm×üt×r. Hastalar×n büyük çoùunluùunda sistemik
kortikosteroid,
inhaler
steroid
ve
bronkodilatör tedavi ile parsiyel yan×t elde edilmiütir. Üç olgu medyan +36 aylarda hematolojik
hastal×klar×ndan tam remisyondayken ilerleyici
solunum yetmezliùi nedeni ile kaybedilmiülerdir.
BO ve BO gözlenmeyen grup benzer nakil öncesi
ve nakil sonras× özellikler (tan×lar, nakil öncesi
durum, kök hücre kaynaù× ve kronik ve akut
GVHH s×kl×ù×) göstermiülerdir. BO grubunda
hiçbir hastada relaps gözlenmemiütir. BO ve BO
gözlenmeyen hastalarda ortanca saù kal×m s×ras×yla 16,5 ve 33,5 ayd×r. Aralar×nda Kaplan Meier saù
kal×m eùrileri kullan×larak log-rank yöntemi ile
yap×lan analizde saù kal×m aç×s×ndan farkl×l×k
saptanmam×üt×r (p=0.29). BO relaps d×ü× önemli bir
geç tip morbidite ve mortalite nedeni olmas×na
raùmen hem tan×s× hem de tedavisi hem güç hem
de tart×ümal× ve deùiükendir. Hastalar×n
respiratuvar yak×nmalar× fonksiyonel olarak da
deùerlendirilmeli ve BO olgular×nda inhaler
kortikosteroidlerin profilaktik veya terapötik
önemini ortaya koyabileceùimiz randomize

ALLOJENEøK HEMATOPOøETøK
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BøR RELAPS DIùI GEÇ MORTALøTE
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M. Arat, Ö. Özdemir Kumbasar*, M. Beksaç, O. ølhan,
D. Alper*, H. Koç, H. Akan.
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amphotericin B ile tedavi edilen 5 olguda yan×t
tamd×. Tedavi cevab×, klinik ve hematolojik iyileüme yan×nda, kemik iliùinde L. donovanilerin
kaybolmas× ile kondu. Sonuç olarak; ateü,
splenomegali ve pansitopeni ile baüvuran çocuklar, özellikle Akdeniz bölgesinde ikamet ediyor ve
k×rsal kesimden geliyor ise VL ön tan×lar içinde
düüünülmelidir. Meglumine antimonate farkl×
yay×nlarda çocukluk çaù× VL`inde ilk tedavi seçeneùi olarak gösterilse de bizim sonuçlar×m×z direnç geliüebileceùini göstermektedir ve bu vakalarda amphotericin B yükselen tedavi cevab×ile iyi
bir seçenektir. Ayr×ca özellikle non-endemik alanlarda da bu hastal×ù×n ak×lda tutulmas× erken tan×
ve dolay×s×yla erken tedavi imkan× saùlayarak
morbidite ve mortaliteyi azaltmaya yard×m edecektir.

prospektif kontrollu çal×ümalar planlanmal×d×r.
BO diùer serilerde de vurguland×ù× gibi kendi
transplant serimizde de halen tedavi sonucunu
öngöremediùimiz s×kl×kla fatal seyir gösterebilen
ve yaüam kalitesini bozan bir komplikasyondur.

ÇOCUKLUK ÇAöI VøSERAL
LEøSHMANøASøS: KLøNøK, HEMATOLOJøK BULGULARI VE TEDAVø
YAKLAùIMLARI:
E. Çomak1, N.O÷uz2, N. Balta2, R. Coúan2, C.
Karado÷an2, B. Tunç1, ø. Ergürhan ølhan1, D. Canatan1
1Süleyman Demirel Üniversitesi TÕp Fakültesi, Pediatri
Anabilim DalÕ, Isparta.
2Antaya Devlet Hastanesi, Talasemi Merkezi,Antalya.

GúRúû: Viseral leishmaniasis (VL), leishmania
grubundan
protozoonlar×n
neden
olduùu
zoonotik bir enfeksiyondur. Leishmania, genelde
köpek ve küçük kemiricilere yerleüen ve diüi
flebotomlar taraf×ndan insana aktar×lan, zorunlu
hücre içi parazitlerdir. Hastal×k spektrumu
asemptomatik infeksiyondan kala-azar ve yaüam×
tehdit eden hemofagositik sendroma kadar deùiüir. Ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgesinde endemik, diùer yerlerde ise sporadik olarak özellikle
de k×rsal bölgelerde görülmektedir. AMAÇ: 19952002 y×llar× aras×nda Antalya Devlet Hastanesi ve
SDÜ T×p Fakültesi Pediatri ABD` da izlenen VL` li
olgular×n, epidemiyolojik, klinik özelliklerini,
hematolojik bulgular×n× ve tedavi yan×tlar×n× gözden geçirmektir. METOD: Her iki merkeze baüvuran 21 olgunun 9`u k×z 12`si erkek, yaü daù×l×m× 16 ve ortalamas× 3,35±1,96 yaüt×. SONUÇLAR: Olgular×n geldikleri yerler incelendiùinde; 11`i Antalya`n×n doùusundan (%55), 3`ü Antalya`n×n
bat×s×ndan (%15) 2`si Antalya merkezinden (%10),
1`i Antalya`n×n kuzeyinden (%5) ve 3`ü Isparta`dan (%15) baüvurmuütu. Olgular×n %80`inde
ateü, %61`inde kar×ndaüiülik ve solukluk,
%19`unda halsizlik ve %14`ünde iütahs×zl×k mevcuttu. Splenomegali tüm olgularda, hepatomegali
%90 olguda bulundu. Hematolojik incelemelerinde; olgular×n hepsinde anemi, sedimantasyon ve
fibrinojen yüksekliùi %85`inde trombositopeni,
%61`inde nötropeni vard×. Tüm olgular×n tan×s×
kemik
iliùi
aspirasyon
incelenmesinde
L.donovanilerin görülmesi ile kondu. Baülan- g×ç
tedavisi olarak 19 olguya meglumine antimonate
(glucantim), iki olguya amphotericin B verildi.
Meglumine antimonate tedavisine yan×t al×namayan üç olguya da daha sonra amphotericin B verildi, böylece 19 olgunun 16`s×(%84,2) meglumine
antimonate
tedavisine
yan×t
verirken,

BRUSELLOZ OLGULARINDA HEMATOLOJøK PARAMETRELER:
1H. Irmak, 2A. Durmuú, 1T. Buzgan, 1M. Karahocagil, 2ø.
Dilek, 1P. Demiröz,

Yüzüncü YÕl Üniversitesi TÕp Fakültesi, 1Enfeksiyon
HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ,
2Hematoloji Bilim DalÕ, Van

Hayvanc×l×k aç×s×ndan önemli bir yörede bulunmam×z ve bu bölgede bruselloz olgular×n×n s×k
görülmesi nedeniylebruselloz olgular×ndaki hematolojik parametreleri deùerlendirdik.1994-2002
y×llar× aras×nda çeüitli yak×nmalar ile gelen ve
bruselloz tan×s× koyulan 501 olgunun hematolojik
parametreleri retrospektif olarak deùerlendirildi.
Hastalar×n 232`si erkek ve 269`u kad×n olmak üzere yaü ortalamas× 29.8 (12-75) idi. Ortalama Hb
12.1 g/dl (4.3-19 g/dl), Htc %35.65 (12.8-55.8),
lökosit 6.9x109/l (0.5-18.7x109/l) ve trombosit
213x109/l (9-504x109/l) bulundu. Hastalar×n
%37`sinde anemi, %12`sinde lökopeni ve
%14`ünde trombositopeni bulundu. Olgular×n
%4`ünde
pansitopeni,
%5`inde
anemi+lökopeni,%3`ünde anemi+trombositopeni ve
%2`sinde de lökopeni+trombositopeni tesbit edildi. Dört hastada akut hemoliz ve bir hastada yayg×n damar içi p×ht×laümas× tesbit edildi. Olgular×n
%24`ünde hepatomegali, %17`sinde splenomegali,
%5`inde
lenfadenopati
ve
%1`inde
ise
hepatosplenomegali vard×. Sonuç olarak bruselloz
olgular×nda anemi, lökopeni ve trombositopeni
yan×nda yayg×n damar içi p×ht×laümas× ve akut
hemoliz gibi daha seyrek görülen hematolojik
koplikasyonlar×n da dikkate al×nmas× gerektiùi
sonucuna var×ld×.
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sensitivite
%87,
spesifite
%90`d×r.
Mikrosedimentasyon 20 mm/saat eüik deùerinde
hasta ve saùlam gruplar× ay×rt etmede, sensitivite
%93,5, spesifite %54,1 olarak belirlendi. SONUÇ
OLARAK: Yenidoùan veya az kan al×nmas× gereken hastalarda sedimentasyonu saptamada klasik
westergren sedimentasyon h×z×n× ölçmek sorun
olmaktad×r. Bu araüt×rman×n sonucuna göre hastal×k göstergesi veya baz× durumlarda spesifik hastal×klar için tarama arac× olarak, sedimentasyonla
ayn× özgüllük ve duyarl×l×kta olan, kolay uygulanabilen, az kan gerektiren mikrosedimentasyonun
kullan×labileceùini düüündürmektedir.

PEDøATRøK YAù GRUBU ENFEKSøYONLARDA MøKROSEDø
MENTASYONUN TANISAL DEöERø:
E. Çomak1, E. Eren1, M. Öztürk2, D. Canatan1.
1Süleyman Demirel Üniversitesi TÕp Fakültesi Pediatri
Anabilim DalÕ,
2Süleyman Demirel Üniversitesi TÕp Fakültesi Halk
sa÷lÕ÷Õ Anabilim DalÕ, Isparta.

GúRúû: Akut faz reaktanlar×, infeksiyon, travma ve
diùer hücre hasar× yapan olaylara karü× bir reaksiyon olarak, interlökin (IL-1) arac×l×ù×yla karaciùerde sentezlenen proteinlerdir. C-Reaktif Protein
(CRP), fibrinojen, kompleman komponenti C3, D1asit glikoprotein, D1-antitripsin, elastaz D1proteinaz inhibitör (ED1-PI) ve haptoglobulin
bilinen bir çok akut faz reaktan×ndan bir kaç×d×r.
H×zl×, otomatik ve kantitatif immunoassay yöntemlerinin geliütirilmesi, akut faz reaktanlar×n×n
klinik
kullan×mlar×n×
art×rm×üt×r.
Eritrosit
sedimentasyon h×z× akut faz reaktanlar×ndaki
deùiüiklikleri yans×tan klasik bir yöntemdir.
Yenido ùanlarda klasik sedimentasyon yerine
mikrosedimentasyon yöntemi kullan×lmaya baülanm×üt×r. AMAÇ: Bu çal×üma h×zl×, ekonomik ve
kolay
uygulanabilir
bir
yöntem
olarak
mikrosedimentasyonun tan×sal önemini ve enfeksiyonla iliükili diùer belirteçler (sedimentasyon,
fibrinojen, beyaz küre say×s×, CRP) ile iliükisini
araüt×rmak amac×yla yap×lm×üt×r. METOD: Bu
araüt×rmaya çeüitli enfeksiyonlar nedeni ile SDÜ
T×p Fakültesi Pediatri ABD` na baüvuran 31 hasta
ve kontrol grubu olarak 24 saùl×kl× çocuk dahil
edildi. Hasta çocuklar×n yaü ortalamalar× 7,6±4,83
y×l, 11 k×z ve 20 erkek; saùl×kl× çocuklar×n yaü ortalamalar×8,2±3,82 y×l, 13 k×z ve 11 erkekti. Her iki
grubun cinsiyet daù×l×m× ve yaü ortalamalar× aras×nda istatistiksel olarak anlaml× fark yoktu. Tüm
hasta ve kontrol grubuna klasik Westergren
sedimentasyon , mikrosedimentasyon, fibrinojen
ve CRP testleri uyguland×. Mikrosedimentasyon
düzeyi, kapiller tüp kullanarak manuel olarak
ölçüldü. ústatistiksel analizler için student t testi
kullan×ld×. SONUÇLAR: Hasta grubunda ortalama mikrosedimentasyon, CRP, beyaz küre say×s×,
sedimentasyon, fibrinojen düzeyleri, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlaml×derecede
yüksek bulundu (p>0,001). Hasta grubunu kontrol grubundan ay×rmak için, mikrosedimentasyon
20 mm/saat eüik deùerinde, sedimentasyon referans al×nd×ù×nda sensitivite ve spesifite %100;
fibrinojen referans al×nd×ù×nda sensitivite %94.1,
spesifite %65.7 ; CRP referans al×nd×ù×nda

OTOLOG PERøFERøK KÖK HÜCRE
TRANSPLANTASYONU SONRASI
VARøSELLA ZOSTER VøRÜS
øNFEKSøYONU:
S. Ça÷Õrgan, M. Pehlivan, M. YÕlmaz, A. Dönmez, M.
Tombulo÷lu.
Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi, øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ, øzmir.

Bu çal×ümada Nisan 1997-Aùustos 2002 tarihleri
ara- s×nda merkezimizde otolog periferik kök
hücre transplantasyonu (OPKHT) yap×lan ve
posttransplant dönemde düzenli takip edilen
toplam 71 hastada (21 multipl myelom, 19 NHL,
10 Hodgkin lenfoma, 17 AML ve 4 ALL) geliüen
varisella zoster virüs infeksiyonu, geliüim s×kl×ù×
ve klinik özellikleri yönünden deùerlendirilmiütir.
Hastalar×n 36`s×erkek, 25`i kad×n olup medyan yaü
37 (14-68)`dir. Medyan 23.5 (3.2-63.2) ay izlem
süresinde 11 hastada (%15.4), transplantasyon
sonras× medyan 9. (1-35) ayda varisella zoster
virüs infeksiyonu geliümiütir (ilk 6 ayda 5-%45,
612. aylarda 2-%18, >12. ayda 4-%36). Hastal×klara
göre geliüme s×kl×ù× AML`de %23.5, ,NHL`de
%15.8, HH`de %10, ALL`de %25, MM`da % 9.5
bulunmuütur. Varisella zoster virüs infeksiyonu
geliüen 9 hasta remisyon, 1 hasta k×smi yan×t ve 1
hasta refrakter hastal×k durumundayd×. Lokalizasyon olarak 5 hastada torakal, 2 hastada lomber,
2 hastada inguinal-skrotal, 1 hasta kranialoftalmik yerleüim saptanm×üt×r. Tümü lokalize
zona zoster üeklinde baülam×ü olup, 1 hastada
lokalize kutanöz yay×l×m d×-ü×nda hiçbir hastada
sistemik varisella zoster infeksiyonu geliümemiütir. Zona zoster geliüen hastalar×n %54`ü
posttransplant dönemde k×sa süreli asiklovir
profilaksisi alm×üt×r. Tedavi olarak 10 hastaya
asiklovir 4/gr/gün PO, bir hastaya famsiklovir
750 mg/gün PO 7 gün süreyle uyulanm×ü tüm
hastalarda deri lezyonlar× gerilemiütir. 2 hastada
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iliükili mortalite hiçbir grubun al×c×s×nda gözlenmedi. Hematopoetik kök hücre nakli sonras×, al×c×daki HBV enfeksiyon ve serolojisine vericinin
HBV statusu anlaml×olarak etki etmektedir. HBVnaive al×c×lara, kök hücre nakli için HBV karü×
doùal immün vericilerin tercih edilmesi ve/veya
HBV-naive vericilerin transplantasyon öncesi
HBV` ye karü× aktif olarak aü×lanmas× gerektiùini
bu verilerimizle ileri sürebiliriz.

hafif düzeyde postherpetik nevralji geliümiütir.
Bulgular×m×z otolog PKHT sonras× geliüen
varisella zoster virüs infeksiyonunun benign seyirli olduùunu göstermektedir.

HEMATOPOEøTøK KÖK HÜCRE
VERøCøSøNøN HEPATø T B VøRÜS
STATUSUN TRANSPLANTASYON
SONRASI ALICIDA HEPATøT B VøRÜS SEYRøNE ETKøSø:

HEMATOLOJøK MALøGNøTESø
OLAN HEPATøT B VøRÜS TAùIYICILARINDA KEMOTERAPø SIRASINDA LAMø VUDøNE
PROFLAKSøSøNøN ETKøNLøöø:

E. Soydan, H. Akan, M. Arat, R. ødilman, C. Üstün, M.
Özcan, Ö. Arslan, P. Topcuo÷lu, S. KarayalçÕn, M.
Beksaç, O. ølhan.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi, Ankara.

R. ødilman, 1M. Arat, 1E. Soydan, M. Törüner, 1M.
Beksaç, 1M. Özcan, H. Akbulut, ø. Soykan, 1Ö. Arslan, 1P.
Topcuo÷lu, S. KarayalçÕn, A. Özden, 1O. ølhan, 1H. Akan.

Hepatitis B virüs (HBV) enfeksiyonu kök hücre
transplantasyon sonras×, al×c×larda transplantasyon seyrini etkileyen önemli morbidite ve
mortaliteye yol açmaktad×r. Bu nedenle, kök hücre vericilerin HBV statusunun, transplantasyon
sonras×, al×c×da HBV seyrine etkisini araüt×rmak
amac×yla bu çal×üma planlanm×üt×r. 1994-2002
y×llar× aras×nda, Transplantasyon Ünitesinde
hematopoietik kök hücre nakli yap×lan, uygun 139
verici ve bunlar×n al×c×lar× (101 periferik kök hücre
ve 38 kemik iliùi nakli) çal×ümaya al×nd×. Vericilerin ortalama ya-ü×, 32 yaü (14-50 yaü). Haz×rlama
rejimi olarak 126 al×c×ya Bu+Cy, 6 al×c×ya FLU+
Bu+ Cy, dört al×c×ya Cy+ ATG, 3 al×c×ya TBI+Cy,
bir al×c×ya Bu+Mel+Cy uyguland×. Siklosporin ve
mikofenolat mofetil kullanan 6 al×c× d×ü×nda tüm
al×c×lar GVHH`dan proflaksi amac×yla metotreksat
ve siklosporin ald×lar. Tüm al×c×lar GVHH`dan
proflaksi amac×yla metotreksat ve siklosporin
ald×lar. HBV statusuna göre, vericiler 3 gruba
ayr×ld×. Grup 1, HBV ile hiç karü×laümam×ü ve
HBV`ye karü× transplantasyon öncesi aü×lanm×ü
olan aü×l× grup (n=25), Grup 2; HBV ile daha önce
karü×laüm×ü grup (n=44), Grup 3; HBV ile hiç karü×laümam×ü, HBV-naive grup (n=70). Grup 2`de 4
verici HBV taü×y×c×s×yd×. 60 al×c×da kan grubu ve
62 al×c×da seks uyumsuzluùu mevcuttu. HBVnaive vericisi olan al×c×lar×n %6`s×nda, transplantasyon sonras× de-novo HBV enfeksiyonu oluüurken, diùer gruplarda HBV enfeksiyonu geliümedi (4/70, %6; 0/69, p= 0.04). Kök hücre nakli
sonras×, antiHBs pozitif vericisi olan anti-HBs
negatif al×c×lar×n %21`inde (4/19) adoptif transfer
immunite ile anti-HBs antikoru oluütu. HBV-naive
vericisi olan, anti-HBs pozitif al×c×lar×n %29`unda
(7/24) kök hücre nakli sonras× antiHBs antikoru
kaybolurken, anti-HBs pozitif vericisi olan (doùal
immunite), anti-HBs pozitif al×c×lar×n %6`s×nda
(1/18) anti-HBs antikoru kayboldu (p=0,05). HBV-

Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Gastroenteroloji
Bilim DalÕ ve Hematoloji Bilim DalÕ, Ankara.

úmmünsüpresif tedavi alanlarda, tedavi s×ras×nda
veya sonras×nda, hepatit B virüs (HBV)
reaktivasyonu beklenebilir. Bu çal×üman×n amac×,
HBV taü×y×c×s× ve hematolojik malignitesi olan
hastalarda
kemoterapi
öncesi
uygulanan
lamivudine
anti-viral
tedavisinin,
HBV
reaktivasyonuna etkinliùini incelemektir. Çal×ümada Temmuz 1996-Ocak 2002 y×llar× aras×nda,
hematolojik malign hastal×k (bir de meme Ca)
nedeniyle tedavi planlanan ve beraberinde
HBsAg (+)`liùi saptanan 14 hasta deùerlendirilmiütir. (8 erkek, 6 kad×n; ortalama yaü, 42.2 y×l (2068 yaü). Buhastalar 5 akut lösemi, 2 kronik lösemi,
6 malign lenfoma ve bir meme kanserinden oluümaktayd×. Kemoterapi öncesi tüm hastalar×n,
HBs-Ag, anti-HBe ve Anti-HBc IgG pozitif; karaciùer hasar testleri (ALT) normal düzeyde olup
HBV-DNA`lar×PCR-s×v× hibridizasyon ile tan×mlanamaz düzeydeydi (<5 pg/ml). Alt× hastada (1
ALL, 1 KLL, 4 lenfoma) kemoterapi ile birlikte
lamivudine 100 mg/gün dozda baülanarak
profilaktik olarak kemoterapi süresince ve bitimini takiben bir y×l süreyle kullanm×üt×r. Antiviral
profilaksi kullanmayan 8 hasta kontrol grubu
olarak deùerlendirilmiütir. Lamivudine tedavisi
alan hastalar×n tedavi baülang×c×ndan itibaren
ortalama takip süresi 21.4 ay (aral×k 7-40 ay), bu
hastalar ortalama 5.2 kür (aral×k, 1-8) kemoterapi
ald×. Kontrol grubunun ortalama takip süresi 35.7
ay (aral×k 3-85 ay), bu hastalar ortalama 6 kür
(aral×k, 1-12) kemoterapi ald×. Lamivudine
proflaksisi alan hiçbir hastada kemoterapi s×ras×nda veya bitimini takiben HBV-reaktivasyonu
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üeklinde verildi. Tek baü×na fludarabin 25 mg/m2,
5 gün, IV, ve kombine tedavide ise 25 mg/m2, 3
gün, IV, 4 haftada bir verildi. Tüm hastalar
proflaktik oral TMP/SMS antibiyoterapisi ald×.
Ortanca 4 (3-6) siklus sonucu %21 tam remisyon
(TR), %43 parsiyel remisyon (PR), %20 stabl ve
%16 progressif hastal×k saptand×. Ortanca takip
süresi 22 (5-63) ay olup 2 y×ll×k progresyon free
survival (PFS) %30 ve overall survival (OS) %85
izlenmiütir. úlk basamak tedavi olarak fludarabin
tabanl× rejim alan grupta PFS ve OS sonuçlar×
ikinci basamak olarak alanlardan daha iyi olmas×na raùmen istatiksel olarak anlaml× bulunmam×üt×r. Yan×t oranlar×; 2. grupda %72.8 iken 1. grupta
%56 olup istatiksel anlaml×l×k görülmüütür
(p.<0.001). Fludarabin alan grupla FND kombinasyon tedavisi alanlar aras×nda istatiksel anlaml×
PFS ve OS fark× görülmemiütir. Her 2 grup özellikleri
ve
sonuçlar×
tablo-1`de
verilmiütir.#Image11.jpg# Takip süresi içinde olgular×n 8`i
(%17) exitus olmuü olup en s×k neden sepsis (6;
%75) idi. En s×k saptanan infeksiyon odaù× akciùer
olup en s×k saptanan mikrobiolojik ajan ise
klebsiella
idi.
KLL/SLL`da
fludarabin
tabanl×protokoller gerek baülang×ç tedavisi olarak
gereksede salvage tedavide etkili ve kabul edilebilir toksiteye sahipdir. Hasta say×lar× daha doùru
bir yorum yapmak için yeter- siz olmakla birlikte
kombine tedavi protokolleri tek baü×na fludarabin
kullan×m×ndan avantajl× gibi görünmemektedir.

gözlenmedi. Kontrol grubunda yer alan 3 hastada
(AML 1, ML 2) s×ras×yla 7. tedavi, 12. tedavi ve
kemoterapi bitimini takibinde klinik, biyokimyasal ve serolojik olarak HBV reaktivasyonu gözlendi. Bu hastalarda serum ALT düzeyleri (598
IU/L, 52 IU/L, 267 IU/L, s×ras×yla) yükseldi,
HBV-DNA pozitif (2000pg/ml, HBV-DNA PCR
pozitif, 30 pg/ml) saptand×. Tedavi ve kontrol
grubunda hiçbir hastada HBV-iliükili mortalite
gözlenmedi. Lamivudine tedavisi alanlarda tedaviyi sonland×racak önemli bir yan etki saptanmad×. Hematolojik malignitesi olan HBV taü×y×c×lar×nda
kemoterapi
öncesi
lamivudine
profilaksisinin, kemoterapi uygulamas×s×ras×nda
ve/veya tedaviyi takibinde HBV reaktivasyonunu
herhangi bir yan etkiye yol açmadan önlemektedir. Henüz az say×da olgu üzerinde elde edilen bu
gözlemlerin uzun takipteki olumlu sonuçlar×,
lamivudine proflaksisinin randomize çal×ümalarla
irdelenmesini rasyonel k×lmaktad×r.

KRONøK LENFOSøTøK LÖSEMø/LENFOMA`DA FLUDARABø N
TABANLI TEDAVø :
F. Altuntaú, B. Eser, S. ùÕvgÕn, M. Çetin, A. Ünal.
Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi, Dedeman Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji Bilim DalÕ, 38039, Kayseri.

Kronik lenfositik lösemi/ lenfoma`da tek küratif
tedavi yöntemi allojeneik kemik iliùi naklidir(AKúT). AKúT morbidite ve mortalitesi yüksek
olmas× ve ileri yaü nedeniyle rutinde önerilmeyen
bir tedavi yaklaü×m×d×r. AKúT harici tedavi yöntemlerinde ise amaç hastal×ks×z yaüam süresini ve
yaüam kalitesini art×rmakt×r. Bu nedenle Son y×llarda yeni tedavi ajanlar× ve protokolleri geliütirilmektedir. Erciyes üniversitesi T×p Fakültesi,
Dedeman Hastanesi, Hematoloji Bilim Dal×nda
ocak-1997- temmuz 2002 tarihleri aras×nda
fludarabin tabanl× tedavi alan, ortanca yaü×57 (2674); 14`ü kad×n, 33`i erkek toplam 47 kronik
lenfositik lösemi (n=31) ve küçük lenfositik
lenfoma (SLL) (n=16) olgusunu gözden geçirdik.
SLL`li olgular kemik iliùi tutulumu olan evre-4
hastalardan ve KLL`li olgular ise 9`u (%29) evre-2,
10`u (%32.3) evre-3 ve 12`si de (%38.7) evre-4 hastalardan oluümaktayd×. Olgular×n 25`i daha önce
çeüitli
kemoterapi
protokolleri
alm×ü
refrakter/relaps (grup-1) ve 22`si ise ilk basamak
tedavi olarak fludarabin tabanl× rejim alan yeni
tan× alm×ü hastalard× (grup-2). Fludarabin tek baü×na (n=16; 10`u grup-1, 6`s× grup-2) veya
fludarabin+mitoksantron+deksametazon (FND)
kombinasyonu (n=31;15`i grup-1,16`s× grup-2)

PRøSTAN øLE PLAZMOSøTOM
OLUùTURULAN BALB/c FARELERDE ZOLEDRONøK ASøTøN
ANTøTÜMÖR ETKø NLøöøNøN øNCELENMESø:
F. Avcu1, A.U. Ural1, ø. YÕlmaz2, A. Özcan3, T. øde4, B.
Kurt3, A. YalçÕn1.
Gülhane Askeri TÕp Akademisi, 1Hematoloji,
2øç HastalÕklarÕ,
3Patoloji Bilim ve Anabilim DallarÕ,
4AraútÕrma ve Geliútirme Merkezi, Etlik, Ankara.

Bifosfonatlar multiple myelomal× olgularda genellikle hiperkalsemi ve kemik komplikasyonlar×n×
azaltmak amac×yla kullan×lmaktad×r. Son zamanlarda baz× bifosfonatlar×n hücre kültür çal×ümalar×nda antiproliferatif etkinliklerinin de olduùu
gösterilmiütir. Üçüncü kuüak bifosfonatlardan
Zoledronik asit`in (ZOL) antiproliferatif etkinli
ùini araüt×rmak amac× ile 175 BALB/c diüi fare
çal×ümaya dahil edildi ve beü gruba ayr×ld×. Deneysel plazmositom oluüturabilmek için A (50
fare), B (50 fare) ve C (25 fare) gruplar×na 0. 60. ve
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lar×n×n yeri son derece s×n×rl×d×r ve úngilizce literatürde Tc-99m tetrofosmin ile yap×lan bir çal×ümaya
rastlan×lmam×üt×r. Bu çal×üman×n amac×, hastal×k
aktivitesinin belirlenmesinde Tc-99m tetrofosmin
sintigrafisinin yeri olup olmad×ù×n× saptamakt×r.
Method: Çal×ümaya 44 hasta (23 kad×n, 21 erkek,
ortalama yaü: 61) al×nm×üt×r. Hastal×ù×n tan×s×
standart kriterlere göre konulmuütur. Hastalar
aktivite durumlar×na göre: aktif hastal×k (A; hiç
tedavi almayan veya relaps olan veya tedaviye
refrakter olan, n= 34), stabil hastal×k (B;
monoklonal kompenentte >50% azalma, n=4),
komplet
remisyon
(C,
imnun
fiksasyon
elektroferezde
monoklonal
kompenetin
kaybolmas×ve kemik iliùi plazma hücre oran×n×n £
%5 olmas×veya MGUS, n=6) üeklinde gruplara
ayr×lm×üt×r. Hastalara Tc-99m tetrofosmin verildikten 20 dakika sonra tüm vücut sintigrafileri
çekilmiütir.
Görüntüleme
deùerlendirilmesi:
Sintigrafik tutulum özelliùine göre diffüz (D),
fokal (F) ve diffüz+lokal (D+F) olarak s×n×fland×r×lm×üt×r. Sonuçlar: Hastalar klinik ve hematolojik
paremetrelere göre deùerlendirildiùinde; Grup A
(n=34): D ve D+F tutulum s×ras×yla 22 ve 12 hastada bulunmuütur. Grup A` daki hiçbir olguda
negatif tutulum örneùine rastlan×lmam×üt×r. Grup
B (n=4): 3 hastada sintigrafik tutulum olmazken
bir hastada D paternde tutulum izlenmiütir. Grup
C (n=6): Sadece bir olguda D patern izlenirken 5
hastada sintigrafik tutulum izlenmemiütir. D veya
D+F tutulum gerçek pozitiflik olarak kabul edildiùinde Tc-99m tetrofosmin sintigrafisinde duyarl×l×k 100 % , özgüllük 80 %; PPV 94 % ve NPV 100
%; ve doùruluk 95 % olarak bulunmuütur. Tart×üma: Bu çal×ümada, multipl myelomlu hastalarda
hastal×ù×n
aktivitesini
belirlemede
Tc-99m
tetrofosmin sintigrafisinin yüksek duyarl×l×k ve
özgüllüùe sahip olduùu tespit edilmiütir. Non
invaziv ve güvenilir bir yöntem olan Tc-99m
tetrofosmin sintigrafisi, hastal×ù×n aktivitesinin
belirlenmesinde geleneksel yöntemlerin yan×s×ra
ve/veya alternatif olarak rutine girebilecek gibi
görünmektedir.

120. günlerde úP olarak 0.5 ml pristan yaù× enjekte
edildi. A grubuna ilaç verilmedi. B grubuna
plazmositom
oluütuktan
sonra
SC
100
Pg/kg/hafta ZOL uyguland×. C ve D grubuna ise
(25 fare) 1. günden itibaren sadece 20
Pg/kg/hafta ZOL uyguland×. E grubu (25 fare)
kontrol grubu olarak takip edildi. Plazmositom
tan×s× için 100. günden itibaren iki haftada bir
bat×nda asit varl×ù× araüt×r×ld×. Asit mayii yaymas×nda May-Grunwald ve giemsa ile boyanarak
plazma hücre varl×ù× incelendi. Ölen farelerde
otopsi ile plazmositom araüt×r×ld×. Tüm gruplar
300 gün takip edildi. A ve B grubunda
plazmositom oluüma oran× %90 ve %88 idi.
Pristan uygulanan ve ilk günden itibaren ZOL
uygulanan C grubunda plazmositom oluüma oran× ise %52 olup, A ve B grubuna anlaml× derecede
düüüktü (p<0.001 ve p<0.001). 300 günlük yaüam
sürvileri ve saùkal×m deùerlendirildi ùinde C
(285gün ve %80), D (281gün ve %76), E (292 gün
ve %92) gruplar× aras×nda fark yoktu. A (259gün
ve %50) ve B (269 gün ve %70) gruplar×n×n ya-üam
sürvileri aras×nda anlaml× fark gözlenmez iken,
saùkal×m A grubunda anlaml× derecede azalm×üt×
(p<0.05). A grubunda yaüam sürvileri ve saùkal×m
C (p=0.016 ve p<0.05), D (p=0.047 ve p<0.05), E
(p=0.001 ve p<0.001) gruplar×na göre de anlaml×
derecede
azalm×üt×.
Sonuç
olarak
deneyselplazmositom oluüturulan farelerde standart doz ZOL tedavisinin plazmositom oluüumunu azaltt×ù×, plazmositom oluüan farelerde ise
yüksek doz ZOL tedavisinin saùkal×m ve yaüam
sürvilerini art×rd×ù× gösterilmiütir. Genellikle tedavide hiperkalsemi ve kemik komplikasyonlar×n×
azaltmak için kullan×lan ZOL, antitümör etkinli ùi
nedeni ile yeni bir endikasyon olarak multiple
myeloma tedavi protokollerinde uygulanabilir.

MULTIPLE MYELOMLU HASTALARDA HASTALIöIN AKTøVøTESøNø BELøRLEMEDE TC-99M
TETROFOSMIN SøNTøGRAFøSøNøN
YERø:

KRONøK MYELOSøTER LÖSEMø
(KML) HASTALARINDA
INTERFERON, IMATINIB MESøLAT
YA DA HEMATOPOETø K HÜCRE
TRANSPLANTASYONU TEDAVøSø
øLE ELDE EDøLEN MOLEKÜLER
YANIT ORANLARI: øBNø SøNA DENEYøMø:

A U. Bilgin1, A. Boz2, ø. Karadogan1, L Undar1
1Hematoloji

Bilim DalÕ,
TÕp Anabilim DalÕ, Akdeniz Üniversitesi TÕp
Fakültesi, Antalya.
2Nükleer

Giriü ve amaç: Multipl myelomlu olgularda, hastal×ù×n aktivitesini belirlemek için M-kompenent
düzeyi, litik kemik lezyonlar×, kemik iliùi pazma
hücre oran×, labeling indeks gibi bir çok invaziv
ve non invaziv yöntem kullan×lmaktad×r. Hastal×k
aktivitesini belirlemede tümör görüntüleme ajan-

M. Beksaç, M. Arat, K. Dalva, O. ølhan, G. Gürman, M.
Özcan, Ö. Arslan, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan.
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Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim DalÕ, Ankara.

ve iki hastada majör veiki hastada da sekonder
tam remisyon izlendi. Bizim deneyimlerimiz uygun yaü grubunda yap×lan AHHT`nin moleküler
remisyon eldesinde daha baüar×l× bir yol olduùunu göstermiütir. Fakat görece yaül× olgularda STI
alan grubun transplanttaki kadar olmasa da
INF`ye göre daha çok yan×t verdiklerini gözlemekteyiz. Güncel olarak, tedavi sonuçlar×n× etkileyebilecek prognostik özellikler üzerinde çal×ümaktay×z. Sonuçlar×m×z AHHN`nin sitogenetik
tam remisyon eldesinde en baüar×l× yöntem olduùu lehinedir, fakat IFN ve STI cevab× al×n×p korunabilecek hastalar×n bilinebilmesi düüük riskli
hastalar×n transplanta baùl×kaybedilmesi riskini
azaltacakt×r.

bcr-abl transkripsiyonunun gösterilmesi, KML`de
minimal rezidüel hastal×ù×n gösterilmesindeki en
geçerli yoldur. Moleküler yan×t, floresans in situ
hibridizasyon (FISH) ve revers trankriptaz
polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ile belirlenebilmektedir. Merkezimizde her iki yöntem de
1999 (FISH) ve 2001 (RT-PCR) y×llar×ndan beri
uygulanmaktad×r. Bu retrospektif analizde, 1999
y×l×ndan beri tedavisi ve en az 6 ayl×k izlemi merkezimizde yap×lan KML hastalar× incelenmiütir.
Kronik (n=110), akselere (n=16) ya da blastik
(n=4) fazda olmak üzere toplam 130 hasta deùerlendirmeye kat×lm×üt×r. Otuzalt× hasta, ortalama 9
ayl×k süre boyunca, baülang×çta interferon (IFN)
içeren rejimle tedavi edildi (aral×k: 21-48, ortanca:
43.2) (4-5 MU/sq.m/d sc yaln×z ya da ARA-C ile
birlikte). Bu hastalar akselere ya da blastik faza
ilerlediklerinde ve tedavi alt×nda hematolojik
yan×ts×zl×k ya da minör sitogenetik yan×ts×zl×k
durumlar×nda, Imatinib mesylate (STI571, Glivec
400-600mg/d po) tedavisine geçildi. Yirmi üç
hasta, ortalama 11,2 ayl×k süre boyunca, STI
(range: 21-75), median: 45.5) tedavisi ald×. Bu
gruptan 8 hasta (% 34.7) ayn× zamanda IFN grubuna da dahil edilmiütir. Ek olarak, uyumlu vericilerinden (BM:30; PB:36) allojeneik hematopoietik
hücre transplantasyon (AHHT) yap×lan 66 hasta
da incelemeye al×nm×üt×r. Bu hastalarda tan×dan
transplantasyon yap×l×ncaya kadar geçen süre
ortalama 6,5 (range:3.18) ayd×r. Transplant öncesi
tedavi Hidrosiüre (n=36) ya da INF (n=30)`dan
ibarettir. FISH analizlerinde, Vysis problar× (bcrabl, ES, Vysis, IL, ABD) kullan×ld×. RT-PCR bcr-abl
probu olarak da, Light Cycler Realtime PCR
(Roche Diagnostics, ABD) sistemi uyguland×. Tan×
s×ras×ndaki bcr-abl transkripsiyonu FISH ile
%80,RT-PCR ile %20 olarak deùerlendirildi. Ortalama izlem süresi 16,1 ay (INF grubu), 11,4 ay (STI
grubu) ya da 33 ay (transplant grubu) olmak üzere en az üçer ayl×k aral×klarla tüm hastalar izlendi.
Yaln×zca FISH yap×lan 104, FISH ve RT-PCR yap×lan 21 ya da yaln×zca RT-PCR yap×lan 5 hasta izlendi. INF ile tedavi edilen 35 hastan×n 2`sinde
moleküler remisyon görüldü. INF kesilmesini
takiben her iki hastada relaps nedeniyle ve INF ile
tedavi edilen 8 hastada, minör ya da tam yan×ts×zl×k nedeniyle STI tedavisine geçildi. Tüm hastalarda FISH ile 3/8 ve RT-PCR ile de 5/8 yan×t
gözlendi. Böylece sonuç olarak, INF alt×nda yan×ts×z olan hastalarda STI-571`in etkili oldu ùunu
söyleyebiliriz. Transplantasyon uygulanan 44
hasta aras×nda, transplant öncesi minimal reziduel
hastal×ù× olan 10/12 hasta vard×. Tüm transplant
hastalar×izlemlerinde (ortanca 25, 6-42 ay) moleküler remisyon gösterdiler. Moleküler relaps görülen yedi hastada acilen INF (2), STI (5) baüland×

SøKLOOKSøJENAZ-2 (COX2) øNHøBøTÖRLERøNøN KRONø K
MYELOøD LÖSEMø BLASTøK HÜCRE SERøLERøNE øNHøBøTÖR ETKøSøNøN ARAùTIRILMASI:
F. Vural, G.H. Özsan, H. Ateú, M. A. Özcan, F.
Demirkan, Ö. Piúkin, B. Ündar.
Hematoloji-Onkoloji Bilim DalÕ, Dokuz Eylül Üniversitesi TÕp Fakültesi, øzmir.

Son zamanlarda, malign hücrelerde COX2 ekspresyonunun artt×ù×, COX inhibisyon etkisi olan
non-steroid antiinflamatuar ilaçlar×n (NSAID)
malign hücre proliferasyonunu bask×lad×ù× ve
apopitozu indüklediùinin gösterilmesi kanser
tedavisi ve profilaksisinde yeni ufuklar açm×üt×r.
úlk çal×ümalar, hem COX1 hem de COX2 enzimini
inhibe eden salisilatlar ve sulindak ile yap×l×rken
son y×llarda selektif COX2 inhibitörleri, gerek yan
etkilerinin az olmas× gerekse de tümör hücrelerinde proliferasyon ve apopitoz etkilerinin daha
fazla görülmesi nedeniyle, klinik ve laboratuar
çal×ümalarda
kullan×lmaktad×r.
Hematolojik
malignitelerde COX2 inhibitörleri ile yap×lm×ü
araüt×rmalar oldukça s×n×rl×d×r. Çal×ümam×zda,
selektif COX2 inhibitörü olan nabumetonun, KML
blastik hücre serileri olan K562, MEG-01 ve AML
blastik hücre serisi ML-1 üzerinde proliferasyon
inhibisyonu ve apopitik etkileri araüt×r×ld×. Bu
hücreler üzerinde apopitotik etkinliùi bilinen
adriamisin ve yine proliferasyon inhibisyonu
yapan interferon-_ (INF) ile nabumeton kombinasyonlar×n×n additif veya sinerjistik etkileri deùerlendirildi.
Tüm
hücre
serilerinde,
nabumetonun 50 Pmol gibi düüük konsantrasyonunda bile (klinik kullan×ma uygun doz) 48 saatlik
kültür
sonras×
belirgin
prolifersyon
inhibisyonu yapt×ù× ve artan ilaç konsantrasyonu
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çal×ü×lmas× büyük önem taü×maktad×r. Hasford
skorlamas×na (J Natl Cancer Inst 1998, 90: 850-8)
göre ilk tan× an×nda tedavi verilmemiü yüksek
(n=9), orta (n=10) ve düüük (n=11) riskli KML
hastalar×ndan bilgilendirilmiü onay alarak kan
örnekleri topland×. Bulut tabakadan total RNA
ayr×üt×r×ld× ve çoùalt×ld×. Lamlar×n üzerine 10,750
insan cDNAs× robotik olarak Cleveland Klinik`te
noktaland×. Bu cDNAlar Research Genetics
Inc.`den temin edilen I.M.A.G.E. konsorsiyumu
klonlar×d×r. Yap×lan deneylerin tümünde 4,997
cDNA noktas×n×n ortak olduùu görülmüü ve ileri
incelemeye al×nm×üt×r. úlk olarak iki yüksek risk
hastas× ile iki düüük risk hastas×n×n sonuçlar×n×
birbirleriyle k×yaslad×ù×m×zda 58 adet genin ifadesinin yüksek risk hastalar×nda, 25 adet genin ifadesinin ise düüük risk hastalar×nda en az üç kat
artt×ù×n× gözlemledik. Örneùin, GRO3 (small
inducible cytokine subfamily B, member 3), RAB1
(Ras associated protein 1), CCNH (Cyclin H) genleri yüksek risk grubunda, IFITM1 (interferoninduced transmembrane protein 1) geni ise düüük
risk grubunda daha fazla ifade edilmektedir. Daha sonra, Bilkent Üniversitesi`nde yüksek, orta ve
düüük risk hastalar×n×n, kontrol grubunun, ve risk
gruplar×n×n tüm hastalar×n×n cDNA`lar×ndan oluüturulan havuz örneklerinde yar×-nicel ters yaz×l×ml× polimeraz zincir reaksiyonu (semiquantitative reverse transcribed polymerase chain
reaction / RTPCR) deneyleri yap×lm×üt×r. Yüksek
riskli hastalar düüük riskli hastalarla k×yasland×ù×nda, yüksek GRO3 (9/9), RAB1 (7/9), CCNH
(7/9), ve düüük IFITM1 (9/9) ifadesi; düüük riskli
hastalar yüksek riskli hastalarla k×yasland×ù×nda
ise düüük GRO3 (7/7), RAB1 (6/7), CCNH (6/7),
ve yüksek IFITM1 (7/7) ifadesi gözlenmiütir. Bu
deneylerde cDNA sentezi eüit miktarda RNA
kullan×larak yap×lm×üt×r. Kalite kontrolu GAPDH
primerleri ile gerçekleütirilmiütir. Eüit miktarda
GAPDH
ürünü
elde
edilen
cDNA
örnekleriyukar×da ismi belirtilen genlere özgün
primerler kullan×larak incelenmiütir. Miktar belirlemeleri için MultiAnalyst yaz×l×m× (versiyon 1.1;
Bio-Rad Laboratories) kullan×lm×üt×r. Halen, saùl×kl× kontrol örnekleri de dahil olmak üzere tüm
hastalar×n baz× ek genlerinin incelemesi yap×lmaktad×r. KML hücrelerinin yüksek çoùalma kapasitesine sahip olduùu bilinmektedir. Yüksek riskli
hastalarda, düüük riskli hastalara oranla daha
fazla ifade edildi ùi gösterilen GRO3, RAB1 ve
CCNH hücre döngüsünün ilerlemesinde etkili
olabilir. Sonuçlar×m×z, yüksek ve dü-üük riskli
KML gruplar×n× belirleyen genlerin tan×mlanmas×nda mikroçip incelemesinin yararl× bir araç olduùunu göstermektedir. Ayr×ca klinik bir
skorlama ile gen profili aras×nda anlaml× bir iliükinin gösterilmesi, bu skorlaman×n deùerini art-

ile bu etkinin artt×ù× saptand×. Nabumeton ile ML1 hücre serisinde dozla iliükili anlaml×apopitoz
art×ü×
gözlemlerken
K562
hücreserilerinde
apopitotik deùiüiklik saptanmad×. K562 hücre
serisinde nabumetonun, adriamisinin apopitotik
etkisini potansiyalize ettiùi gösterildi. IFN ile
nabumeton kombinasyonlar×nda apopitotik etkide
anlaml× art×ü görülmedi. Nabumetonun apopitik
etki mekanizmas×nda bcl-2`nin yerini araüt×rd×ù×m×zda, ML-1 hücre serilerinde kontrole göre bcl-2
deùiüikliùi olmaks×z×n apopitozun art×ü göstermesi, K562 serisinde ise bcl-2 düüüklüùüne raùmen
tek baü×na nabumeton ile önemli bir apopitoz
art×ü×n×n olmamas×, apopitotik süreci bcl-2 d×ü×
mekanizmalar×n etkilediùini düüündürmektedir.
Sonuçta, nabumeton, KML hücre serilerinde
apopitozu
indüklemesinden
daha
çok
proliferasyonu inhibe etmesi ile etkilidir. Bu nedenle, KML hastalar×nda remisyonu takiben,
relaps× önlemek amaçl× klinikte kullan×m yeri
bulabileceùini düüünüyoruz. Bu dü-üüncemizi
destekleyecek, hayvan ve insan çal×ümalar× gerekmektedir.

YÜKSEK VE DÜùÜK RøSKLø KRONøK MøYELOSøTER LÖSEMø OLGULARINDA GEN øFADE PROFøLø
FARKLILIö ININ MøKROÇøP KULLANILARAK GÖSTERøLMESø:
C. B. Akyerli1, M. Beksaç2, M. Holko3, M. Frevel3, K.
Dalva2, G. Gürman2, O. ølhan2, M. Özcan2, H. Akan2,
B.R.G. Williams3, T. Özçelik1.
1Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara;
2Hematoloji Bilim DalÕ, Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi, Ankara;
3Kanser Biyolojisi Bölümü, Lerner AraútÕrma Enstitüsü, Cleveland Klinik, Cleveland, Ohio.

Kronik Miyelositer Lösemi (KML) hematopoietik
öncül hücrelerin klonal olarak çoùalmas× ile geliüen bir hastal×kt×r. Tan×sal olan Philadelphia kromozomunun d×ü×nda, uzun süre izlenen hastalarda baüka sitogenetik bozukluklar da geliüebilmektedir. KML hastalar×n×n tedaviye yan×tlar× - IFN-D
dahil olmak üzere - deùiüken olabilmektedir. Çeüitli klinik skorlamalara göre KML düüük, orta ve
yüksek risk gruplar×na ayr×lm×üt×r. Düüük risk
grubundaki hastalar×n tedaviye yan×t× daha iyidir.
BCR/ABL translokasyonu ile ilgili moleküler
mekanizmalar iyi çal×ü×lm×ü olsa da risk gruplar×n×n moleküler profilleri halen bilinmemektedir.
Bu nedenle, cDNA mikroçipleri kullanarak risk
gruplar×ndaki hastalar×n gen ifadesi profillerinin
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k×yasland×ù×nda anlaml× olarak yüksek bulundu
(p<0.05). Önemli olarak, serotonine baùl×
agregasyon
sadece
TT
genotipli
grupta
siproheptadin ile anlaml× olarak antagonize edilebildi (p<0.05). Bu veriler, serotonine baùl× primer
trombosit
agregasyonunun
ve
bunun
siproheptadin ile inhibisyonunun, HTR2A geninin genetik varyasyonlar×ndan önemli olçüde
etkilenebildiùini fonksiyonel olarak göstermektedir. Bu çal×üma, TT genotipli bireylerin AMú riskinin neden yüksek olabileceùine dair mekanistik
bir aç×klama getiren ilk fonksiyonel çal×ümad×r.

t×rman×n yan×s×ra KML hücre kinetiùini daha iyi
anlamam×z× saùlayacakt×r.

5-HøDROKSøTRøPTAMøN-2A RESEPTÖR GENø (T102C)
POLøMORFøZMøNøN TROMBOSøT
AGREGASYONUNDA FONKSøYONEL ROL OYNADIöINA DAøR BøR
KANIT:
F. Özdener1, Z.Gülbaú2, V. Özdemir3.
Farmakoloji1 Anabilim ve Hematoloji2 Bilim DallarÕ,
Osmangazi Üniversitesi TÕp Fakültesi,
Farmakoloji ve Psikiyatri Bilim DallarÕ3, University of
Toronto, Ontario, Canada.

DEMøR EKSøKLøöø ANEMøSø GELøùEN MENORAJøLø KADINLARDA
KONJENøTAL VEYA EDøNSEL
TROMBOSø T FONKSøYON BOZUKLUKLARININ TAM KAN
TROMBOSøT AGREGASYONU øLE
ARAùTIRILMASI:

únsan trombositleri üzerinde sadece bir tip (5HT2A) serotonin reseptörü bulunmaktad×r. Yak×n
zamanda
üizofrenik
hastalarda,
T102C
polimorfizminin, bir 5-HT2A reseptör antagonisti
olan klozapine karü× klinik yan×tta rol oynad×ù×
bildirilmiütir (Joober ve ark. J Psychiatry Neurosci
1999 Mar; 24(2):141-6). Üstelik, TT genotipinin
bireylerde akut miyokard enfarktüsüne (AMú)
yatk×nl×ù× artt×rd×ù× bildirilmiütir (Yamada ve ark.
Atherosclerosis. 2000 May; 150(1):143-8). Bu geliümeler, T102C polimorfizminin 5-HT2A reseptörünün fonksiyonunu deùiütirdiùi ve AMú riskinin
prospektif deùerlendirilmesi aç×s×ndan potansiyel
olarak yeni bir biyomarkör olarak kullan×labilece
ùi izlenimini doùurmaktad×r. Tromboembolik
olaylarda trombositlerin oynad×ù× önemli rolü
gözönüne alarak, TT genotipli hastalarda artm×ü
olan AMú riskinin serotonine baùl× trombosit yan×tlar×ndaki artmadan kaynaklanabilece ùi hipotezini ileri sürdük. Bir grup saùl×kl× gönüllüde
(N=37), T102C polimorfizminin fonksiyonel sonuçlar×n×, siproheptadinli (bir nonselektif 5-HT2A
reseptör
antagonisti)
ve
siproheptadinsiz
serotonin uygulan×m× sonras×trombosit yan×tlar×na
bakarak deùerlendirdik. Trombosit farmakodinamik yan×tlar× trombosit agregometrisi ile deùerlendirildi. Trombosit üekil deùiüikliùi cevab× 1
microM (EC50) serotonin ile oluüurken, epinefrinin varl×ù×ndaayn× konsantrasyon agregasyon
tepkisi oluüturdu. Genotipleme çal×ümam×zda T
allelinin frekans× 0.58, C allelinin frekans× 0.42
bulundu. Bu frekanslar Avrupa ülkelerindeki
frekanslardan çok, uzak doùu ülkelerindeki frekanslar×
çaùr×üt×rmaktad×r.
Serotoninin
olusturduùuüekil
deùiüikliùi
aç×s×ndan
bak×ldiù×nda, TT, TC yada CC genotipleri aras×nda bir farkl×l×k bulamad×k (p>0.05). Ancak TT
genotipli grupta (N=13) serotonine baùl×
trombosit agregasyonu CC genotipli grupla (N=6)

O.M. Akay1, F. ùahin2, Z. Gülbaú1.
øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ Hematoloji Bilim DalÕ1,
Biyoistatistik Anabilim DalÕ
2, Osmangazi Üniversitesi TÕp Fakültesi, Eskiúehir.

Premenopozal kad×nlarda demir eksikliùi anemisi
(DEA) nin en s×k nedenini menstrual kan kay×plar× oluüturur. Menorajiden çeüitli sistemik ve lokal
bozukluklar sorumlu olmakla birlikte, etkilenen
kad×nlar×n % 50 sinden fazlas×nda organik bir
patoloji saptanamamaktad×r.Bu çal×ümada; sebebi
bilinmeyen menorajisi olup DEA geliüen kad×nlarda kanama bozukluklar×n× incelemeyi amaçlad×k. Çal×ümaya al×nan DEA tan×s× olan 67 olgu ile
kontrol grubunu oluüturan 50 saùl×kl× kad×nda
ADP, AA, ristosetin ve kollagen ile indüklenen
tam kan trombosit agregasyon çal×ümas×na ek
olarak tam kan say×m×, serum demir düzeyi,
protrombin ve aktive parsiyel tromboplastin zaman×, D-dimer, FVIII, FIX, FXI ve ristosetin
kofaktör (RCof) ölçümü yap×lm×üt×r. DEA olan
olgularda tedavi öncesi; %16 ADP, %3AA, %7
ristosetin, %4 kollagen ile indüklenen trombosit
agregasyon bozukluùu ve %19 AA, %12 kollagen
ile indüklenen ATP sal×n×m bozuklu ùu saptanm×üt×r.Üç ayl×k demir tedavisi sonras×; %8 ADP,
%2 ristosetin ile indüklenen trombosit agregasyon
bozukluùu ve %14 ADP, %22 kollagen ile indüklenen ATP sal×n×m bozukluùu saptanm×üt×r.Tedavi
öncesi RCof ve FXI düzeyi düüük saptanan olgularda, tedavi sonras× istatistiksel olarak anlaml× bir
yükselme saptanm×üt×r. DEA olan olgularda ADP
ile indüklenen trombosit agregasyonu RDW, lö173

d×n) ortanca yaü× 43 (23-80) idi. Bu gruptaki hastalar×n RT`a neden olabilecek bilinen bir hastal×k
tan×s× (demir eksikliùi anemisi, malignite, enfeksiyon, post splenektomi, diùer) vard×. Kontrol grubundaki (3. gurup) 7 saùl×kl× gönüllünün (3 erkek,
4 kad×n) ortanca yaü× 48 (45-49) idi. Guruplar aras×nda cinsiyet ve yaü yönünden anlaml× istatistiksel fark yoktu. Serum TPO düzeyi ELISA yöntemi
ile (QuantikineTM Human TPO Immunassay,
R&D
Systems,
MN,
USA)
ölçüldü.
#Image10.jpg#
TPO
düzeyleri
gruplar
aras×nda
karü×laüt×r×lduù×nda: 1. grup ile 2. grup ve kontrol
grubu aras×nda istatistiksel olarak anlaml× bir fark
bulunmad× (s×ras× ile p=0,13 ve p= 0,44). RT hasta
grubunun TPO düzeyi kontrol grubununkinden
anlaml× olarak yüksek bulundu (p=0,01). Yine ET
hastalar×n×n TPO düzeyi RT grubu hastalar×n deùerlerinden erlerinden anlaml× olarak düüüktü
(p=0,02) Birinci ve 2. gruptaki hastalar×n TPO
deùerleri ile trombosit say×lar× aras×nda korelasyon saptanmad× (s×ras× ile p=0,6, p= 0,26). Yaln×zca ET hastalar× dikkate al×nd×ù×nda da bu hastalar×n TPO ve trombosit düzeyi aras×nda korelasyon
bulunmad×(p=0,81). Bundan sonraki amac×n özellikle kontrol say×s×n× att×rarak ET/RT ayr×m×nda
genel kabul görecek eüik deùerleri ortaya koyabilecek çal×ümalar olduùunu düüünmekteyiz.

kosit, trombosit, PCT ile pozitif; hemoglobin,
hematokrit, MCV, MCH, MCHC ile negatif; AA
ile indüklenen trombosit agregasyonu sadece
lökosit ile pozitif; ristosetin ile indüklenen
trombosit agregasyonu lökosit, trombosit, PCT ile
pozitif; serum demiri, MCV, MCHC ile negatif;
kollagen ile indüklenen trombosit agregasyonu
PCT, D-dimer ile pozitif iliüki göstermektedir.
Kullan×lan agonistler ile indüklenen trombosit
agregasyonuna baùl×çal×üt×ù×m×z hematolojik parametrelere ait Roc eùri analizleri yap×lm×üt×r.
Sonuç olarak; 1.DEA geliüen menorajili kad×nlarda edinsel trombosit fonksiyon bozuklukluklar×,
konjenital bozukluklardan daha s×k görülmektedir. 2.Literatürün aksine, von Willebrand hastal×ù×
menorajili kad×nlarda en s×k görülen hemostatik
bozukluk deùildir. 3.Agonist ile indüklenen
trombosit agregasyonu ile hemoglobin, lökosit,
trombosit, serum demiri, PCT ve D-dimer aras×nda istatistiksel olarak anlaml× korelasyonlar mevcuttur. 4. DEA ve menorajisi olan kad×nlarda demir tedavisi sonras× düzelen FXI ve RCof düzeyinde eksiklik s×kt×r.
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TANISINDA TROMBOPOETøNøN
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B. Payzin1, M. ÇakÕr2, S. Ulusoy 3, H. Soylu2, B.U. Ça÷lar2, D. Soysal2.
Hematoloji Klini÷i1, 1. øç HastalÕklarÕKlini÷i1,
Klinik Biyokimya LaboratuvarÕ2,
Atatürk E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi3, øzmir.

A. Ünüvar, Ö. Devecio÷lu, S. Anak, Z. Karakaú, E.T.
SarÕbeyo÷lu, A. ÇÕtak, L. A÷ao÷lu.
Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim DalÕ, Acil Pediatri
Bilim DalÕ, østanbul Üniversitesi, østanbul TÕp Fakültesi, østanbul.

Trombositoz tespit edilen bir hastada primer
trombositoz (PT) veya reaktif trombositoz (RT)
ay×r×c× tan×s× yapman×n klinik önemi, komplikasyonlar×n×n ve tedavi yakla-ü×mlar×n×n farkl× olmas×ndan kaynaklan×r. Ay×r×c× tan×da; kemik iliùinin
histolojik incelemesi, trombosit daù×l×m geniüliùi
ve megakaryoid koloni üremesi gibi laboratuvar
yöntemleri kullan×lm×üt×r. Trombopoetin (TPO)
megakaryopoez ve trombopoezin baül×ca regülatörü olarak kabul edilmektedir. Çal×ümam×zda
serum TPO seviyelerinin PT ve RT ay×r×c× tan×s×nda yeri olup olmad×ù×n× araüt×rd×k. Trombosit
say×s× > 500x109/L olan iki hasta grubundan PT
grubundaki (1. grup) 21 hastan×n (9 erkek, 12 kad×n) ortanca yaü× 50 (27-80) idi. Hastalar×n 6`s×
kronik miyelositer lösemi, 4`ü polisitemia vera,
11`i esansiyel trombositemi tan×s× ald×lar. úkinci
gruptaki RT`u olan 33 hastan×n (17 erkek, 16 ka-

ústanbul T×p Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji
Bilim Dal×`nda Ocak 1996-Eylül 2001 y×llar× aras×nda akut úTP tan×s× alan 178 hasta (97 erkek, 81
k×z) retrospektif olarak deùerlendirildi. Hastalar×n
yaü ortalamas× 5.1 ± 3.9 y×l, ortalama trombosit
say×s× 23534 ± 19115/mm3 idi. Hastalar spesifik
bir etyoloji aç×s×ndan incelendiùinde; spesifik viral
infeksiyon 12 vakada (parvovirüs IgM pozitifliùi;
n:4, geçirilmiü k×zam×k; n: 3, kabakulak; n: 2,
rubella; n: 1, suçiçeùi; n:1, CMV antijeni negatif,
CMV IgM pozitifliùi; n: 1) ve öyküde oral polio
aü×s× kullan×m× 3 vakada saptand×. Mevsimsel
özellikler araüt×r×ld×ù×nda hastalar en s×k ilkbahar
ve yaz aylar×nda baüvurmuütu. Kanama bulgular×
deùerlendirildiùinde; ekimoz ve/veya peteüi (n:
174

altgruplar×n× araüt×rd×k. Çal×ümaya yeni tan× konan 20 kronik ITP`li hasta al×nd×, tedavi öncesi ve
tedavi sonras× lenfosit altgruplar×, IL-2, IFNF, IL-4
eksprese eden CD3(+), CD4(+) lenfosit say×lar×,
flow sitometrik yöntemle CD2, CD3, CD4, CD8,
CD19, CD16/56, anti-IL-2, anti-IFNF, anti-IL-4
monoklonal antikorlar×(Pharmingen) kullan×larak
Facs Calibur (BD) flow sitometri cihaz×nda çal×ü×ld×. Kontrol grubu olarak 10 saùl×kl× kiüiden al×nan
kan örneùinden ayn× çal×ümalar yap×ld×. 20 kronik
ITP`li olgunun yedi tanesinde metil prednizolon,
üç tanesinde splenektomi, bir tanesinde danazolle
remisyon saùland×. Dokuz hastada remisyon saùlanamad×. T helper lenfosit say×s× kontrol grubunda 1049/ul, hastalarda 785/ul bulundu (p<0.05).
IL-4 ekspresse eden CD3(+) lenfosit oran× kronik
ITP`li hastalarda %6.6, kontrol grubunda %3.3
bulundu (p<0.05). Hastalarda IFNg eksprese eden
CD3(+) lenfosit absolü say×s× tedavi öncesi 202/ul,
tedavisonras× 254/ul bulundu (p<0.05). Absolü
Th1 lenfosit say×s× kontrol grubunda 225/ul, hastalarda tedavi öncesi 198/ul, tedavi sonras×240/ul
bulundu. Absolü Th2 lenfosit say×s× ise kontrol
grubunda 36/ul, hastalarda tedavi öncesi 38/ul,
tedavi sonras× 24/ul saptand×. Bu deùerler aras×nda ve Th1/Th2 oran× aras×nda kontrol grubu ile
hastalar×n tedavi öncesi ve tedavi sonras× deùerleri aras×nda istatistiksel fark bulunmad×(p>0.05).
Tedavi ile remisyon saùlanan 11 hasta ile
remisyon saùlanamayan 9 hasta karü×laüt×r×ld×ù×nda tedavi öncesi ve tedavi sonras× absolü Th1 ve
Th2 lenfosit say×lar× aras×nda fark bulunamad×
(p>o.o5). Bulgular×m×za göre kronik ITP`li olgularda absolü T helper lenfosit say×s× ve IL-4
exprese eden CD3+ lenfosit oran× düüük olmakta,
tedavi sonras× IFNF eksprese eden CD3(+) lenfosit
absolü say×s× artmaktad×r. Ancak absolü Th1 ve
absolü Th2 lenfosit say×lar× hastalarla kontrol grubu aras×nda, tedavi ile remisyon saùlanan ve
saùlanamayanhastalar aras×nda farkl×l×k göstermemektedir.

176), aù×z içi kanama (n: 10), epistaksis (n: 16),
gastrointestinal sistem kanamas× (n: 4), hematüri
(n:2), menometroraji (n:1) ve dalakta hematom bir
vakada saptand×. Hastalar×n ilk baüvuruda ald×klar× tedaviler; úVúG (n: 118), standard doz steroid
(n: 13) veya yüksek dozda úV MP (n: 8) ve kombine tedavilerdi (n: 13). Yirmi alt× hastaya ise tedavi
verilmedi. Her bir vakan×n 6 ayl×k takibi sonucunda 142 hastada üifa elde edildi, bu süre içinde
úVúG tedavisinde %85.6 (101/118 vakada), yüksek
doz steroid tedavisinde %87.5 (7/8 vakada),
standard doz steroid tedavisinde %46.2 (6/13),
kombine tedavide %100 (13/13) oran×nda yan×t
al×nd×, tedavi almayan hastalarda bu oran %57.7
(15/26) olarak bulundu. Otuz alt×hastaya (%20.2)
kronik úTP tan×s× kondu. Alt× hasta kronik
refrakter úTP tan×s× ile takip ve tedavi edildi. Bir
y×ldan fazla tedavi ihtiyac× gösteren dört
vakayasplenektomi
endikasyonu
kondu.
Splenektomi sonras× 4 hastan×n 3`ünde (3/4; %75)
tam, birinde ise parsiyel remisyon elde edildi.
Tüm kronik úTP`li hastalar ele al×n×p takipten
ç×kan iki hasta deùerlendirme d×ü× b×rak×ld×ù×nda;
11 hastada (%32.4) tam remisyon, 21`inde (%61.8)
parsiyel remisyon elde edildi. úlave olarak,
parsiyel remisyonda olan dört vakan×n trombosit
say×lar× sürekli olarak 100000/mm3`ün üzerindedir. Ayr×ca, izlemleri s×ras×nda dört hastaya
rekürran úTP tan×s× kondu. Sonuç olarak, çocukluk
çaù× úTP`si her ne kadar selim bir hastal×k olarak
kabul edilse de kronikleüme ve ciddi kanama riski
ta-ü×maktad×r. Uygulanan çeüitli tedavilere yan×t
oranlar×deùerlendirildiùinde en etkin tedaviler
s×ras×yla; kombine tedavi (úVúG+steroid), úVúG ve
yüksek doz steroid tedavisi olarak saptand×.

KRONøK øDøOPATøK
TROMBOSøTOPENøK PURPURALI
OLGULARDA T HELPER 1 VE T
HELPER 2 LENFOSøT DÜZEYøNøN
ÖNEMø:
1V.
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HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ Hematoloji BilimdalÕ,
Anabilim DalÕ, Osmangazi Üniversitesi
TÕp Fakültesi, Eskiúehir.

2Biyoistatistik

Kronik idiopatik trombositopenik purpural× (ITP)
hastalarda
anormal
T
lenfosit
subpopulasyonunun oluütuùu, CD4/CD8 lenfosit
oran×n×n tersine döndüùü, CD3(+) lenfosit say×s×n×n artt×ù× ve bu hücrelerinden salg×lanan IL2`nin
antitrombosit antikoru sentezinde rol ald×ù× bilinmektedir. Kronik ITP`li hastalarda T helper
(Th)1 ve Th2 lenfosit düzeyini ve lenfosit

C. Balkan, K. KavaklÕ, D. KarapÕnar, Y. AydÕnok.
Pediatrik Hematoloji Bilim DalÕ, Ege Üniversitesi TÕp
Fakültesi, øzmir.
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deùiüik üekillerde etkiliyor olabilecegini düüündürtmektedir.

úTP çocukluk çaù× kanama bozukluklar×n×n en s×k
nedenlerinden biridir. Hastal×k %90 akut seyirli
olup yaüam×tehdit eden kanama s×kl×ù× %1`dir.
Akut ITP`li çocuk hastalarda koagulasyon,
fibrinolitik sistem ve hiperkoagulabilite kriterleri
ile farkl× tedavi modellerinin bunlar üzerine olan
etkilerini araüt×rd×k. Ekim-99 ile Haziran-01 aras×nda Ege Üni. Pediatrik Hematoloji Bilim Dal×nda 18 olgudaki (2-16 yaü) 22 úTP ataù× randomize
üekilde úVúG (1 g/kg/g - 2 gün) veya úV yüksek
doz metilprednizolon (YDMP) (30 mg/kg/g - 3
gün, 20 mg/kg/g - 4 gün) ile tedavi edildi. úki
grupta tedavi öncesi ve 3.gün sonunda Ricof,
Ricof, protein C (PC), protein S (PS), antitrombin
(AT), D-dimer (DD), protrombin fragman (PF)
1+2, trombin antitrombin kompleks (TAT), protein Z (pro-Z), lupus antikoagulan (LA), PAI-1 ve
APC-R test edildi. Tedavi öncesinde tüm hastalar×n trombosit say×s× <30x109/L olup úVúG grubunda 8/11, YDMP grubunda ise 9/10 hastada
20x109/L idi. úkinci gün sonunda ulaü×lan
trombosit say×s× úVúG grubunda YDMP`ye göre
anlaml× olarak daha yüksek (p=0.01) bulundu.
Tedavi öncesi Ricof ortalamas×%142 olup normal
deùerlerin (%50-140) üzerindeydi. 3.gün sonunda
úVúG grubunda %152, YDMP grubunda ise
%160`a yükseldi. Tan× an×nda toplam 9 olguda
(%41) LA pozitif bulundu. LA pozitifliùi úVúG
tedavisi alan 4 olguda 3.gün sonunda, YDMP
tedavisi alan 5 olgunun 3`ünde 3.günde, 2`sinde
30.günde kayboldu. Tan×da 2 olguda APC-R varl×ù× saptand×. úVúG tedavisi alan bu 2 olguda
trombosit say×lar×n×n yükselmesiylebirlikte APC-R
kayboldu. Tan×da PAI-1 ortalamas× normal s×n×rlar içinde bulundu. úki grubun tedavi öncesi ve
sonras×ndaki PAI-1 deùerleri aras×nda anlaml× bir
fark yoktu. Tan× an×nda PF 1+2 deùerleri kontrol
grubuna göre anlaml× olarak (p=0.0001) daha
yüksek ve DD düzeyleri anlaml× olarak (p=0.0001)
düüük bulundu. Pro-Z düzeyleri tan× an×nda normal s×n×rlar×n (1.56 ± 0.61) alt×nda idi (0.11 ± 0.05
Pg/ml). Tedavi öncesi AT düzeyleri kontrol grubuna göre anlaml× olarak (p=0.0001) yüksek iken
PC, PS deùerleri ile kontrol grubu deùerleri aras×nda anlaml× farkl×l×k yoktu. Üçüncü gün sonunda PC, PS ve AT düzeyleri YDMP grubunda úVúG
grubuna göre anlaml× olarak daha yüksek bulundu (p=0.004/0.001/0.017). Bu sonuçlar, úTP`li
olgularda koagulasyon ve fibrinolitik sistemde
bazi
reaktif
deùiüikliklerin
olduùunu
gostermektedir. Ricof ve PAI1`de olduùu gibi
bunlar×n bir k×sm× azalan trombosit say×s×na
sekonder olarak geliüen deùiüiklikler gibi görünürken, PF 1+2,DD, LA ve APC-R`de olduùu gibi
bir k×sm×bozulan hemostaz dengesini kompanze
etmeye yönelik deùiüiklikler gibi görünmektedir.
Ayr×ca, uygulanan farkl×tedavi yöntemlerinin
doùal antikoagulanlarda olduùu gibi hemostaz×
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PROGNOZLA øLøùKøSø:
V. Özkocaman, F. Özkalemkaú, F.Budak1, G. YanÕkkaya
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Ökaryotik hücrelerde kromozom uçlar×nda yer
alan protein DNA tabiat×ndaki yap×lara "telomer"
ad× verilmektedir. Her bir hücre bölünmesi ile
telomerik yap× giderek k×salmaktad×r. Yani
telomerlerin uzunluùu hücre bölünmesi aç×s×ndan
s×n×rl× bir kapasitesi bulunan somatik hücreler için
biyolojik bir saat görevi görmektedir. Biz akut
lösemili
hastalarda
tan×da
ve
remisyon
peryodunda telomer uzunluùunu inceledik ve
karü×laüt×rd×k ve prognostik bir deùeri olup olmad×ù×n× deùerlendirdik. Bu çal×üma 13`ü kad×n 8`i
erkek, ortanca yaü× 37 ve yaü aral×ù× 1766 ve 15`i
AML 6`s× ALL olan toplam 21 akut lösemili
hastay×içerdi. Tan× klinik, morfolojik, sitokimyasal
ve immünfenotipik özelliklerle konuldu. Rölatif
telomer uzunlu ùu düzeyi flow-floresan in situ
hibridizasyon (FISH) metodu ile kemik iliùi kan
mononükleer hücrelerinde hesapland×. Tan× an×nda üç hastada k×sa telomer boyu, onsekiz hastada
uzun telomer boyu gözlendi. Remisyonda ise
onbir hastada k×sa, on hastada uzun telomer boyu
gözlendi. Telomer uzunluùu ile lökosit say×s×,
hemoglobin düzeyi, trombosit say×s×, kemik iliùi
lösemik blast yüzdesi ve CD34 pozitif hücre yüzdesi dahil labaratuvar parametreleri aras×nda
istatistiksel anlaml× iliüki bulunamad×. Ya-üam
süresi ve remisyon süresi bak×ld×ù×nda uzam×ü ve
k×salm×ü rölatif telomer uzunluklu gruplar aras×nda istatistiksel anlaml× farkl×l×k bulunmad×. Sonuç
olarak bizim bulgular×m×z rölatif telomer uzunluùu parametresinin analizi hakk×nda bizim popülasyonumuzun heterojen oldu ùunu düüündürdü.
Bu nedenlerden dolay× akut lösemili hastalarda
hem telomeraz aktivitesi hem telomer uzunluùu-
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CYP2E1*6 allelik varyantlar× ile kontrol gurubu
karü×laüt×r×ld×ù×nda istatistiksel olarak anlaml× bir
farkl×l×k bulunmam×üt×r. CYP1A1*2A alleli genotip
s×kl×ù× pediatrik akut lösemi hastalar×nda (n=200,
%32.5) kontrol gurubuna (n=168, %23.4) oranla
anlaml×olarak daha fazla gözlenmiütir (P<0.04
OR1.5 %95CI 1.02.5). GSTM1 "null" genotip s×kl×ù×, akut lösemi hasta gurubu (n=328, %61.0), kontrol gurubu (n=200, %40.7) ile karü×laüt×r×ld×ù×nda
istatistiksel olarak anlaml× bulunmuütur.(P<0.002
OR 1.7 %95CI 1.2-2.5). Ayn× üekilde CYP2E1*5
allelik varyant× akut lösemi hasta gurubunda
(n=279, %14.7) kontrol gurubuna (n=152, %4)
k×yasla anlaml× derecede artm×ü olarak bulunmuütur. (P<0.001 OR 4.1 %95CI 1.7-10.1). Elde ettiùimiz sonuçlar GSTM1 "null" allel, CYP2E1*5 ve
CYP1A1*2A allelik varyantlar×akut lösemi özellikle de pediatrik ALL- geliüiminde risk faktörü olabileceùini göstermektedir.

nun birlikte deùerlendiriminin kritik önemi oldu
ùu kanaatine var×ld×.

AKUT LÖSEMø GELøùøMøNDE
GSTM1, CYP2E1 ve CYP1A1 GEN
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MYELODøSPLASTøK SENDROMLU
OLGULARIMIZDAKø
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Fakültesi, Eskiúehir.

2TÕbbi

*Bu çal×üma Türk Hematoloji Derneùi ve, ú.Ü.
Araüt×rma Fonu taraf×ndan desteklenmiütir (T1060/19022001 ve O-1544/16012001). Lösemiler
diùer kanser tiplerinden farkl× olarak çok
nadirüekilde ailevi karakter göstermekte ve bu da
lösemi geliüiminde tek gen defektinden çok
multifaktöryelgen/ çevre iliükisi- olduùunu düüündürmektedir. Daha önce yap×lan çal×ümalarda
iyonize radyasyon, benzen ve kanser kemoterapisi gibi etkenlerin k×s×tl× say×daki lösemi hastalar×n×n etiyolojisinde yer ald×ù× gösterilmiütir. Ancak
bilinen az say×daki risk faktörü, ve genetik deùiüimler tüm lösemi olgular×n×n çok az bir k×sm×n×n
etiyolojisini aç×klayabilmektedir Yap×lan moleküler epidemiyolojik çal×ümalar sonucu çeüitli
detoksifikasyon enzimleri (faz I ve faz II) ile spesifik kanser türleri (akciùer kanseri, kolon, mide,
meme, over, safra kesesi kanserleri) aras×nda iliükiler gösterilmiütir. Bu çal×ümada karaciùer
detoksifikasyon enzimlerinden sitokrom p450 -faz
I-CYP1A1, CYP2D6 ve CYP2E1 ve glutatyon Stransferaz -faz II-GSTT1 ve GSTM1 gen
polimorfizmlerinin pediatrik (n=196) ve yetiükin
(n=105) akut lösemilerin etiyolojisindeki rolleri
Türkiye/ú stanbul populasyonu aç×s×ndan incelemiütir. PCRRFLP yöntemi kullan×larak yap×lan
genotipleme sonucu, pediatrik ve yetiükin akut
lösemi guruplar×nda GSTT1 "null", CYP2D6*3, *4,

MDS, kemik iliùinde dishematopoez ile karakterize bir kök hücre hastal×k grubu olup, bu hastal×klarda %32-76 oran×nda klonal kromozomal düzensizliklerin
olduùu
bildirilmektedir.
Kromozomal
düzensizliklerin
saptanmas×,
MDS`lu olgular×n tan×s× yan×nda prognozun belirlenmesinde de önem taü×maktad×r. Çal×ümam×zda
25 MDS`lu olgunun sonuçlar× deùerlendirildi.
Olgular×n yaü ortalamas×57.0/y×l (23-78/y×l) ve
erkek/kad×n oran× 2,1 idi. FAB kriterlerine göre 13
olgu (%52) RA, 2 olgu (%8) RARS, 4 olgu (%16)
RAEB, 2 olgu (%8) KMML, 4 olgu (%16) RAEBt
idi. 10 olguda (%40) normal karyotip (4 RA, 1
RARS, 1 RAEB, 1 KMML, 3 RAEB-t), 11 olguda
(%44) kromozomal düzensizlik saptan×rken 4
olguda (%16) üreme elde edilemedi. Alt tiplerine
göre kromozomal düzensizliklerin daù×l×m× aüaù×dad×r.
#Image9.jpg#
Tek kromozomal düzensizlik izlenen 2 RA olgusundan birinde %30 46,XY,3p-, diùerinde %50
46,XY,19p-, 1 RAEBt olgusunda ise 46,XY,9qmevcuttu. úki kromozomal düzensizlik izlenen 2
RA olgusundan birinde 46,XY,-19, +21, diùerinde
ise 48,XY,+8, +9 izlendi. MDS`lu olgularda s×kça
izlenebilen ve kötü prognoza iüaret eden
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60 aras×nda bulundu (MM). Çal×üma yönteminde;
deterjanla perfore edilen hücreler, daha sonra
uygun
primer
ve
sekonder
antikorlar×
(Pharmingen) ve propidyum iyodür içinde
enkübe edildiler. Siklin ekspresyonlar×n×n DNA
içeriùiile eüzamanl× olarak deùerlendirildiùi hücre
döngüsü analizleri, CellQuest ve ModFit yaz×l×mlar×n×n kullan×ld×ù× FACSCalibur (BD) cihaz×nda
gerçekleütirildi. Olgu gruplar×n×n evrelere göre
daù×l×m× tabloda sunulmuütur. Sokal indeksi, CRP
ve ß2MG ile karü×laüt×r×lan S evresi oranlar× aras×nda herhangi bir korelasyon olmad×ù× görüldü.
#Image8.jpg#
S evresi s×ras×nda, MM ve Kontrol olgular×na göre
anlaml×olarak yüksek saptanan KML`deki siklin
A deùeri haricinde (p<0.05); siklin A, B, D ve E
ekspresyonlar× S ve G0/G1 boyunca Kontrol olgular×yla KML ve MM hastalar×aras×nda benzer olarak saptand×. Kontrol olgular×ndan farkl× bulunanlar ise CDKIp16 ve p21`in ekspresyonlar×yd×.
KML`de; dinlenim evresi siklinleri olan siklin D
ve E ekspresyonlar×, G0/G1 boyunca belirgin
olarak yüksek saptand×lar. Mitotik siklinlerden
olan siklin A ve B ekspresyonlar×da, S ve G2/M
süresince yüksek bulundular. Bununla birlikte;
G0/G1 boyunca beklenen p16 art×ü× olmad×ù× gibi,
tam tersi olarak daha geç dönemde, S evresi s×ras×nda p21 yan×t× yerine p16 ekspresyonunda art×ü
saptand×. MM`de; benzer olarak, tüm siklin
ekspresyonlar×beklendiùi
evrelerde
görüldü.
CDKI`lar ise kontrol olgular×ndan farkl× olarak
tespit edildi: G0/G1 evresinde olmas×gereken p16
ekspresyonu ve S evresinde olmas× gereken p21
ekspresyonu bulunamad×. Bununla birlikte, p21
yan×t× ise beklenenden erken olarak G0/G1`de
görüldü. Sonuç olarak; ekspresyonlar× bask×lanm×ü
CDKI`lar
s×n×rland×r×lamayan
hücre
proliferasyonunun bir nedeni olabilirler. Bununla
birlikte; kontrol grubuna göre proliferatif
siklinlerde art×ü olmamas×na karü×n, siklinler ve
CDKI`lar aras×nda tespit edilen dengesizlik de bir
baüka etken olarak karü×m×za ç×kmaktad×r. Bizim
sonuçlar×m×z da; siklin ve CDKI`lar aras×ndaki bu
eüzamanl× ölçümün yap×lmas×n×n önemini ve
ak×m sitometri ile böylesine çok parametreli bir
deùerlendirmenin gerçekleütirilebileceùini kan×tlamaktad×r.

monozomi 7, 3 olgumuzda (%12) izlendi. Olgulardan 1 tanesi RA, 2 tanesi ise RAEB tan×l× hasta
olup, RAEB tan×l× olgulardan bir tanesinde tan×y×
izleyen 2. ayda akut lösemiye dönü-üün saptanm×ü ve hastada tedavi ile remisyon elde edilememiütir. Yine bu olgularda s×k rastlanan 5q- anomalisine ise 1 RAEB ve 1 KMML`li olmak üzere iki
olguda (%8) rastlanm×üt×r. úzlenen olgulardan 4
tanesi (%16) akut lösemiye dönüümüü olup bunlardan 1 olgu RAEB, diùer 3 olgu ise RAEB-t tan×l×
idi. RAEB tan×l× olguda -7 anomalisini de içeren
komplex karyotipik deùiüiklik izlenirken, 2 RAEBt`li olguda normal karyotip, 1 RAEB-t`li olguda
ise
46,XY,9qizlendi.
RA`da
saptanan
kromozomal düzensizlikler olgular×m×zda akut
lösemiye dönüüümü tahminde yarar saùlamam×üt×r. Normal ve anormal karyotipli RAEBt`li olgular×m×z ise k×sa sürede akut lösemiye dönmüütür.
Olgu say×m×z az olmakla birlikte bizim olgular×m×zda kromozomal düzensizlikler akut lösemiye
dönüüümü tahmin etmede bilgi vermemiütir.

HEMATOLOJøK MALøGN HASTALIKLARIN BøYOLOJøSøNDE HÜCRE SøKLUSUNU DÜZENLEYEN
SøKLøNLERø N ROLÜNÜN ARAùTIRILMASI (TÜBøTAK PROJESø
NO: SBAG-2205)
S. K. Toprak, K. Dalva, G. Gültekin, P. Topçuo÷lu, M.
Beksaç.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi, øbni Sina Hastanesi,
Hematoloji Bilim DalÕ, Ankara.

Siklinler, ökaryotlarda hücre bölünme döngüsünü
düzenleyen anahtar yap×lard×r. Siklin-Siklin baù×ml× kinaz (CDK) kompleksi hücrenin belirli evre
ve kontrol noktalar×nda iüleyiüini denetler. Hücre
bölünmesinde siklinler olumlu yönde,CDK inhibitörleri (CDKI) ise engelleyici yönde rol oynarlar.
Yak×n zamanda bu moleküllere ait monoklonal
antikorlar×n üretilmesi ile ak×m sitometrisi kullan×larak, siklin ve inhibitörlerinin nicel tayini
mümkün olmaya baülam×üt×r. Bu çal×ümada; herhangi histopatolojik olarak saptanm×ü kemik iliùi
(Kú) tutulumu olmayan ve farkl× hastal×klara sahip
(Hodgkin Hastal×ù×, otoimmün hastal×klar, NonHodgkin Lenfoma gibi) 15 kontrol olgusu ile tedavi almam×ü durumdaki hasta olgular×ndan
(KML; n=16, MM; n=13) elde edilen Kú`e ait
mononükleer hücreler çal×ü×ld×. Olgular×n yaülar×;
22-59 (KML), 49-66 (MM) ve 2671 (Kontrol) idi.
Beyaz küre say×s× 56.0-154.0 aras×nda deùiüirken,
Sokal indeksi ise 1.08-2.94 aras×nda saptand×(KML). Kú plazma hücre infiltrasyonu ise %10-

ÇOCUKLUK ÇAöI AKUT LÖSEMø
GELøùøMøNDE BAZI GENETøK
RøSK FAKTÖRLERøNøN YERø:
G.Balta, E. Özyürek, N. Yüksek, U. Ertem, G.
Hiçsönmez, C. Altay, A. Gürgey.
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Çocuk Sa÷lÕ÷Õ Enstitüsü ve Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Onkoloji Bölümü, Sami
Ulus Çocuk Hastanesi, Ankara.

KRONøK MYELOSøTER LÖSEMøDE
BCR-ABL FÜZYON
TRANSKRøPTLERøNøN RT-PCR
TEKNøöø KULLANILARAK NøCEL
OLARAK BELøRLENMESø:

Karsinojenleri metabolize etme yeteneùi kiüiler
aras×nda deùiüiklik göstermekte olup, bu kimyasallar×n düüük düzeyde detoksifikasyonu kanser
geliütirme riskini art×rmaktad×r. Son y×llarda,
karsinojen
metabolize
eden
enzimlerden
Glutation S- transferazlar (GST) ve Sitokrom p450
(CYP) genlerinde bulunan baz× polimorfizmlerin
çe-üitli kanser türlerinin geliümesinde risk faktörü
oluüturabilece ùi gösterilmiütir. Ayr×ca, çok yak×n
geçmiüte,
Metilentetrahidrofolat
redüktaz
(MTHFR) geni C677T polimorfizminin çoçuk ve
eriükinde
ALL
geliüme
riskini
azaltt×ù×bildirilmiütir. Bu çal×ümada, MTHFR
C677T, GSTM1 ve GSTT1 null, GSTP1 Ile105Val
ve CYP1A1*2A polimorfizimleri ile çocukluk çaù×
akut lösemi geliüimi aras×ndaki iliüki araüt×r×lm×üt×r. Akut lenfoblastik lösemili (ALL) 144 ve akut
myeloblastik lösemili (AML) 33 hasta çocuk çal×ü×lm×ü ve 185 saùl×kl× çocukla karü×laüt×r×lm×üt×r.
MTHFR C677T polimorfizminin ALL (7.7%) ve
AML (6.3%) hasta gruplar×ndaki s×kl×klar× kontrol
grubundan (4.4%) yüksek olmas×na karü×n, aralar×ndaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmam×üt×r. GSTM1 null genotipinin ALL hastalar×ve
kontrolde daù×l×m× eüit (%55), AML hastalar×nda
ise biraz daha fazla bulunmuütur (%61.3), ancak
aradaki fark istatistiksel olarak anlaml× deùildir.
GSTT1 null genotip s×kl×ù× aç×s×ndan ALL hastalar× (%20.9) ve kontrol grubu (%22.7) aras×nda
önemli bir fark gözlenmemiütir. Ancak, bu
genotipin AML hastalar×ndaki s×kl×ù× (%6.5) kontrolden önemli bir üekilde düüük bulunmuütur
(p<0.05; OR: 0.24; 95% CI: 0.05-1.03). Homozigot
GSTP1 genotipinin ALL (%3.7), AML (%9.1) hastalar× ve kontroldeki (%4.9) s×kl×klar× aras×nda
istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmam×üt×r.
Homozigot CYP1A1*2A genotipi s×kl×ù×, kontrolle
karü×laüt×r×ld×ù×nda (%4.8), ALL hastalar×nda (%1)
daha az gözlenmesine raùmen, aradaki fark istatistiksel olarak önemlideùildir. AML hastalar×nda
ise homozigot durumda bu genotipe rastlanmam×üt×r. Bu genotiplerin her birinin bir diùeriyle ve
birlikte analizlerinden de önemli bir iliüki ç×kmam×üt×r. Bu çal×üman×n sonuçlar×, GSTT1 null ve
homozigot CYP1A1*2A genotiplerinin çocuklarda
AML hastal×ù×n×n geliümesinde koruyucu bir rol
oynayabileceùine, bunun ötesinde, çal×ü×lan
genotipler ile çocukluk çaù× ALL ve AML geliüimi
aras×nda önemli bir iliüki bulunmad×ù×na iüaret
etmektedir.

F. BarÕú, K. Dalva, S. Meriç, M. Arat, M. Beksaç.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim
DalÕ Hematodiagnostik LaboratuvarÕ, Ankara.

KML` de s×kl×kla görülen Philadelphia Kromozomunu saptayan moleküler teknikler hastal×ù×n
tan×s×nda ve izleminde çok gereklidir. Bu çal×ümada BCR-ABL transkriptlerinin RT-PCR yöntemi ile belirlenmesi ve laboratuvar×m×zda rutin
olarak kullan×lan FISH yöntemi sonuçlar× ile karü×laüt×r×lmas× amaçlanm×üt×r. FISH testi mikroskobik
deùerlendirmeye dayanan moleküler bir teknik
olup hasta kan×ndan izole edilen hücre çekirdeklerinin spesifik probla hibridizasyonunu takiben
floresan bir boya ile iüaretlenmesi ve bu üekilde
oluüturulan preparatlar×n floresan mikroskopta
deùerlendirilmesi prensibine dayan×r. RT-PCR
yönteminde ise nicel bir tespit yöntemi olan
LightCycler sistemi kullan×lm×üt×r. Bu yöntemde
kan veya kemik iliùinden izole edilen RNA`dan
cDNA
sentezini
takiben
cDNA`
n×n
amplifikasyonu ve spesifik iki floresanla iüaretli
prob ile hibridize olmas× saùlan×r. Sonuçlar×n analizi ölçülen floresan×n analizi ile yap×l×r. Yöntemde
RNA kalitesinin kontrolü için internal kontrol
olarak housekeeping genlerden G6PD gen ekspresyonu kullan×l×r. Çal×ümam×za 54 olgu al×nm×üt×r. Bu örneklerden 24`ü her iki yöntem ile analiz
edildiklerinde bcr-abl negatif olarak deùerlendirilmiütir. Otuz olgunun bcr-abl pozitif olduùu
saptanm×üt×r. Bunlar×n 13` ü yeni tan× alm×ü, 17` si
ise kemoterapi alan veya kemik iliùi nakli yap×lm×ü hastalard×r. Yap×lan analizler sonucunda FISH
(bcr-abl probu, ES, Vysis, IL, ABD) testi % pozitiflik sonuçlar× (cut-off:%2,3) ile LightCycler
Realtime PCR (Roche Diagnostics, ABD) sistemi
ile elde edilen bcr-abl/G6PD oranlar× aras×nda bir
korelasyon literatürde ilk kez gösterilmiütir. Korelasyon katsay×s× ise R2: 0,9621 olarak belirlenmiütir (p<0,005). Yan×t kriterleri olarak Yan×ts×zl×k
(>%94) RT-PCR` da 0,360 (bcr-abl/G6PD)` a karü×l×k, Minör Yan×t (%35-%94) RT-PCR` da 0,0030,360 (bcr-abl/G6PD)` a karü×l×k, K×smi Major
Yan×t (%5-%35) RT-PCR` da 0,0009-0,003 (bcrabl/
G6PD)` a karü×l×k, Major Yan×t (<%5) RT-PCR` da
0 (bcr-abl/G6PD)` a karü×l×k geldiùi sonucuna
var×lm×üt×r. Yan×t gruplar× aras×ndaki fark analiz
edildiùinde ise FISH testi için X2:42,64 (p<0,0001),
RT-PCR için X2:1,19x10-3 (p<0,0001) olarak bulunmuütur.
Sonuç
olarak
konvansiyonel
sitogenetiùin baüar×s×z olduùu durumlarda RT179

saùkal×m %72, hastal×ks×z saùkal×m %56 bulunmuütur. Sonuçlar×m×z OPKHT`nun AML`de etkili
bir postremisyon tedavi yaklaü×m× olduùunu göstermektedir.

PCR tedaviye cevab× izlemek amac×yla kullan×labilir. FISH ile gösterdiùi yüksek korelasyon özellikle yak×n takibi gereken transplant hastalar ve
STI-571 veya interferon kullanan olgularda uygun
bir takip kriteri olduùunu göstermektedir.

YENø TANI AML OLGULARINDA
øNDUKSøYONA GRANULOSø T KOLONø UYARICI BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN (G-CSF) EKLENMESøNøN
ETKøNLøöøNø ARAùTIRAN
PROSPEKTøF RANDOMøZE FAZ III
KLøNøK ARAùTIRMA SONUÇLARI
(TLG 95-002):

BøRøNCø TAM REMøSYONDA AKUT
MYELOSøTER LÖSEMøLø HASTALARDA OTOLOG PERøFERøK KÖK
HÜCRE TRANSPLANTASYONU:
S. Ça÷Õrgan, M. Pehlivan, A. Dönmez, Ü. Ergene, M.
Tombulo÷lu.
Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi, øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ, øzmir.

M.Beksaç1, M.Özcan1, A.TunalÕ2, S.Dündar3, M.BayÕk4,
S.Paydaú5, R.Ali2, Y.BüyükaúÕk3, O.ølhan1,
F.Özkalemkaú2, G.Gürman1, A.Uysal1, H.Akan1,
E.Akça÷layan1, O.Özdemir 6.

Akut myelositer lösemili (AML) hastalarda birinci
remisyon sonras× tedavi yaklaü×mlar× aras×nda
otolog periferik kök hücre transplantasyonunun
(OPKHT) yeri araüt×r×lmaya devam etmektedir.
Bu çal×ümada merkezimizde Nisan 1997-Temmuz
2002 tarihleri aras×nda birinci tam remisyonda
OPKHT yap×lan 24 AML`li hastan×n (2 M1, 10 M2,
7 M4, 4 M5, 1 M7) sonuçlar× sunulmuütur. Hastalar×n 13`ü erkek, 11`i kad×n olup medyan yaü 34
(1554)`dür. 17 hasta 1, 7 hasta 2 remisyon indüksiyon tedavisi ile remisyona girmiü; konsolidasyon tedavisi olarak 15 hastaya Ara-C (1
gr/m2/gün, 6 gün) + antrasiklin (3 gün), 5 hastaya standart doz Ara-C+idarubisin (7+3) ve Ara-C
3 gr/m2 (6 doz); 3 hastaya ise FLAG-ida protokolleri uygulanm×üt×r. Tan× ile transplantasyon aras×nda geçen süre medyan 5.5 (2.5-11) ayd×r.
Mobilizasyon rejimi olarak yukar×da belirtilen
konsolidasyon kemoterapisi + G-CSF (medyan
13.5 gün) kullan×lm×üt×r. Medyan 4 (2-7) aferez ile
toplanan 6.65 (2.87-13.17)x108/kg MNH ve 7.72
(2.84-26.35)x106/kg CD34 (+) hücreden oluüan
ürünler busulfan (16 mg/kg) + siklofosfamid (120
mg/kg) haz×rlama rejiminden sonra infüzyonla
verilmiütir. Tüm hastalara nötrofil engrafman×
oluüuncaya kadar G-CSG 300 Pg/gün medyan 12
(7-20) gün uygulanm×üt×r. Nötrofil engrafman×
(>500/PL) medyan 11. (9-15) gün, trombosit
engrafman× (>20000/PL) 16. (8-76) günde oluümuütur. Erken dönemde 1 hasta (%4.1) 18. günde
infeksiyon, 1 hasta ise 6. ayda hepatit B
reaktivasyonu sonucu kaybedilmiütir. Medyan 28
(2.8-53.6) ayl×k izlem süresinde 22 hastan×n
7`sinde 3.7- 9.5 aylar aras×nda relaps geliümiü, bu
hastalar×n 4`ü kaybedilmiü; 3 hastada ise uygulanan kemoterapiler ile tekrar remisyon saùlanm×üt×r. Halen 18 hasta remisyonda izlenmektedir.
Medyan total ve hastal×ks×z yaüam sürelerine henüz ulaü×lmam×ü olup, 4 y×lda beklenen total
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2Uluda÷

AML tedavisinde yan×t ve yaüam oran×n× artt×rmak için yap×lan giriüimlerden biri indüksiyona
G-CSF eklenmesi olup bu konu hala tart×ümal×d×r.
Bu amaçla 1995 y×l×nda baülat×lan 14 merkezden
266 olgunun kat×lmas× ile gerçekleüen bu araüt×rmada olgular×n yaü× 15-60(ortanca: 38.5), cinsiyet
K:E (112/148) idi. úndüksiyon tedavisinde Ara-C
(100 mg/m2/gün, 1-10gün), Ida (12 mg/m2 /gün,
1-3gün) (A Kolu) veya buna ilaveten tedavinin 8.
gününden baülayarak mutlak nötrofil say×s×
(MNS) ard×-ü×k iki gün 500/mm3 üzerine ç×kana
kadar G-CSF (5 Pg/kg/gün) (B Kolu) tedavisine
randomize edildi. úlk konsolidasyon tedavisi AraC (1gr/m2/gün, 1-5 gün) ve Ida (12 mg/m2/gün,
1-3 gün), ard×ndan otolog kök hücre nakli (n=14)
veya yüksek doz Ara-C (3gr/m2/gün 1.3 ve
5.gün) (n=106) den oluütu. A Kolu (n=137) ve B
kolu (n=123) nda yer alan olgular×n özellikleri
farkl×l×k göstermedi. Her iki kolda tam yan×t oran×
(% 64.6-%62.5), dirençlilik (%20-%25) ve nüks
oran× (%24-%18.8) benzer bulundu. Nötropeni
üiddeti ve süresi G-CSF alan olgularda azald×. 21
ve 28.günlerde MNS B kolunda daha yüksek bulundu (1.1`e karü×l×k 2.0 , p=0.08 ve 2.5`a karü×l×k
7.9, p=0.003). Ateüli gün say×s×, antibiyotik kullan×m, yat×ü süresi, transfüzyon gereksinimi her iki
kolda eüit idi. Ortanca yaüam süresi her iki kolda
istatistik olarak (184239gün) farks×z bulundu.
Univariate yaüam analizi AMLM0 (p=0.07), M2
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maliyet hesaplan×p, günümüz Türk Liras×na (TL)
çevrilmiütir. Her üç grupta yaü ve cinsiyet daù×l×m× eüitti. Beraberinde ortalama hastanede kal×ü
sürelerinin eüit olduùu bulundu. Refrakter olgularda kemoterapi ve antibiyotik kullan×m maliyeti
diùer 2 gruba göre daha fazla idi. Antibiyotik
maliyeti aç×s×ndan refrakter grubun konsolidasyon grubundan fazla olduùu fakat Rú grubu ile
eüit olduùu görüldü. Toplam maliyete bak×ld×ù×nda refrakter olgular×n maliyetinin diùer 2 gruptan
daha fazla olduùu saptand×. Refrakter olgular×n
maliyetinin yeni tan× AML Rú ve konsolidasyon
alan gruba göre daha fazla olduùu, özellikle
antifungal, antibiyoterapi ve kan ürünü kullan×m×n×n maliyeti artt×rd×ù× ve standart bir allojeneik
nakilden daha pahal×ya mal olduùu görülmektedir. Erken dönemde bu olgularda allojeneik
hematopoietik hücre nakli seçeneùi gözard× edilmemelidir. #Image6.jpg#

(p=0.013), tek indüksiyonun yeterli olmas×(p<0.0001), kad×n cinsiyetin (p=0.006) iyi
prognostik olduùunu gösterdi. G-CSF kullan×m×na göre düzeltildi ùinde, AML-M0 d×ü×nda diùer
faktörler iyi prognostik olmaya devam etti.
Multivariate analiz sonucunda G-CSF kullan×m×
(p=0.049), cinsiyet (p=0.05) ve indüksiyon tedavi
say×s× (p<0,001) anlaml× risk faktörleri olarak bulundu. Yaüam üzerine etkiyen risk faktörleri incelendiùinde:
#Image7.jpg#
Sonuç olarak, çal×ümam×zda yaüam üzerine
prognostik olarak cinsiyet, G-CSF kullan×m× ve
remisyona ulaümak için gerekli indüksiyon tedavi
say×s×, yaü ve tan×daki lökosit say×s×ndan daha
anlaml× olarak saptand×. Deneyimimiz G-CSF
kullan×m×n×n nötropeni süresini k×salt×rken yaüam× uzatt×ù×n× gösterdi. Bu yaüam avantaj×
miyeloblastik FAB alt tipinde daha belirgin gözlendi. Erkek olgulardadaha k×sa olan yaüam×n bu
tedavi yaklaü×m× ile artt×r×labildiùi gözlendi.

PRøMER REFRAKTER VE RELAPS
AKUT LÖSEMøLø HASTALARDA
FLAG-øDA PROTOKOLÜNÜN ETKøNLøöø:

REMøSYON øNDÜKSøYON, KONSOLøDASYON VE YÜKSEK DOZ
SøTOZøN ARABøNOZøD øÇEREN
REJøMLERLE TEDAVø EDøLEN DE
NOVO AKUT MYELOSøTER LÖSEMøLø (AML) OLGULARDA MALøYET ANALøZø.

S. Ça÷Õrgan, M. Pehlivan, A. Dönmez, P. Talu, M.
Tombulo÷lu.
Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Bilim DalÕ,
øzmir.

P. Topçuo÷lu, M. Arat, M. Özcan, Ö. Arslan, G. Gürman,
M. Beksaç, O. ølhan, N. Konuk, A. Uysal, H. Akan.

Primer refrakter ve relaps akut lösemili hastalarda
prognoz kötüdür. Bu çal×ümada ûubat 1997-Eylül
2002 tarihleri aras×nda primer refrakter (10) veya
relaps (26) 36 akut lösemili (27 AML, 9 ALL) hastada uygulanan 49 FLAG-úda rejiminin (38
remisyon indüksiyon, 11 konsolidasyon amaçl×)
etkinliùi geriye dönük olarak deùerlendirilmiütir.
Hastalar×n 24`ü erkek, 12`si kad×n olup medyan
yaü 43 (16-73)`dür. Hastalar FLAG-úda öncesi 2 (17) siklus kemoterapi alm×ülard×r. Relaps hastalar
için ilk remisyon süresi medyan 9.3 (1.7-27.5) ay
olup, tüm hastalar için tan× ile FLAG-úda uygulamas× aras×ndaki süre 10.7 (1.1- 68.6) ayd×r.
Remisyon indüksiyon (Rú) tedavisinde Ara-C 1
g/m2/g (6 gün), fludarabin 25 mg/m2/g (5gün)
eüliùinde 31 uygulamada idarubisin 10 mg/m2/g
(1-3 gün) verilmiütir. údarubisin yerine 4 hasta
mitoksantron 10 mg/m2/g, 2 hasta ise etoposid
100 mg/m2/g (3 gün) alm×üt×r. 35 hastaya 7. günden baülanarak G-CSF 300 Pg/g nötropeniden
ç×k×ncaya kadar verilmiütir. Rú tedavisi 34 hastada
1 kür, 2 hastada ise ard×ü×k 2 kür uygulanm×üt×r.
17 (%47.2) hastada tam remisyon saùlanm×ü, 16
(%44.4) hasta ise refrakter olarak deùerlendirilmiütir. Rú amac×yla uygulanan FLAG-úda tedavile-

Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi øbni Sina Hastanesi
Hematoloji Bilim dalÕ ve Bilgi øúlem Merkezi, SÕhhiye,
Ankara.

Yeni tan× ve refrakter AML olgular×nda kemoterapilerin maliyeti tahmin edilememektedir. Bu
hastalarda dünyada yap×lm×ü oldukça s×n×rl× çal×üma bulunmakta ve merkezlerin alt yap×s× ve
üartlar×na göre deùiüiklik göstermektedir. Yeni
tan× AML olgular×nda remisyon-indüksiyon tedavisi ve yüksek doz sitozin arabinozid içeren konsolidasyon tedavisi ile refrakter AMLli olgularda
hastalar×n yat×ü süresince bir kür tedavi maliyetini
deùerlendirmektir. 1999-2002 y×llar× aras×nda
merkezimizde yeni tan×AML ve refrakter AML li
ortalama 40 yaü×nda (21-30) toplam 30 olgunun
tedavi maliyetleri retrospektif olarak deùerlendirilmiütir. Çal×ümada yeni tan× AML de remisyon
indüksiyon (Rú), ilk konsolidasyon ve refrakter
AML de remisyon indüksiyon tedavisi olmak
üzere 3 gruba ayr×lm×üt×r. Hasta takip dosyalar×ndan kullan×lan ilaçlar, malzemeler ve bilgi iülem
kay×tlar× esas al×narak, o günün dolar kuruna göre
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kurtarma rejimidir. Bunun yan×nda antrasiklin,
topotekan, fludarabin içeren kurtarma rejimleri de
son dönemde oldukça s×k kullan×lmaktad×r. Yüksek doz Ara-C ile birlikte fludarabin, bir
antrasiklin (idarubisin) ve büyüme faktörlerinin
(G-CSF) kullan×m×ile oluüan FLAG-IDA protokolü
son dönemlerde rezistan, relaps ve yüksek riskli
AML hastalar×nda ve post-transplant relaps gösteren hastalarda etkili bir üekilde kullan×lmaktad×r.
Fludarabinin Ara-C`ye eklenmesi hücre içi AraC
metabolitlerinde art×üa, G-CSF kullan×lmas× da
lösemik hücreleri sitotoksik tedaviye duyarl× hale
getirmektedir.
Ayr×ca
fludarabin`in
lenfoproliferatif hastal×klarda etkili olmas× akut
lenfoblastik lösemiler üzerindeki etkisini de aç×klamaktad×r. Toksisitesinin nispeten az olmas× ve
yan×t oranlar×n×n yüksek olmas× nedeniyle;
rezistan, relaps, akut lösemilerde ilk seçenek olarak son 2 y×lda FLAG-IDA protokolünü kulland×k.
Burada ÇÜTF medikal onkoloji bilim dal×nda
FLAG-IDA rejimi uygulanan toplam 32 akut
miyelobalstik ve lenfoblastik lösemili hastalar×n
sonuçlar×n× sunacaù×z. Hastalar×n 2` si FLAG-IDA
rejimi al×rken febril nötropeni nedeni ile yaüam×n×
kaybetti. Bunun d×ü×nda tedavi döneminde yaüam×n× kaybeden olmad×. Literatürde oldukça güvenli ve etkili bir kurtarma rejimi olarak bildirilen
FLAG-IDA baz× yay×nlarda primer refrakter lösemilerde uzun süren yan×t oranlar× ile karakterizedir. Primer refrakter olgular×m×z×n çoùunda yan×t
al×namad×. Erken ve geç relapsl× olgular yan×t
al×nan grubu oluüturdular. Toplam yan×t oran×m×z
%56 (%47 TY-%%3 KY) idi. Yan×ts×z hastalar×m×z
da %44 oran×nda idi. Literatürde benzer yan×t
oranlar× mevcut olup hastalar uzun süre takip
edilip, uzun yan×t süreleri ile karakterizedir. Literatürde daha çok Akut miyeloblastik lösemi ile
çal×ümalar mevcuttur. ALL`li hastalar×m×z×n yan×t
oranlar× AML`li olgular×m×zdan daha fazlad×r.
Literatürde daha çok akut miyeloblastik lösemilerdeki etkileri tart×ü×l×rken bu rejimin bizim
ALL`li hasta grubunda daha fazla yan×t oran×n×n
olmas× ilgi çekicidir. Sonuç olarak; FLAG-IDA
rejimi etkili ve az toksik bir rejimdir. Özellikle
relaps hastalarda transplantasyon öncesi kullan×m× ilgi çekicidir ve ALL olgular×nda da bir etkili
kurtarma
rejimidir.
#Image5.jpg#

ri deùerlendirildi ùinde, nötrofil <500, <100/PL,
trombosit <20000/PL kal×ü süreleri s×ras×yla medyan 18 (9-34), 12 (4-31) ve 18 (7-68) gün olarak
bulunmuütur. Bu sürede medyan 6 (0-14) ünite
eritrosit ve 6 (3-31) ünite trombosit süspansiyonu
uygulanm×üt×r. Tüm olgularda febril nötropeni
geliümiü (medyan 10. gün), toplam ateüli gün say×s× 7 (2-37) gün olmuütur. Rú s×ras×nda 3`ü
infeksiyon, 2`si intrakranial hemoraji nedeniyle
toplam 5 (%13.8) hasta kaybedilmiütir. Remisyona
giren hastalar×n 9`una 1 kür, 1 hastaya ise 2 kür
FLAG-úda rejimi konsolidasyon amaçl× uygulanm×üt×r. Konsolidasyon tedavisi s×ras×nda bir hasta
53. gün pnömoni nedeniyle kaybedilmiü, diùer 9
hastaya ise OPKHT yap×lm×üt×r. úzlemde 2 hasta
takip d×ü× kalm×ü; bir hasta d×ü×nda diùer tüm hastalarda 1-32. aylar aras×nda relaps geliümiütir.
Halen remisyonda olan bir hasta ile hastal×kl×
yaüayan ve tedavisine devam edilen 3 hasta d×ü×nda tüm hastalar progressif hastal×ktan kaybedilmiütir. Medyan total yaüam süresi tüm hastalar
için 6.1 (0.5-53.4), remisyona giren hastalar için
10.6 (2.7-54.5), hastal×ks×z yaüam süresi 4.7 (1.453.4) ay; 12 y×lda total saùkal×m %26 ve %10, hastal×ks×z saùkal×m ise %33-20 olarak saptanm×üt×r.
Konsolidasyon tedavisi alan ve OPKHT uygulanan hastalarda daha uzun remisyon süresi (10.1`e
karü× 2.9 ay) olmas×na karü×n bu istatistiki anlaml×l×k kazanmam×üt×r. Sonuçlar×m×z FLAG-úda rejiminin primer refrakter ve relaps akut lösemili
hastalarda remisyon saùlamada etkin olduùunu,
ancak remisyon sürekliliùi için ek tedavi yaklaü×mlar× gerektiùini göstermektedir.

REZøSTAN-RELAPS AKUT LÖSEMø
OLGULARINDA FLAG-IDA DENEYøMø:
U. Diúel, S. Yavuz, S. Paydaú, O. Kara, B. ùahin.
Çukurova Üniversitesi TÕp Fakültesi (ÇÜTF) øç HastalÕklarÕ Medikal Onkoloji Bilim DalÕ , 01330 BalcalÕ,
Adana.

Son dönemlerde, mevcut tedavi protokolleri ile
eriükin akut lösemilerinin yaklaü×k %50-80`i tam
remisyona girmektedir. Buna raùmen hastalar×n
%25 kadar× rezistan hastal×k yada ölümler nedeni
ile remisyona girememekte- dir. Remisyondaki
hastalar×n da yaklaü×k % 40`× ilk 2 y×l içinde relaps
ile gelmektedir. Relaps yada refrakter akut lösemili hastalarda kurtarma amaçl× birçok kemoterapi rejimleri vard×r. Özellikle akut miyeloblastik
lösemide (AML) yüksek doz Ara-C (HDAC), hücre içi yüksek konsantrasyonlarda metabolitlerin
birikimi ve anti-lökemik etki aç×s×ndan önemli bir

AKUT PROMYELOSøTøK LÖSEMøDE (APL) DÜùÜK DOZ ATRA TEDAVøSøNøN ETKøNLøöø:
S. Ça÷Õrgan, A. Dönmez, M. Pehlivan, M. Tombulo÷lu.
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Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi, Eriúkin Hematoloji
Bilim DalÕ, øzmir.

LARIN ÖNEMø (TÜBøTAK - SBAG
PROJE NO: 2189):

APL`de all-trans-retinoik asid (ATRA) remisyon
ve uzun süreli saùkal×m saùlanmas×nda etkin bir
ajan
olup,
genel
uygulama
dozu
45
mg/m2/gündür. Azsay×da çal×ümada düüük doz
ATRA`n×n (25 mg/m2/gün) remisyon saùlamada
standard doz kadar etkin olduùu gösterilmiü,
ancak yaüam sürelerine etkisi tam olarak deùerlendirilmemiütir. Bu çal×ümada düüük doz
ATRA`n×n remisyon süresi üzerine etkisi geriye
dönük olarak araüt×r×lm×üt×r. Kliniùimizde Nisan
1994-Eylül 2002 tarihleri aras×nda 15 yeni tan×l×
APL olgusuna remisyon indüksiyon tedavisi olarak ATRA 25 mg/m2/gün (9 hastada tek baü×na
remisyon saùlan×ncaya kadar; 6 hastada ATRA
tedavisinin 4-22. günleri aras×nda baülanmak üzere Ara-C+antrasiklin 7+3 protokolü ile) uygulanm×üt×r. Hastalar×n 9`u kad×n, 5`i erkek olup medyan yaü 40 (15-62)`d×r. Tüm hastalar×n
tan×s×ras×nda lökosit say×s× <10000/PL olup medyan 1300 (514-6100)/PL`dir. Medyan 42 (31-104)
günlük uygulama ile 13 hastada (%86.6) tam
remisyon saùlanm×ü; diùer iki olguda ATRA dozunun 45 mg /m2/kg`a yükseltilmesi ile
remisyon elde edilmiütir. Remisyon saùlanan hastalarda,remisyon indüksiyon tedavisinde kemoterapi yer almayan hastalar×n tümüne konsolidasyon tedavisi olarak Ara-C/ daunorubisin (1 kür
7+3, 2 kür 5+1-2); diùerlerine ise 2 kür AraC/idarubisin (1 haftada daunorubisin) 5+2 uygulanm×üt×r. Tedavi sürecinde 3 hastada retinoik
asid sendromu (RAS) (%20) geliümiütir. 2 hastada
uygulanan tedavi ile düzelme saùlan×rken bir
hasta RAS bulgular×ile remisyonda iken tedavinin
75. gününde kaybedilmiütir (%6.6). Medyan 50.1
(19-88.8) ayl×k izlem süresinde 14 hastan×n 3`ünde
8, 9 ve 18. aylarda (biri 45 mg/m2/gün ile
remisyona giren) relaps geliümiütir. Bu 3 hasta ile
remisyondaki bir hasta trafik kazas×nda yaüam×n×
yitirmiütir. Halen 10 hasta remisyonda izlenmektedir. Medyan total yaüam ve hastal×ks×z yaüam
sürelerine henüz ulaü×lmam×ü olup, 7 y×lda total
saùkal×m %64; düüük doz ATRA ile remisyona
giren olgularda hastal×ks×z saùkal×m %80 bulunmuütur. Sonuçlar×m×z yüksek risk grubunda yer
almayan (Lökosit<10 000/PL) APL`li hastalarda
düüük doz ATRA tedavisinin standard doz kadar
etkili olduùunu göstermektedir.

M. Arat, E. AyyÕldÕz, H. Akan, Ö. Arslan, O. Ilhan.
Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim DalÕ ve
Hemaferezis Ünitesi, Ankara.

Otolog periferik kök hücre nakli (OPKHN) desteùinde yüksek doz kemoterapi (YDK) uygulanmas×
pek çok hematolojik malignitenin tedavisinde gün
geçtikçe artan s×kl×kta kullan×lmaktad×r. Periferik
kök hücre mobilizasyonunu takiben toplanan
mononükleer hücrelerin içlerindeki total üekilli
hücre (TNC), total mononükleer hücre (TMNH)
MNH CD34 miktar× belirlenmektedir. Sonras×nda
hastadan eü zamanl× toplanm×ü olan otolog plazma ve kriyoprotektan madde (örn. DMSO) ile
kar×üt×r×l×r ve kontrollü bir dondurucu ile -1°C/dk
-120°C` ye dondurulmakta azotun s×v× faz×nda
saklanmakta ve merkezimizde de ayn× uygulama
alt× senedir süregelmektedir. Son y×llarda yap×lan
çal×ümalarda -80°C` lik soùutucularla kontrollü
dondurucu kullanmaks×z×n, %6 pentastarch (HES)
kullan×larak ve %5 DMSO kullan×larak bu iülemin
yap×labileceùine dair yay×nlar vard×r ve hangi
yöntemin güvenilir, pratik ve daha ucuz olduùunu gösteren karü×laüt×rmal× çal×üma say×s× azd×r.
Dondurma ve çözme sonras×nda hücrelerin hastalara geri verilmesi s×ras×nda meydana gelen kay×plar×n deùerlendirilmesinde en önemli takip
kriteri hematopoietik dokunun semi-solid kültür
ortam×nda, CFU-E, BFU-E, CFU-GM ve CFU-G
koloni oluüturma yetisinin deùerlendirilmesidir.
Hücre saklama ve nakli s×ras×nda koloni oluüturma yetisine sahip öncüllerin karü×laüt×r×lmas×,
dondurarak saklama (DS) iüleminde meydana
gelen kay×plar× yans×tacakt×r. Koloni oluüturma
deùerlendirilmesi bir hafta ile 10 gün aras× bir
süreç olduùundan dolay× CD34 yüzey belirleyicisinin kullan×larak hematopoietik kök hücre say×s×n×n belirlenmesi s×k kullan×lan, k×sa sürede sonuç al×nabilen, tekrarlanabilir, pratik fakat tam
anlam×yla yeterli olmayan bir deùerlendirmedir.
Kullan×lmayacak 21 adet periferik kök hücre ürünü iki eüit hacime ayr×lm×ü ve içlerindeki MNH ve
CD34 miktar× ve iülem öncesi ve sonras× koloni
yapabilme yetenekleri deùerlendirilmiütir. Ürünler, üç farkl× kriyoprotektan solüsyon; 1- %3 HES
+ %5 DMSO + otolog plazma, 2- %6HES + %5
DMSO + otolog plazma ve 3%10 DMSO + otolog
plazma,
kullan×larak,
PVC
bazl×(20cc.lik,
Cryocyte,
Baxter,
4R9951)
torbalarda
kriyoprezerve edilmiülerdir. úki farkl× dondurarak
saklama yöntemi; h×z kontrollü (özel bilgisayar
arac×l×kl×) ve kontrolsüz (s×v× azotun buhar faz×nda) dondurulmuülar bu üekilde her bir ürün için
alt× adet torba haz×rlanm×üt×r. Sonras×nda ürünler
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Donör yaülar×n×n ortanca deùeri 9 yaü (yaü aral×ù×
2-38 yaü) olup 36 donörün 26`si (%72) 16 yaü alt×ndayd×. Donör vücut aù×rl×klar× ise 11 kg ile 80
kg aras×nda ortanca 35 kg idi. Otolog PKHT hastalar×n×n yaü ortanca deùeri 6 yaü (yaü aral×ù× 2-13
yaü) vücut aù×rl×ù× ortanca deùeri ise 17 kg idi (11
kg ile 40 kg aras×nda). Otolog PKHT`nunda aferez
için vasküler giriü yeri olarak tüm hastalarda dual
lümen santral venöz kateter (Hickman Broviac)
kullan×ld×. Allojeneik PKHT`nu amaçl× aferez için
antekubital periferik vene 20 gauge branül (16
donör, %44) veya femoral dual lümen kateter (20
donör, %56) uyguland×. Donör ve hastalardan
ortalama 25ml/dk (15-50ml/dk) h×z ile kan çekildi. Donörlere ve hastalara (otolog PKHT grubu)
uygulanan aferez say×s× ortanca deùeri 2 (aral×k:13) bulundu.Aferez süresi ortanca deùeri 200 dakika (80-298 dk) bulundu. Aferezin her seans×nda
donörün veya otolog PKHT hastas×n×n kan hacminin 3-5 kat× kadar volüme aferez uyguland×.
Her
aferez
seans×nda
toplanan
ürünün
mononükleer hücre say×s× ortanca deùeri
4.25x108/kg, CD34+ hücre say×s×1.9x106/kg olarak bulundu. Femoral kateter uygulanmas×na
baùl× bir donörde hematom geliüti. Aferez iülemi
tamamland×ktan sonra kontrol tam kan say×mlar×nda iki eriükin donörde hafif düzeyde
trombositopeni görülürken bir pediatrik olguda
semptomatik hipokalsemi geliüti.. Bulgular×m×z×n
sonucunda periferik kök hücre aferezinin saùl×kl×
çocuk donörlerde kolayl×kla ve önemli bir yan etki
ile karü×laümadan uygulanabileceùini düüünmekteyiz.

eüit zaman aral×klar×nda eüit koüullarda s×cak su
banyosunda 37°C`de çözdürülmüü ve yine
viyabilite,
total
nükleer
hücre
(TNH),
mononükleer hücre (MNH), ve koloni yapabilme
yetenekleri tekrarlanm×üt×r. Sonuçlar hem her iki
dondurma yöntemi ve hem de kendi aralar×nda
da her 3 haz×rlama tekniùi için ayr× ayr× deùerlendirilmiü ve grup içi ve gruplar aras× istatistik deùerlendirme yap×lm×üt×r.Bu üekilde her kolda yap×lm×ü olan çal×ümalar olmakla birlikte ayn× hastadan farkl× 6 üekilde kriyopreservasyon yap×larak
optimal dondurarak saklama yönteminin bulunmas×na çal×ü×lm×üt×r. Periferik kan kök hücre
(PKKH) örneklerinin ekim öncesi ortalama TNH ,
MNH ve CD34 deùerleri s×ras×yla; 2,1x10e8,
0,6x10e8, 0.4x10e6d×r. DS öncesi son viyabilite
deùerlendirmeleri ortalama % 94 (89-99)olup ekilen 21 örnekten 20` de baüar×l× koloni formasyonu
izlenmiü olup ortalama CFU-GM 6x10e4/ml dir.
DS sonras× iki ay içinde çözülen 10 ürün örneùine
ait TNH , MNH ve viyabilite verileri s×ras×yla,
2,0x10e8, 0,57x10e8 ve %95 (90-99)` dir. Ekilen 11
örnekten 11`de baüar×l× koloni formasyonu izlenmiü olup ortalama CFU-GM 5.8x10e4/ml dir.
Sonuçta her iki DS yöntemi ile de baüar×l× ve yeterli bir üekilde hücre viyabilitesinin ve
hematopoietik
koloni
üretme
yetisinin
korunabilece ùini, ama kontrollü dondurucu olmaks×z×n da bu iülemin yap×labileceùini çal×ümam×z göstermiütir.

ÇOCUK DONÖRLERDE PERøFERøK
KÖK HÜCRE AFEREZ øùLEMø DÖKÜMLERøMøZ:

HøPERBøLøRUBøNEMøDE
PLAZMAFEREZ UYGULAMALARI:

1O.A.Küpesiz, 1A.KÕzÕlörs, 2A.Aslan, 2C.Boneval, 1

M.A.Yeúilipek.
1Pediatrik

S. YÕlmaz, S. Ayaz , A. Erol Özer, E. Tulunay, D. O÷uz, ,
M. Akdo÷an, T. ùahin

Akdeniz Üniversitesi T×p Fakültesi Pediatrik
Hematopoetik Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyon Ünitesinde Haziran1998 ve Aùustos
2002 tarihleri aras×nda allojeneik periferik kök
hücre transplantasyonu (PKHT) için 56 seans (36
donör) ve otolog PKHT için 22 seans (10 hasta)
olmak üzere toplam 78 seans aferez iülemi uygulanm×üt×r. Pediatrik donörler ve eriükin donörler
G-CSF ile 5 gün s×ras×yla 5 Pgr/kg/gün ve 10
Pgr/kg/gün dozunda, otolog PKHT hastalar×
siklofosfamid (2-3 gr/m2) ve G-CSF (5
Pgr/kg/doz) ile mobilizeedildi. Mobilizasyonun
istenmeyen etkisi olarak G-CSF kullanan iki eriükin donörde hafif düzeyde kemik aùr×s× geliüti.

Amaç:
Plazmaferez
hepatik
koma
ve
hiperbilirubinemi durumlar×nda yard×mc× bir
yöntem olarak kullan×lmaktad×r. Bu çal×ümada
Türkiye Yüksek úhtisas Hastanesi Gastroenteroloji
Kliniùi`nde uygulanan 40 seans plazmaferez sonuçlar×n×n sunulmas× amaçlanm×üt×r. Materyal ve
Metod: Kas×m 2000-Temmuz 2002 tarihleri aras×nda YúH Gastroenteroloji kliniùinde yatan 10
hastaya plazmaferez uygulanm×üt×r. Hastalar×n
3`u kad×n 7`s×erkek olup yaü ortalamas× 44.4 (1879) y×ld×. Plazmaferez Kan Merkezi taraf×ndan
"Fresenius ASTEC 204" model aferez cihaz× ile
uyguland×. Replasman s×v×lar× olarak taze donmuü
plazma ve izotonik kullan×ld×. Bulgular:
Hiperbiluribiemi nedeni ile iüleme al×nan toplam
10 hastadan 3`ü hepatik koma, 7`si çeüitli nedenle-

HematolojiOnkoloji Bilim DalÕ.,
2Çocuk Cerrahisi Ana Bilim DalÕ, Akdeniz Üniversitesi
TÕp Fakültesi, Antalya.
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re baùl× kolestaz nedeniyle izlenmekte idi . Uygulamaya al×nan hastalardaki baülang×ç bilirubin
deùerleri 48.8 mg/dL ile 3.4 mg/dLaras×nda deùiümekte olup ortalama 31.4 mg/dL idi. Bilirubin
deùerleri 18 mg/dL`nin alt×na inene kadar hasta
baü×na 2 ile 7 aras×nda deùiümek üzere ortalama
40
seans
plazmaferez
uyguland×.
úülem
sonras×biluribin deùerleri ortalama 17.5 mg/dL`ye
düüürüldü. Hastalarda semptomatik olarak kaü×nt× ve ikter belirgin olarak azald×. Yard×mc× bir yöntem olmas×na raùmen plazmaferez, gebe olan
hastada efektif bir terapötik yöntem olarak etkili
oldu. Hiçbir hastada komplikasyon geliümedi.
Sonuç:
Plazmaferez,
hemofiltrasyon
yada
hemodialize oranla toksik madde eliminasyonunda daha efektif olmas×ve yan etkileri daha az olan
bir yöntem olarak hepatolojide s×kl×kla kullan×lmaya baülanm×üt×r. Özellikle karaciùer transplant
adaylar×nda bekleme süresinin kalitesi yönünden
daha efektif olduùundan son y×llarda tercih edilmeye baülanm×üt×r.

CD34 hücre say×s×, iülenen herbir litre baü×na toplanan total CD34 say×s× ile pozitif korelasyon göstermesine raùmen, aferez öncesi PB, WBC, MNC,
PLT say×s×, yaü ve kilo aras×nde benzer bir iliüki
saptanmam×üt×r. Aferez öncesi Htc seviyesi otolog
grupta daha düüük olmas×na raùmen, iülenen
herbir litre baü×na düüen total CD34 hücre say×s×
allogeneik grupla karü×laüt×r×ld×ù×nda önemli ölçüde yüksek bulunmuütur. Otolog ve allogeneik
gruplarda hedeflenen CD34 hücre/kg s×ras×yla
2x106, 4x106 olup bu deùerlerin %80`ine tek
aferezle ulaü×lm×üt×r. Tart×üma: Bu çal×ümada,
aferez öncesi CD34 hücre say×s×n×n saptanmas×n×n
lökoferez zaman× ve aferez CD34 hücre say×s×n×n
belirlenmesinde en iyi belirteç olduùu gösterilmiütir. CD34 toplama etkinliùi üzerine deùiüik aferez
cihazlar× aras×nda farkl×l×k saptanmam×üt×r. Otolog
grup allogeneik grupla ile karü×laüt×r×ld×ù× zaman,
CD34+ toplama etkinliùi üzerine aferez öncesi
CD34+ say×s×n×n yan×s×ra, Hct seviyesinin düüük
olmas×da etkili olarak bulunmuütur.

FRESENIUS VE COBE AFEREZ
CIHAZLARI ILE GERÇEKLE
ùTIRILEN OTOLOG VE
ALLOGENEIK KÖK HÜCRE
IùLEMLERINDE TOPLANAN CD34
PROGENITÖR HÜCRE SAYILARI
FARKLILIK
GÖSTERMEMEKTEDIR:

PERNøSøÖZ ANEMøDE ORAL B-12
VøTAMøNøNøN ETKø NLøöø:
Z. Bolaman, G. KadÕköylü, ø. Yavaúo÷lu, S. Barutca.
Adnan Menderes Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Bilim DalÕ, AydÕn.

Pernisiöz anemide oral B-12 vitamininin etkinliùini araüt×rmak amac× ile 9 kad×n, 10 erkektoplam 19
hasta çal×ümaya al×nd×. Yaü ortalamalar× 58 ±15
(32-84 yaü aral×ù×) idi. Baülang×çtaki hemoglobin
deùerleri 8,9 ±2,1 g/dl, beyaz küre say×lar× 5330 ±
1870/mm3,
trombosit
say×lar×196000±
88900/mm3, OEH 110,2 ±17,5 fl idi. 10 gün süre
ile oral 1 mg B-12 vitamini sonras× bu deùerler
s×ras×ile 10,1±2,1 g/dl, 6270± 2000/ mm3, 217900±
100500/mm3, 105,7±15,3 fl idi. Tüm hastalarda
retikülosit krizi oldu. Daha sonra haftada bir gün
toplam dört kez oral 1 mg B-12 vitamini uyguland×. Bir ay sonraki hastalar×n bu deùerleri 12,5±1,0
g/dl, 7510± 1870/ mm3, 273000± 119000/mm3,
90,9±11,8 fl saptand×. Tedavinin sonunda istatistiksel olarak oral B-12 vitamini trombosit ve beyaz
küre say×lar×n×, hemoglobin düzeylerini istatistiksel olarak artt×r×rken OEH` ni azaltt×(p<0,005).
Tedavi öncesindeki serum B-12 vitamini düzeyleri
88,4±56,7 pg/ml idi. Kontrol grubu olarak yaü
ortalamalar×64±10 (36-87 yaü aral×ù×) olan 17 kad×n, 16 erkek toplam 33 hastaya úM olarak ayn×
doz ve sürede B-12vitamini uyguland×. Baülang×çtaki hemoglobin düzeyleri 8,4 ±2,3 g/dl, beyaz
küre say×lar× 5434 ± 2750/mm3, trombosit say×lar×
160500±105500/mm3, OEH 114,1 ±12,1 fl iken 10

A. U. Bilgin, ø. Karado÷an, A. KÕzÕlörs, F. Özel, L. Ündar.
Hematoloji Bilim DalÕ Akdeniz Üniversitesi TÕp Fakültesi, , Antalya.

Genel Bilgi: Periferal kök hücre mobilizasyonu
(PBSC), toplama iüleminin daha kolay olmas× ve
h×zl× nötrofil ve trombosit engraftman× gibi avantajlara sahip olmas× nedeni ile son y×llarda tercih
edilen bir iülem haline gelmiütir. Aferez iülemi ile
toplanan CD34 hücre say×s×n×n belirlenmesinde
birçok faktör önemli olmas×na raùmen, aferez
öncesi hematokrit seviyesi ve aferez cihazlar×n×n
CD34 toplama etkinliùi üzerine çeliükili sonuçlar
ve s×n×rl× çal×ümalar bulunmaktad×r. MateryalMetod: Bu çal×ümada; 32 ayl×k dönemde Fresenius
AS204 (n=82) veya Cobe Spectra (n=50) aferez
cihazlar× ile gerçekleütirilen 132 yüksek volüm
lökoferez iüleminde (82 otolog, 50 allojenik) aferez
öncesi periferik kan CD34, lökosit (WBC),
mononükleer hücre (MNC), trombosit (Plt) say×s×,
Htc seviyesi, yaü ve kilonun aferez ürünün içerdiùi total CD34+ hücre say×s×üzerine etkisi incelenmiütir. Sonuç: Aferez öncesi periferik kandaki
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zini içermektedir. Çal×üma sonunda, panelimizde
yer alan toplam 8 hastan×n patolojisinden 3 yeni
null mutasyonun sorumlu olduùu tesbit edilmiütir. Bulunan mutasyonlar ve ailelerde daù×l×m× üu
üekildedir. 1Aslen Trabzon`lu olan 2 aileden toplam 4 hastada kodon 248`de (ekzon 9) bulunan
GG dinükleotidinin homozigot duplikasyonu
saptanm×üt×r. Bu mutasyon, çerçeve kaymas×na ve
translasyonun 23 baz sonra terminasyonuna neden olmaktad×r. 2- Sivas ve Malatya/Erzurum
as×ll×olan iki aileden gelen 3 hastada kodon 181`de
(ekzon 8) T nin G`ye homozigot deùiüimi
(TAT›TAG), trozini stop kodonuna dönüütürerek
(Y181X) proteinin sentezinin sonlanmas×na neden
olmaktad×r. 3- Ayd×n`l× bir hastada ise, tek birA
nükleotidinin kodon 129 da (ekzon 7) insersiyonu
bir kodon sonra stop sinyali oluüturarak proteinin
terminasyonuna neden olmaktad×r. Mutasyonlar×n her biri, ilgili aile bireylerinde ve saùl×kl×
populasyondan 100 bireyde taranm×ü olup, bu
amaçla, ekzon 9 daki duplikasyon için denature
poliakrilamid jel, ekzon 8 deki nonsense mutasyon için SfaN I enzimini kullanan RFLP analizi ve
ekzon 7 deki insersiyon için ise heterodubleks
analizi geliütirilmiütir. Mutasyonlar×n hiç biri
normal Türk populasyonunda saptanamam×üt×r.
Bu araüt×rman×n sonuçlar×, saptanan mutasyonlar×n hastalar×n patolojisinden sorumlu olduùunu
ve hastal×ù×n mutasyon spekturumunun da Türkiye`de ve dünyada oldukça heterojen olduùunu
göstermektedir.

gün sonra bu deùerler s×ras× ile 9,8±2,1 g/dl,
6400±2440/mm3, 220700± 145500/mm3, 106,9 ±
12,3 fl idi. Tümünde retikülosit krizi ortaya ç×kt×.
Bir ay sonraki deùerleri ise s×ras× ile 12,2±1,4 g/dl,
6970± 2200/mm3, 235000± 97000/ mm3, 90,9±11,8
fl idi. Tedavi sonunda úM B-12 vitamini hemoglobin düzeylerini, beyaz küre ve trombosit say×lar×n×
istatistiksel olarak artt×r×rken OEH`ni azaltt×
(p<0,001). Hastalar×n tedavi öncesindeki serum B12 vitamini düzeyleri 65,9±54,2 pg/ml idi. Her iki
grupta da yaü, cins, baülang×ç, 10.gün ve 1 ay sonraki hemoglobin, lökosit ve trombosit say×s×, OEH
deùerleri ve serum B-12 vitamin düzeyleri aras×nda istatistiksel fark yoktu (p>0,05). Sonuç olarak
oral B-12 vitamini tedavisi pernisiöz anemide
parenteral B-12 vitamini kadar etkili bulundu.

PRøMøDøN 5` NÜKLEOTøDAZ EKSøKLøöøNøN MOLEKÜLER
KARAKTERøZASYONU: TÜRKøYE`DE øLK DÜNYADA øKøNCø ÇALIùMA:
G. Balta, F. Gümrük, N. Akarsu, A. Gurgey, Ç. Altay.
Çocuk Sa÷lÕ÷Õ Enstitüsü ve Pediatrik Hematoloji Ünitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Primidin 5` nükleotidaz (P5`N-1) eksikliùi
hemolitik anemi, eritrositlerde bazofilik noktalanma ve primidin nükleotidlerinin eritrositte
yüksek miktarda birikimi ile karakterize nadir
gözlenen otozomal resesif bir hastal×kt×r. Son zamanlarda, P5`N-1 geninin yap×s× ve kromozomal
lokalizasyonu belirlenmiü, 1 Norveçli ve 2 Güney
Afrikal×toplam 3 hastada patolojik mutasyon tan×mlanm×ü- t×r. Bu çal×üman×n amac×, P5N-1 eksikliùi bulunan Türk ailelerinde hastal×ù×n yay×nlanan gene baùlant× gösterip göstermediùini belirlemek, baùlant× gösteriyorsa patolojiden sorumlu
moleküler defektleri saptamak ve böylece üzerinde fazla çal×üma bulunmayan bir konuda Türk ve
dünya literatürüne katk×da bulunmakt×r. Bu
amaçla, akrabal×k iliükisi bulunmayan 5 aileden
toplam 8 hasta çal×ümaya al×nm×üt×r. Ebeveynlerin
akraba olduùu her bir ailenin öncelikle, D7S817 ve
D7S2846 DNA mikrosatellit mark×rlar× kullan×larak, P5N-1 geninin bulunduùu 7p14.3-p14.1 kromozom bölgesine baùlant×s× test edilmiüve bütün
ailelerde baùlant× gözlenmiütir. Genin hastal×ktan
sorumlu ekzonlar×n×n (Ekzon 3-10) analizi için
gerekli primer çiftleri, ensembl insan genom
database ve yay×nlanm×ü gen dizisi kullan×larak
haz×rlanm×üt×r. Mutasyon analizi temelde PCR
amplifikasyonu, SSCP analizi ve DNA dizi anali-

ÇOCUKLUK ÇAöI DEMøR EKSøKLøöø ANEMøSø VE HELø
KOBAKTER PøLORø øLøùKøSø:
A. E. Kürekçi, E.Yeúilkaya, A. A. Atay ,O. Özcan.
Gülhane Askeri TÕp Akademisi Çocuk Hematolojisi
Bilim DalÕ, Etlik-Ankara.

Helikobakter pilori (Hp), insan mide mukozas×nda yerleüen spiral üekilli, mikroaerofilik, gram
negatif, 3.5 mikron uzunluùunda, flagellal× bir
mikroorganizmad×r ve çocukluk çaù× Hp için yüksek riskli bir dönemdir. Helikobakter pilori s×kl×ù×
geliümiü ülkelerde % 5-15 iken, bu oran geliümekte olan ülkelerde %70 ve üzerindedir. Aile içi bulaü×c×l×k oran× çok yüksek olup, baz× görüülere
göre dünya nüfusunun yar×s× bu bakteri ile
enfektedir. Son epidemiyolojik çal×ümalar, Hp
enfeksiyonu ile demir eksikli ùi anemisi aras×nda
bir iliüki olduùunu göstermektedir. Helikobakter
pilorinin hem vücuda giren demiri kendi yaüam×
için kullanmas×, hem de demirin hasta taraf×ndan
absorbsiyonunu engellemesi nedeniyle demir
186

olgulara ait klinik, demografik ve tedaviye cevap
gibi parametrelerle karü×laüt×r×ld×. Gereç ve yöntem. 37 AML, 28 ALL olmak üzere toplam 65 akut
lösemi olgusu hasta grubunu, saùl×kl×gönüllü 10
kiüi ise kontrol grubunu oluüturdu. RT-PCR yöntemi kullan×larak S ve A düzeyleri saptand×. ústatistiksel analiz için Mann WhitneyU test ve
Spearman Correlation testleri kullan×ld×. Sonuçlar:
Olgularda S düzeyleri 0 ile 0.829 aras×nda (ortanca: 0.00736, ortalama: 0.054979066±0.140761982), A
düzeyleri 0 ile 0.853 aras×nda (ortanca: 0.0127,
ortalama: 0.070335542 ±0.524685708) idi ve bu
düzeyler kontrollerden anlaml×üekilde yüksek
bulundu (p: 0.01-0.035). S ile A aras×nda (p:0.009),
S ile ekstramedüller tutulum aras×nda (p:0.033 ve
0.000), S ile CD7 ekspresyonu aras×nda (p: 0.097),
A ile CD33 ekspresyonu aras×nda (p: 0.001) ve
tedaviye tam yan×t veren olgularla refrakter olgular aras×nda S düzeyleri aç×s×ndan (p:0.085) istatistiksel olarak önemli fark saptand×. Yaü, cinsiyet,
performans durumu, lösemi tipi, lenfadenopatiorganomegali, kan üre azotu ve albumin gibi klinik-laboratuvar verileri ile S ve A aras×nda
anlaml×iliüki saptanmad×. Yorum: Farkl× basamaklarda apoptotik hücre ölümünü inhibe eden S ve
A, akut lösemili olgularda klinikte kötü prognoz
belirtisi olan ekstramedüller tutulum, tedaviye
refrakterlik gibi parametrelerle anlaml×iliüki göstermesi bu 2 anti-apoptotik sinyalin lösemi biyolojisi ve prognozunda önemli olabileceùini telkin
etmektedir. Diùer apoptotik ve antia-apoptotik
sinyallerin de birlikte ve daha fazla say×da olguda
çal×ü×lmas× daha anlaml× sonuçlar ortaya ç×karabilir. Not: Bu çal×üma Çukurova Üniversitesi Araüt×rma Fonu taraf×ndan desteklenmiütir.

eksikli ùi anemisine neden olduùu düüünülmektedir. Bu çal×üma çocukluk çaù×nda helikobakter
pilori enfeksiyonu ile demir eksikliùi ve demir
eksikliùi anemisi aras×ndaki iliükiyi saptamak
amac×yla yap×ld×. Çal×ümaya GATA Çocuk Saùl×ù×
ve Hastal×klar× Polikliniùine Temmuz 2001 ile
Haziran 2002 tarihleri aras×nda deùiüik üikayetler
ile baüvurup Hp enfeksiyonu saptanan 6-16 yaü
aras×ndaki 140 çocuk al×nd×. Çal×ümaya al×nan
hastalar×n son 3 hafta içinde antibiyotik, bizmut
içeren preparatlar kullanmam×ü olmalar×na dikkat
edildi. Hastalar×n % 52,1`i k×z ve %47,9`u erkekti.
Hastalar×n 18 (% 12)`inde demir eksikliùi anemisi
mevcut iken, 36 (% 25,7)`s×nda demir eksikliùi
mevcuttu. Bu hastalara demir replasman× yap×lmadan, Helikobakter pilori eradikasyonu amac×yla Klaritromisin +Amoksisilin+Lansoprazol üçlü
tedavi protokolü verildi. Hp eradikasyonundan
sonra demir eksikliùi anemisi olan grupta hastalar×n 15 (% 83,3)`inde anemi düzeldi. Demir eksikliùi olan grupta ise hastalar×n 29 (%80,55)`unda
demir eksikliùi düzeldi. Demir eksikliùi anemisi
olan ve helikobakter pilori ile enfekte olan hastalarda dispeptik üikayetler çok belirgin deùildi. Bu
nedenle tedaviye dirençli veya tedavi kesildiùinde
tekrarlayan demir eksikliùi anemisi bulunan hastalar, dispeptik üikayetleri olmasa dahi Hp aç×s×ndan incelenmelidir.

AKUT LÖSEMøLERDE 2 AYRI
ANTøAPOPTOTøK SøNYAL:
SURVøVøN VE AVEN EKSPRESYONU VE KLøNøK ÖNEMø:
S. Paydaú, S. Yavuz, U. Diúel, K. TanrÕverdi, B. ùahin, R.
Burgut.

ÇOCUKLUK ÇAöI KRONøK KARACøöER HASTALIKLARINDA ERøTROSøT MEMBRAN PROTEøNLERø:

Onkoloji, Hematoloji Bilim DallarÕ ve Biyoistatistik
Anabilim DalÕ, Çukurova üniversitesi TÕp Fakültesi,
Adana.

Y. Sezgin, Y. KÕlÕnç S. YalÕn, ø. ùaúmaz,B. Antmen, H. H.
Kozano ÷lu, ø. Bayram, A. Tanyeli.

Amaç ve dayanak: Survivin (S) apoptozis inhibitörü olup çeüitli kanserlerde yüksek oranda eksprese olmaktad×r. Aven (A) ise daha yeni bir
apoptozis inhibitörü olup Bcl-x(L) ve kaspaz regülatörü Apaf-1`e baùlanarak programl×hücre ölüm
yolunun
postmitokondriyal
basamaù×nda
apoptozisi inhibe etmektedir. Bu çal×üman×n
amac×akut lösemili olgularda lösemik hücrelerde
programl×hücre ölümünü farkl× basamaklarda
inhibe eden 2 ayr×anti-apoptotik gen ürününün
ekspresyonunun prognostik önemini belirlemektir. Bu amaçla periferik kandan elde edilen
blastlarda S ve A düzeyleri ölçüldü ve sonuçlar
saùl×kl× kontrollerden elde edilen periferik kan
mononükleer hücrelerinin S ve A düzeyleri ile ve

Pediatrik Hematoloji BilimdalÕ, Çukurova Üniversitesi
TÕp Fakültesi, Adana

Karaciùer hastal×ù× kronikleütiùinde eritrosit
membran deùiüiklikleri görülebilir. Eritrosit
membran proteinlerinin rolünü saptamak için bu
çal×üma yap×lm×üt×r.Çocukluk çaù×nda, hepatit B
virüsüne baùl× kronik karaciùer hastal×kl×, yaü
ortalamalar× 8.52 y×l, 11`i erkek 14`ü k×z 25 olgu
çal×ümaya al×nd×. Olgular×n rutin hematolojik parametreleri, karaciùer fonksiyon testleri, eritrosit
membran proteinleri (Spektrin, Ankyrin, Band-3,
Band-4.1, Band4.2,Band-4.5, Band-5, Band-6 ve
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interferon sinyal ileti sisteminde, serin/treonin
protein fosfatazlar×n rolü üzerinde veri yoktur.
Biz bu çal×ümada interferon alfa2b ile indüklenen
K562 sitotoksisitesinde serin/treonin protein
fosfatazlar× çal×üt×k. Sitotoksisiteyi belirlemek için
trypan mavisi boya d×ülama metodu ve MTT deneyi kullan×ld×. K 562 hücrelerindeki interferon
alfa 2b`nin IC50 dozu 600 IU/ml olarak bulundu.
Morfolojik analiz ve CD11b, CD11c ve CD14 ak×ü
sitometresi iüaretleyicileri farkl×laümay× belirlemek için kullan×ld×. Farkl×laüma tespit edilmedi.
Serine/threonine protein fosfataz inhibitörleri
Calyculin A (CalA) ve Okadaic acid (OKA) únterferon alfa 2b ile indüklenen sitotoksisiteyi artt×rd×.
Fosfataz enzim deneyleri, interferonla indüklenen
sitotoksisite sürecinde protein fosfataz 2A aktivitesinde tedrici bir art×ü ortaya koydu.
úmmunoblotlar PP2A katalitik ve regulatuvar alt
ünitelerinde deùiüiklik göstermedi. Monooligonükleozom temelli ELúSA ve acridine-orange
propidium iodide boyama tekniùi, sitotoksisitenin
alt×nda apoptozis olduùunu gösterdi. Sonuç olarak; PP2A, interferon alfa 2b ile indüklenen K 562
apoptozisinde rol oynamaktad×r.

Band-7) incelendi; 22`sine karaciùer iùne biyopsisi
yap×ld×. Tüm olgulara 6 milyon Ü/m2 interferon
tedavisi verildi. Tedavi öncesi ve sonraki ikinci
ayda eritrosit membran proteinleri SDSPAGE
yöntemi ile incelendi. Olgular×n eritrosit membran
proteinleri hepatit B geçirmemiü, hepatit B aü×s×z,
yaü ortalamalar×8.29 y×l, 9`u erkek, 8`i k×z 17 olguluk kontrol grubuyla karü×laüt×r×ld×. Tedavinin
ikinci
ay×
sonunda
olgular×n
hiçbirinde
serokonversiyon geliümedi. Tedavi öncesi ortalama deùerleri iki grupta karü×laüt×r×ld×ù×nda: hematolojik verilerinde Hb (12.02 g/dl, p<0.05),
Hct(%36, p<0.05) ve MCVde (75.40 fl, p<0.05)
azalma, Band-4.1`de (%5.84,p<0.05) azalma, Band4.2`de (%5.52, p<0.05) art×ü saptand×. Tedavi sonras×nda ise; Hb(11.5 g/dl, p<0.05), Hct (%34.68,
p<0.05), MCV (74.36fl, p<0.05), MCH(24.72pg,
p<0.05),
BK(5.640/mm3,
p<0.05)
ve
trombositlerde (223.020/mm3, p<0.05) azalma,
Band-4.1 (%8.64, p<0.05) ve Band-4.2`de (%5.77,
p<0.05)
art×ü
saptand×.
Olgular×n
SGOT
(63.04U/L, p<0.05), SGPT (69.88 U/L, p<0.05) ve
GGT (11.28 U/L, p<0.05), direkt bilirübin (0.25
mg/dl, p<0.05), ALP (602.32 U/L, p<0.05) art×ü×,
albumin(4.35 g/dl, p<0.05) ve HDL kolesterol
(40.84 mg/dl, p<0.05) deùerlerinde ise azalma
saptand×. únterferon tedavisi sonras× Band-4.1`de
art×ü×n interferonun eritrosit membran proteinleri
üzerinde olumlu etkisi sonucu olduùu düüünülebilir.

SøMVASTATøN`øN HL-60 LÖSEMø
HATTINDA PROLøFERASYONA
OLAN ETKøLERøNøN øN VøTRO
OLARAK DEöERLENDøRøLMESø:
U. Ural1, F. Avcu1, ø. YÕlmaz2, A. Pekel3, A. ùengül3, A.
YalçÕn1.

SERøN/TREONøN PROTEøN
FOSFATAZ 2A K562
ERøTROLÖSEMø HÜCRELERøNøN
øNTERFERON ALFA-2b øLE øNDÜKLENEN APOPøTOZUNDA ROL
OYNAR:

Gülhane Askeri TÕp Akademisi 1Hematoloji, 2øç HastalÕklarÕ,
3ømmünoloji Bilim DallarÕ, Etlik, Ankara.

Hücre membran×n×n yap×s×nda yer alan sterollerin, steroidlerin ve kolesterolün sentezinin yap×ld×ù×
mevalonat
yolaù×ndaki
3-Hidroksi-3
metilglutaril koenzim A (HMGKoA) redüktaz
enziminin
inhibitörleri,
günümüzde
hiperkolesterolemi tedavisinde s×k olarak kullan×lmaktad×r. Ayr×ca, kolesterol ve türevleri
neoplastik hücrelerde DNA sentezinde ve hücre
büyümesinde yüksek konsantrasyonlarda gereklidirler. Bu çal×ümada, HMG-KoA redüktaz inhibitörü Simvastatin`in tek baü×na ve Ara-C kombinasyonu ile HL-60 akut promyelositik lösemi
hatt×nda proliferasyona olan etkileri incelendi.
Trypan blue ile hücre viabilitesi test edildikten
sonra, proliferasyon MTT ile, apoptozis ise ak×m
sitometrisinde hücre siklusu analizi ile ve morfolojik olarak incelendi. 5 günlük inkübasyonla
Simvastatin doza baù×ml× olarak sitotoksisitede
art×ü gösterdi (0.0001 PM`da %4 iken, 100 PM`da

G. Saydam, H.H.AydÕn, F. ùahin, N. Selvi, G. Öktem, E.
Terzio÷lu, F. Büyükkeçeci, S. B. Omay.
Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim DalÕ,
Bornova, øzmir.

únterferon alfa2b özellikle KML olmaküzere hematolojik malin hücreler üzerine antiproliferatif
etkilere sahiptir. Ama, hastalar×n ancak çok küçük
bir yüzdesinde hematolojik hematolojik remisyon
saùlayabilir.Ayr×ca interferon tedavisi s×ras×nda
KML
klonlar×nda
direnç
geliüebilir.K562
eritrolösemiye dönüümüü Ph pozitif KML hastas×ndan elde edilmiü bir model hücre hatt×d×r. Belli
moleküllerle granulositik ve/veya monositik serilere farkl×laüabilir. únterferon alfa2b, KML hücreleri üzerindeki etkisini JAK/STAT yola ù× üzerinden tirozin kinaz sistemi ile gösterir. Buna kar-ü×n,
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Metod: Periferik kan ve/veya kemik iliùinden
elde edilen RNA RT-PCR metoduyla çoùalt×larak
FLT3/ITD (Internal Tandem Duplikasyonu) ve
FLT3- Asp835 mutasyonlar×, t(15;17), t(8;21),
t(9;22) translokasyonlar× ve inv(16) varl×ù× incelenmiütir. Sonuç: AML ön tan×s× ile merkezimize
baüvuran hastalar×n dördünde (4/53) FLT3/ITD,
dördünde de FLT3Asp835 (4/53) mutasyonu bulunmuütur. Bu sekiz hastadan dördü M2, ikisi M4
ve bir tanesi M1 s×n×f×na girmektedir. Bu hastalarda yukar×da ad× geçen genetik deùiüik- liklerden
sadece birinde inv(16) saptanm×üt×r. Perspektif:
FLT3 mutasyonlar× ITD ve Asp835, AML` de toplam % 15 (8/53) oran×nda görülmüütür. Bu oran,
t(15;17)` den sonra en s×k genetik deùiüiklik olup,
kromozom anormalliklerinden baù×ms×z olarak
ortaya ç×kmaktad×r.Sonuç olarak literatür ve bulgular×m×za göre, FLT3 geni mutasyon analizi,
mutasyonlar×n s×kl×ù× ve STI571(Gleevec) örneùinde olduùu gibi antagonist ilaçlar ile özgün
tedaviye olanak tan×mas× aç×s×ndan, translokasyon
ve inversiyon analizleri yan×nda önemli bir moleküler belirleyici olarak önerilmektedir.

%58; p<0.001). Simvastatin`in Ara-C ile kombinasyonunda sitotoksik etki daha da belirgindi (1
_M
Simvastatinde
%37
iken,
1
PM
Simvastatin+0.001 PM Ara-C`de %69; p<0.001).
Hücre siklusunda hücrelerin apoptozisin bir belirteci olarak hipodiploid yörede topland×klar× gözlendi. Bu etki morfolojik olarak da teyit edildi.
Mevalonat
yolaù×n×n
son
ürünü
olan
mevalonalakton`un Simvastatin ile kombinasyonunda ise sitotoksisitede belirgin inhibisyon izlendi (100 PM Simvastatinde %58 iken, 100 PM
Simvastatin+200 PM Mevalonolakton`da %27;
p<0.001). Bu verilere göre, Simvastatin ile hücrelerde kolesterol modülasyonu in vitro olarak HL60 lösemi hatt×nda sitotoksik etki göstermektedir
ve Simvastatin`in kemoterapötik ajanlarla kombinasyonu lösemi tedavisinde yeni bir tedavi yaklaü×m× olabilir.

AKUT MYELOøD LÖSEMøLERDE
(AML) MOLEKÜLER BELøRLEYøCø
OLARAK FLT3 MUTASYONLARI:
D. Üren1, Y. BüyükaúÕk2, H. Koço÷lu2, Ü. ÇalÕúkan3, C.
Uçar3, M. Turgut4, 1M. Cengiz YakÕcÕer.

AKUT MYELOBLASTøK LÖSEMøLø
HASTALARDA PLAZMA
PLAZMøNOJEN AKTøVATÖR øNHøBøTÖR DÜZEYø ve HASTALIöIN
AKTøVASYONU øLE øLøùKøSø:

1BilGen (Bilkent Üniversitesi Genetik veBiyoteknoloji
AraútÕrma ve Uygulama Merkezi), Ankara.
2Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi, Eriúkin Hematoloji Bölümü,Ankara.
3Selçuk Üniversitesi TÕp Fakültesi, Çocuk Hematoloji
Bölümü, Konya,
4Ondokuz MayÕs Üniversitesi TÕp Fakültesi, Eriúkin
Hematoloji Bölümü, Samsun.

M. YÕlmaz, S. Da÷daú, Z. AkÕ, N. Güler, A.G. Aköz, Z.
Erdin, G. Alano÷lu, G. Özet.
S.B. Ankara Numune E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi
Hematoloji Kini÷i, Ankara.

Lösemilerde görülen genetik deùiüiklikler tan×,
tedavi seçimi, prognozun belirlenmesi ve hastal×ù×n takibinde önemli belirleyiciler olarak kullan×lmaktad×r. AML` lerde deùiüik oranlarda
t(15;17) (%12-15), t(8;21) (%5-10), t(9;22) (<%5)
inversiyon16 (%10-12), ve 11q23(<%5) bölgesini
ilgilendiren translokasyonlar gösterilmiütir. Ancak hastalar×n büyük çoùunluùunda herhangi bir
belirleyicinin bulunmamas× yeni belirleyicilere
ihtiyaç
duyulduùunu
göstermektedir.Hematopoezisde belirleyici rolü olan tirozin
kinaz reseptörü FLT3 gen mutasyonlar×n×n AML
patogenezinde rol oynad×ù× gösterilmiütir. AML`
de % 2025 oran×nda görülen bu mutasyonlar×n
kötü prognoz belirleyicisiolduùu yay×nlanm×ü ve
bu reseptör sinyalinin FLT3 antagonistleri ile
durdurulmas×n×n FLT3/ITD mutasyonu taü×yan
hastalar×n tedavisinde kullan×labileceùi ileri sürülmüütür.Bu çal×ümada merkezimize AML ön
tan×s× ile gönderilen hasta örneklerinde FLT3 mutasyonlar×n×n varl×ù× ve bu mutasyonlar×n diùer
genetik anormalliklerle iliükisi araüt×r×lm×üt×r.

Tüm lösemilerde olduùu gibi, akut myeloblastik
lösemi (AML)`de de koagülasyon ve/veya
fibrinoliz anormallikleri bulunmaktad×r. Lösemili
hastalardaki fibrinolitik dengesizli ùin uygunsuz
plazminojen aktivasyonu ile oluütuùu ileri sürülmüütür. AML`li hastalarda yeni tan× ve remisyon
s×ras×nda plazminojen aktivasyonuna sekonder
ola- rak yükseldiùi düüünülen total plazminojen
aktivatör (PAI) aktivitesinin hastalarda relaps
kriteri olarak kullan×l×p kullan×lamayacaù× araüt×r×ld×. Çal×ümaya Ankara Numune Hastanesi Hematoloji servisinde periferik kan ve kemik iliùinin
morfolojik, histokimyasal, immünfenotipik ve
sitogenetik incelemesi ile AML tan×s× konulan 34
hasta ve 18 saùl×kl× kontrol grubu al×nm×üt×r. Hasta grubunda 26 ilk tan×, relaps ve 17 remisyonda
olmak üzere 43 plazma örneùinde total PAI aktivitesi çal×ü×ld×. Hastalar FAB s×n×flamas×na göre;
M0 (3), M1 (3), M2 (5), M3 (7), M4-M5 (9), M6 (1)
ve s×n×flamayan (6) olarak s×n×fland×r×ld×. Total
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larda direnç oran×belirlemeyi, in vitro olarak AraC`ye karü× çapraz direnci ve bunun siklosporinle
geriye döndürülebilmesini inceledik. HL-60 hatt×
10 nM`dan baülamak üzere artan konsantrasyonlarda doksorubisine maruz b×rak×larak maksimum
22 0nM dozuna kadar ç×k×ld×. Bu dozlarda MDR
ve MRP-1 ekspresyonunun artt×ù× RT-PCR ile
gösterildi. MTT assay ile en yüksek dozda direnç
geliütirilen hatta (HL-60/Dox220) doksorubisine
karü× direnç oran×n×n, hassas hatla (HL-60/wt)
karü×laüt×r×ld×ù×nda 10,7 kat fazla olduùu gözlendi
(HL-60/wt`da IC50 62nM, HL60/Dox220`de 666
nM). Dirençli hatta CD15 ve 16 ekspresyonunun
azald×ù× gözlendi (S×ras×yla HL-60/wt`da %82 ve
%81 iken HL-60/Dox220`de %38 ve %28; p<0.001
ve p<0.001). Dirençli hatta çapraz direnç oran×n×n
belirlenmesi amac×yla farkl× dozlarda Ara-C ile
yap×lan MTT assay`de doksorubisine benzer direnç geliütiùi (0.1_M AraC`de HL-60/wt`da
sitotoksisite %61 iken, HL-60/Do x 220`de %24;
p<0.001) ve Ara-C+ siklosporin kombinasyonunda bu direncin kalkt×ù× ve sitotoksisitede belirgin
derecede art×ü olduùu tespit edildi (0.1 M AraC`de sitotoksisite %24 iken 0.1 PM Ara-C+3 PM
CsA`da %51; p<0.001). Sonuç olarak, HL-60 hatt×nda doksorubisine karü× geliüen akkiz ilaç direnci MDR ve MRP-1 ekspresyonuna baùl×d×r. Bu
hücre hatt× ayn× zamanda Ara-C`e kar-ü× da direnç
göstermektedir ve bu direnç siklosporinle geriye
döndürülebilmektedir.

PAI aktivitesi Dade Behring Beri Crom kiti ile,
Dade Behring BCS cihaz×nda çal×ü×ld×. Normal
deùerler (0.3 - 3.5 U/mL). Kontrol kan grubunda
PAI aktivitesi normal s×n×rlarda bulunurken (0.3 3.5 U/mL), AML`li hastalar×n 11`inde (%42.3) PAI
aktivitesi 3.5 U/mL`nin üzerinde bulundu.
AML`li hastalarda PAI aktivitesinin 3.5 U/mL`nin
üzerinde olmas× istatistiksel olarak anlaml× bulunmuütur (p< 0.01). AML alt gruplar×n×n analizinde, PAI aktivitesi ile AML alt gruplar× aras×nda
anlaml× bir farkl×l×k bulunmam×üt×r (p> 0.05). Kemoterapi sonras× remisyona giren grupta PAI
aktivitesi 17 hastadan 1 hastada yüksek bulunurken, diùer hastalarda normal s×n×rlarda bulunmuütur. úlk tan× ile remisyona giren hastalar aras×nda total PAI aktivitesi yönünden aradaki fark
istatistiksel olarak anlaml× bulunmuütur (p< 0.01).
Fakat FAB gruplar× aras×nda kemoterapi sonras×
PAI aktivitesi aç×s×ndan anlaml× bir farkl×l×k bulunmam×üt×r (p> 0.05). AML`li hastalarda, total
PAI aktivitesinin takip kriteri olabilece ùini, yüksekliùinin relaps× iüaret edebileceùini düüünmekteyiz. PAI`nin ürokinaz tip plazminojen
aktivatör (u-PA) ve ürokinaz tip plazminojen
aktivatör reseptör (uPAR) art×ü×na sekonder olarak artt×ù× düüünüldüùünden, AML`li hastalarda
PAI, u-PA ve u-PAR inhibisyonu tedavide faydal×
olabilir.

DOKSORUBøSøNE KARùI DøRENÇ
KAZANDIRILMIù HL-60 LÖSEMø
HATTINDA SøTOZøNARABøNOSøDE KARùI GELøùEN
ÇAPRAZ DøRENÇ:

HODGKøN (HL) ve NON-HODGKøN
LENFOMALI (NHL) HASTALARDA
ÜÇLÜ ALKøLLEYøCø PROTOKOLÜ
øLE OTOLOG PERøFERøK STEM
CELL(OPSCT) TRANSPLANTASYONU ÖN SONUÇLARI:

A. U. Ural1, B.Gür2, Y. Baran2, F. Avcu1, ø. YÕlmaz3, U.
Gündüz2, A. YalçÕn1.
Gülhane Askeri TÕp Akademisi 1
Hematoloji, 3øç HastalÕklarÕBilim DallarÕ,
Orta Do÷u Teknik Üniversitesi 2Biyoloji Bölümü, Ankara.

S. Dinçer, A. Oymak, Ö.Özdel , Z. Çelik, N. Çelik, T. Fen,
T. Demirer, Valeh Hüseyinov,
KøT Merkezi, Numune E÷itim AraútÕrma Hastanesi,
Ankara.

Kemoterapötiklerin kullan×m× ile ortaya ç×kan
veya intrinsik olarak bulunan hücresel ilaç direnci,
günümüzde
kanser
tedavisinde
kemoterapötiklere cevap al×namamas×n×n en
önemli sebebidir. Bu hücrelerde, çoklu ilaç direnci
(MDR) veya çoklu ilaç direnci ile alakal× proteinin
(MRP) ekspresyonunun artmas× ile baüta
antrasiklinler ve vinka alkaloidleri olmak üzere
çoùu kemoterapötiklere karü× s×k olarak direnç
geliümektedir. Bu çal×ümam×zda HL-60 akut
promyelositik lösemi hatt×nda artan dozlarda
doksorubisin uygulayarak MDR ve/veya MRP1
ekspresyonunu art×rmay×, hassas ve dirençli hat-

Lenfoid maligniteli özellikleri tabloda belirtilen 38
hastaya 19/2/00-22/6/02 aras×nda TioTepaMelphalanCarboplatin protokolü ile OPSCT yap×ld×.Hastalardan
5`ine
cyc+paklitaxel
(4
gram/m2 x gün+ 200 mg/m2/gün) 34`üne
cyc+Eto (4 gram/m2/gün+ 200 mg/m2/gün x 3
gün) verilerek toplama rejimi uyguland×.G-CSF(2
hastaya 8 mcg/kg,14 hastaya 10 mcg/kg,23 hastaya 16mcg/kg dozunda)baüland×.G-CSF uygulamas×n×n baülat×lmas×n×takiben ort. 12. günde(917)OPSC topland×.Toplanan ve infüze edilen
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uygulanm×üt×r. Hastalar×n 13`ü erkek, 12`si kad×n
olup medyan yaü 37 (20-68)`dir. 21`i diffüz büyük
hücreli, 2`si diffüz karma hücreli NHL olup, tan×
s×ras×nda 19 hastada ileri evre hastal×k
sözkonusuydu. TR-1`de transplantasyon yap×lan
hastalar IPI yüksek-orta veya yüksek risk grubunda yer almaktayd×. Tan× ile transplantasyon
aras×nda geçen süre medyan 15 (5.1-59.6) ayd×r.
Mobilizasyon rejimi olarak 21 transplantasyonda
kemoterapi + büyüme faktörü, 3`ünde ise sadece
büyüme faktörü uygulanm×ü; medyan 3 (1-6)
aferez ile toplanan 10.65 (5-16.04) x108/kg MNH,
10.19 (1.14-62.71) x106/kg CD34 (+) hücreden
oluüan ürünler haz×rlama rejiminden (14 BEAM,
10 BUVP16CY) sonra hastalara infüzyonla verilmiütir. Nötrofil engrafman×(>500/PL) medyan 9.5.
(7-16) gün, trombosit engrafman×(>20000/ PL) 12.
(8-76) günde oluümuütur. Transplantasyon sonras×
2(% 8.3) hasta 13 ve 29. günlerde infeksiyon nedeniyle kaybedilmiütir. Geriye kalan 22 transplantasyonun 20`sinde (% 90.9) transplantasyon sonras× tam remisyon, 2`sinde k×smi yan×t saptanm×üt×r. Medyan izlem süresi 35.6 (0.8-63.1) ay olup, bu
dönemde 6 hastada relaps-progresyon gözlenmiü,
4 hasta kaybedilmiü, halen 16`s× remisyonda olmak üzere 18 hasta yaüamdad×r. Medyan total ve
hastal×ks×z yaüam sürelerine henüz ulaü×lmam×ü
olup, 5 y×lda total saùkal×m % 57, hastal×ks×z
saùkal×m % 71 olarak bulunmuütur. Sonuçlar×m×z
sensitif hastal×ù× olan agressif NHL`l× hastalarda
OPKHT`nun etkin bir tedavi yöntemi olduùunu
düüündürmektedir.

CD34+hücre say×s×,TMNC ve TNC say×lar×;
CD34+=8.44x106/kg(2,25-31,07);
TMNC=
4,2x108/kg (0,54-8,5), TNC=4,56x108/kg (1,4014,40)dir. OPSC toplama iülemi tamamland×ktan
sonra
52.günde
(23-100)
TMCb
protokolüuyguland×.Olgular×n ilk teühisinden
TMCb protokolü uygulan×ncaya kadar geçen süre
1470 gün(range:210-6029)idi.TMCb Protokolü
olarak;Thio-Tepa
250
mg/m2/gün
x
2
gün,Melphalan
50
mg/m2/gün
x2
gün,Carboplatin 450 mg/m2/gün x 3 gün(17 hasta) ve Carboplatin 400 mg/m2/gün x 3 gün(21
hasta)uyguland×. TMCb protokolünün bitiminden
2 gün sonra hastalara, toplanm×ü olan OPSC
infüze edildi.Posttransplant dönemde 6 hastaya
+1. günde, 22 hastaya +5.günde 5 mcg/kg/gün GCSF baüland×.10 hastaya G-CSF verilmedi. WBC
engraftman× ortalama 10.gün(8-14);+1.gün GCSF
verilen grupta 11.gün(8-14),+5.gün G-CSF verilen
grupta 9.gün (8-12), G-CSF verilmeyen grupta
10.gün(911) gerçekleüti. Posttransplant takipte;1
hastada Grade IV Kardiak ve Renal toxisite,1 hastada Grade III GúS toxsisitesi, 1 hastada Grade II
Mesane Toxisitesi,1 hastada Grade I VOD geliüti.
Hastalar×n posttransplant eritrosit ve trombosit
ihtiyaçlar×;eritrosit için 3 ünite(1-5),trombosit için
5
aferez
ünitesi(1-18)oldu.Takipte;1
hastaposttransplant +6.günde CVO,1 hasta +
80.günde ileusa baùl× sepsis,bir hasta + 2.günde
suisit, +15.günde Grade IV Renal ve Kardiak
toxisite , 6 hasta progresif hastal×k nedeni ile
155.günde(80-300) kaybedildi. Halen 22 hasta
remisyonda , 5 hasta(4 NHL,1HL) nüks olarak
takip edilmektedir. Sonuç olarak halen devam
etmekte olan bu çal×üman×n ön bulgular× HL da
baüar×l× olduùunu göstermektedir.#Image4.jpg

MALGøN LENFOMALARIN
OTOLOG KÖK HÜCRE DESTEöø
NDE YÜKSEK DOZ TEDAVøSINDE
KULLANILAN 3 REJøMøN KARùILAùTIRILMASI: CBV - ICE - CTM:

KEMOSENSøTøF AGRESSøV NONHODGKøN LENFOMALI HASTALARDA OTOLOG PERøFERøK KÖK
HÜCRE TRANSPLANTASYONU:

E. Soydan, M. Arat, P. Topçuo÷lu, T. Demirer, Ö.
Arslan, M. Özcan, M. Beksaç, G. Gürman, O. ølhan, N.
Konuk, H. Koç, A. Uysal, H. Akan.

S. Ça÷Õrgan, M. Tombulo÷lu, M. Pehlivan, A. Dönmez.

Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Hematoloji Bilim
DalÕ Kök Hücre Nakli Ünitesi, Ankara.

Ege Üniversitesi TÕp Fakültesi, øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ, øzmir.

Malin lenfomalarda otolog periferik kök hücre
(OPKH) desteùinde yüksek doz tedavi (YDT)
güncel ve belli durumlarda etkinliùi gösterilmiü
halen ülkemiz ve dünyada s×kl×kla uygulanmakta
olan bir yaklaü×md×r. Kök hücre rejiminin erken
ve geç saù kal×ma etkisi gösterilememiütir ve bu
konuda randomize çal×üma say×s× oldukça azd×r.
Bu nedenle kliniùimizde ocak 1993 ile haziran
2002 tarihleri aras×nda OPKH desteùinde YDT
alan 23 Hodgkin (HL) ve 33 Hodgkin D×ü×

Otolog periferik kök hücre transplantasyonu
(OPKHT), agressiv non-Hodgkin lenfomalarda
(NHL), kemosensitif relaps veya k×smi yan×tl×
hastalar yan×nda birinci tam remisyon (TR) saùlanan yüksek riskli hastalarda da geniü uygulama
alan× bulmuütur. Kliniùimizde Haziran 1997Eylül
2002 tarihleri aras×nda yukar×da belirtilen özelliklere sahip23 NHL`l× hastaya 24 OPKHT (1 hastaya
2 kez) (sensitif relaps 13, k×smi yan×t-1 6, TR-1 5)
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gelerinin tespit edilmesi amac× ile bat×n-torakspelvik CT ile birlikte Ga-67 sintigrafisi gerçekleütirildi. Tedavi öncesi rutin kan tetkikleri ile serum
LDH ve ß-2 mikroglobulin düzeyleri çal×ü×ld×.
Bulgular: Tedavi öncesi hastalar×n tümü deùerlendirildiùinde fizik muayene ile 50 lenf nodu, CT
ile 59 supradiafragmatik, 52 infradiafragmatik
toplam 111 lenf nodu tutulumu tespit edilirken,
Ga-67 sintigrafisi ile 83 supradiaframatik, 28
infradiafragmatik, toplam 111 lenf nodu tesbit
edildi. Ga sintigrafisi ile yap×lan evrelemede 26
hasta FM ve CT ile yap×lan evre ile ayn× bulunurken 7 hastada üst evre 6 hastada alt evre tespit
edildi. Tedavi sonras× fizik muayene ile 27 lenf
nodu, CT ile 31 supradiafragmatik, 17
infradiafragmatik toplam 48 lenf nodu tutulumu
tespit edilirken, Ga-67 sintigrafisi ile 36
supradiaframatik 15 infradiafragmatik, toplam 51
lenf nodu tespit edildi. Tedavi öncesi Ga-67 tutulumu tespit edilen bölgelerde kantitatif Ga-67
tutulum aktivite skoru ile serum LDH ve ß-2
mikroglobulin düzeyleri aras×ndaki korelasyon
istatistiksel olarak anlaml× bulundu. Sonuç: Ga-67
sintigrafisi tedavi öncesi ve sonras× lenf nodu
tutulumu tespiti aç×s×ndan CT`ye göre belirgin bir
üstünlük göstermemekle birlikte belirli bir hasta
grubunda evreyi, dolay×s×yla seçilecek tedaviyi
deùiütirmede yard×mc× olabilir. Ga-67 tutulum
aktivitesinin LDH ve ß-2 mikroglobulin düzeyleri
ile korelasyonunun istatistiksel olarak anlaml×
bulunmas×Ga-67
sintigrafisinin
hastal×ù×n
prognozunu belirlemede kullan×labilecek bir görüntüleme yöntemi olabileceùini düüündürmektedir.

Lenfomal× (HDL) 40`× erkek, 16`s× kad×n ortanca
yaü× 34 (16-54) olan 56 hasta uygulanm×ü olan
yüksek doz tedavinin erken dönem mortalite ve
etkinli ùi aç×s×ndan karü×laüt×r×ld×. Uygulanan
yüksek doz rejimler ifosfamid 2,5 gr/m2/gün 4
gün, etoposid 600mg/m2/gün 4 gün, karboplatin
500 mg/m2/gün 3 gün (ICE) (n=18),
siklofosfamid 600 mg/m2, etoposide 600 mg/m2,
BCNU 300 mg/m2 (CVB) (n= 22) ve karboplatin
450 mg/m2/gün 3 gün, thiotepa 250mg/m2/gün
2 gün, melfalan 50mg/m2/gün 2 gün (CTM)
(n=16) den oluümakta idi. Üç grup aras×nda yaü,
cinsiyet, tan×, tan×nakil aras×ndaki süre, nakil s×ras×nda hastal×ù×n durumu aç×s×ndan eüit özelliklere
sahipti. Hastalar nakil iliükili mortalite, ve erken
dönem yan×t aç×s×ndan deùerlendirildi (Tablo).
OPKHT öncesinde kullan×lan YDT haz×rlama
rejimleri içerdikleri alkilleyici ajan×n dozu ile
orant×l× olarak medüller ve ekstramedüller
toksisiteye neden olurlar. Her 3 rejimde de
gastrointestinal toksisite ön planda gözlenmekte
fakat ICE da diùerlerinde gözlenmeyen renal
toksisite ile karü×laü×lmaktad×r. CBV rejimi ile haz×rlanan hastalar×n verilerini retrospektif olarak
CTM ve ICE alan hastalar×n verileri ile karü×laüt×r×ld×ù×nda her üç rejimin toksisite aç×s×ndan benzerlik gösterdiùini ve engrafman kinetikleri deùerlendirildiùinde ICE rejimi alanlarda CVB rejimi alanlara gore nötrofil engrafman×n×n daha
erken olduùu izlenmiütir ve YDT yan×t×, relaps ve
ölüm nedenleri aras×nda farkl×l×k görülmemiütir.
#Image2.jpg##Image3.jpg#

LENFOMALI HASTALARDA TEDAVø ÖNCESø VE SONRASI GALYUM67 SøNTøGRAFøSøNøN TAKøPTEKø
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NON-HODGKøN LENFOMADA SERUM VASKÜLER ENDOTELYAL
BÜYÜME FAKTÖRÜ DÜZEYø VE
KEMøK øLøöøNDE
ANJøYOGENEZøN PROGNOZ øLE
øLøùKøLERø:

H. ø. SarÕ, A. Ünal, B. Eser, F. Altuntaú, Ö. Er, M. Özkan,
M. Çetin.
Erciyes Üniversitesi TÕp Fakültesi, Dedeman Hastanesi, Hematoloji Bilim DalÕ, KøT Ünitesi, 38039, Kayseri.

ù. G.Kaya, T. Soysal, ù. Öngören, M. C. Ar, Ü. Üre, Z.
Baúlar, B. Ferhano÷lu, Y. AydÕn, G. Aktu÷lu, B. Ülkü,
N.Tüzüner, H. AkÕ, S. Kaplano÷lu.

Bu çal×ümada lenfomal× hastalarda Ga-67 sintigrafisinin hastal×kl× bölge tutulumu ve evreleme aç×s×ndan kompüterize tomografiye üstünlüùü olup
olmad×ù× ve Ga-67 tutulumunun prognostik faktörlerle iliükisi araüt×r×ld×. Materyal-Metod: Çal×ümaya Nisan 1999-Temmuz 2002 tarihleri aras×nda
Erciyes Üniversitesi T×p Fakültesi Hematoloji
kliniùinde tan× alan 25`i erkek 14`ü kad×n toplam
39 lenfomal× hasta al×nd×. Hastalar×n tedavi öncesi
ve sonras× yap×lan fizik muayenelerinde periferik
lenf nodu tutulumlar× incelendi. Fizik muayene
d×ü×nda görüntüleme yöntemleri ile tutulum böl-

Hematoloji Bilim DalÕ, Patoloji Anabilim DalÕ, østanbul
Üniversitesi Cerrahpaúa TÕp Fakültesi, østanbul. (Bu
çalÕúma østanbul Üniversitesi AraútÕrma Fonu tarafÕndan desteklenmiútir. Proje No: T 910/ 06112000)

Non-Hodgkin lenfomada (NHL) serumda ve kemik iliùinde anjiyogenezin prognoz parametreleri
ve saùkal×m ile iliükisinin araüt×r×ld×ù× bir çal×üma
bulunmamaktad×r. NHL`l× hastalarda, anjiyogenik
bir molekül olan serum vasküler endotelyal bü192

S. Paydaú, M Ergin, B KÕlÕç, U Diúel, S Yavuz, K
TanrÕverdi, B ùahin, ù Erdo÷an, ø Tuncer, R Burgut.

yüme faktörü (VEGF) düzeyi ile kemik iliùinde
mikrodamar dansitesini (MVD) saptayarak, bunlar×n diùer prognoz parametreleri ve saùkal×m ile
iliükisini araüt×rmak amac×yla prospektif olarak
düzenlenen çal×ümaya Kas×m 2000-Mart 2002 tarihleri aras×nda baüvuran, yeni tan× konmuü, tedavi görmemiü, yaülar× 14-78 aras×nda deùiüen
(median yaü 56) 37 NHL`l× hasta al×nd×. Hastalar×n
tedavi öncesindeki evresi, histolojik tipi,
ekstranodal tutulum alanlar×, performans durumu
belirlendi, kanda LDH, ß2 mikroglobulin,
hematokrit, albumin, sedimentasyon düzeyleri
saptand×, evreleme amaçl× kemik iliùi biyopsileri
al×nd× ve uygun tedavi baüland×. Çal×üma süresince hastalar 3-21 ay (medyan: 7 ay) aras×nda izlenebildi. Anemi tetkiki amac×yla kemik iliùi biyopsisi yap×lm×ü ve normal bulunmuü 15 hasta kontrol grubu olarak al×nd×. Hastalardan gerekli izin
al×nd×. Serum VEGF düzeyleri ELISA ile belirlendi, kemik iliùinde mikrodamarlar×n gösterilebilmesi
için
vonWillebrand
faktör
antikorlar×kullan×larak immunhistokimyasal boyama yap×ld×. Hastalar×n VEGF düzeyleri, kontrol
grubundan anlaml× derecede yüksek bulunurken
(p=0,006), kemik iliùinde MVD`leri aç×s×ndan
anlaml× bir fark gösterilemedi (p=0,051). NHL`l×
hastalar×n VEGF düzeyleri ile kemik iliùindeki
MVD`leri aras×nda da bir iliüki saptanamad×. Kemik iliùi tutulumu olan ve olmayan hastalar×n
serum VEGF düzeyleri ve kemik iliùi MVD`leri
aras×nda anlaml×bir iliüki saptanamad×. NonHodgkin lenfomada prognostik önemi olan
laboratuvar testleri aras×ndan ß2 mikroglobulin ile
kemik iliùinde MVD aras×nda anlaml× iliüki saptand× (p=0,025), diùer prognostik belirteçlerle bir
iliüki gösterilemedi. Saùkal×m analizleri sürdürülecek ol- makla birlikte, Haziran 2002 tarihi itibariyle ölen ve ya-üayan hastalar karü×laüt×r×ld×ù×nda
VEGF düzeyleri ölen hastalarda hayatta kalanlardan daha yüksek bulunurken (p=0,04), MVD aç×s×ndan anlaml× fark görülmedi (p=0,89). Sonuç:
Çal×ümam×zda NHL`da kanda VEGF`nin artt×ù×
gösterilmiü ancak kemik iliùinde MVD ile VEGF
aras×ndabir iliüki saptanamam×üt×r. Az say×daki
olguda da olsa VEGF ölen olgularda yüksek bulunmas×, MVD ise ß2 mikroglobulin ile korelasyonu nedeniyle prognoz deùeri taü×yan parametreler olarak daha fazla olguda araüt×r×lmaya deùer
bulunmuütur.

Onkoloji, Patoloji, Hematoloji Bilim DallarÕ ve Kan
BankasÕ, Çukurova üniversitesi TÕp Fakültesi, Adana.

Amaç: Hepatit C virusunun (HCV) hepatotoksik
etkisinin yan×s×ra ekstrahepatik etkileri de vard×r.
Lenfomagenezdeki rolü ile ilgili çal×ümalar son
y×llarda dikkat çekmeye baülam×üt×r. Bu çal×üman×n amac× lenfomagenezde HCV etkisinin olas×
rolünü sapatamakt×r. Bu amaçla non-Hodgkin
lenfoma (NHL) tan×s× alan olgular×n serum örneklerinde anti-HCV antikorlar ile serum örnekleri ve
lenfoma dokular×nda HCV-RNA araüt×r×ld×. Ayr×ca dokuda HCV-RNA (+) saptanan olgularda
dokuda HCV kor protein araüt×r×ld×. Gereç ve
yöntem: NHL tan×s× alan 223 olgu çal×üma grubunu oluüturdu. Kan merkezindeki donor
populasyonu kontrol grubu olarak kullan×ld×.
Olgular×n serumunda anti-HCV antikorlar×n saptanmas× için 3. Jenerasyon ELISA kit ile
mikropartikül enzim assay kullan×ld×. Olgular×n
67`sinde serumda HCV-RNA saptanmas×için
Enhanced Avian RT-PCR kit (sigma) kullan×ld×.
Olgular×n 35`inde ise lenfoma doku örneklerinde
yine RT-PCR kullan×larak HCV-RNA saptand×.
HCV (+) KC doku örnekleri (+) kontrol, HCV (-)
KC doku örnekleri ise (-) kontrol olarak kullan×ld×.
Dokuda HCV-RNA (+) saptanan olgularda
immunhistokimyasal yöntem ile HCV kor protein
araüt×r×ld×. HCV-RNA ve anti-HCV sonuçlar×,
diùer klinik ve demografik veriler ve donor
populasyonundaki antiHCV s×kl×ù× ile k×yasland×.
Bu amaçla Mann Whitney U test, Fisher`s Exact
test ve correlation coefficient testleri kullan×ld×.
Sonuçlar: 223 olgunun 18`inde (% 8.1) antiHCV
antikor saptand×. Donor populasyonu ile k×yasland×ù×nda Common OR 34.56, düzeltilmiü OR
19.07 olarak bulundu. Anti-HCV (+) olgular×n yaü×
(-) `lerden biraz daha ileri olmas×na raùmen istatistiksel olarak önemli farkl×l×k yoktu (p:0.155).
Serumda HCV-RNA aranan 67 olgunun 21`inde
(% 31) HCV-RNA saptand×. Serumda HCVRNA
(+) saptanan olgular×n yaü× (-) olanolgulardan
daha genç idi ve fark istatistiksel olarak anlaml×
idi (p:0.027). Anti-HCV (+) ve (-) olgularla serumda HCV-RNA (+) ve (-) olgular ekstranodal tutulum, histolojik grade aç×s×ndan farkl× deùildi
(p:0.442, 0.558). 35 olgunun doku örneklerinden
30`unda dokuda RNA izole edilebildi. Bu 30 olgunun 11`inde (% 37) HCV-RNA (+) olarak saptand×. Dokuda HCV-RNA (+) ve (-) olgular aras×nda yaü, ekstarnodal tutulum ve histolojik grade
aç×s×ndan fark saptanmad×(p:0.471). Dokuda
HCV-RNA (+) olan olgulardan 10 olgunun olgunun 2`sinde % 2-3 oran×nda HCV kor proteini
saptand×. Yorum: NHL olgular×nda anti-HCV
antikor pozitifliùinin, donor populasyonuna göre

NON-HODGKøN LENFOMADA SERUMDA ANTø-HCV øLE SERUM VE
LENFOMA DOKUSUNDA HCVRNA: KLøNøK-PATOLOJøK KORELASYON:
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polimeraz zincir reaksiyonu yöntemiyle DNA
amplifiye edildi. Hin6I enzimkesimi yap×l×p,
agaroz jelde bantlar görüntülendi. Normal bireylerde (n=126) V alleli s×kl×ù×%80.5, L alleli s×kl×ù×
%19.4; trombozlu AFS`lu hastalarda (n=56) V
alleli s×kl×ù× %86.6, L alleli s×kl×ù× %13.3, trombotik
komplikasyonu olmayan AFS`lu hastalarda
(n=25) V alleli s×kl×ù× %82, L alleli s×kl×ù× %18,
trombozlu AFS grubuyla yaü ve cinsiyet aç×s×ndan
uyumlu kontrol grubunda (n=56) V alleli s×kl×ù×
%85.7, L alleli s×kl×ù×%14.2 olarak bulundu.
Trombozlu AFS hastalar×ndan oluüan grup, gerek
normal bireylerle, gerekse trombozsuz AFS hastalar×ndan oluüan grupla karü×laüt×r×ld×ù×nda
anlaml×bir fark bulunamad×. Arter trombozlu ve
ven trombozlu AFS hastalar× ayr× ayr× ele al×n×p
karü×laüt×r×ld×ù×nda yine istatistiksel olarak anlaml× bir fark bulunamad×. Bulgular×m×z FXIII
Val34Leu polimorfizminin AFS`da tromboz geliüiminde koruyucu etkisinin olmad×ù×n× düüündürmektedir.

belirgin artm×ü olmas× NHL patogenezinde
HCV`nin rolünü telkin eden Japonya ve útalya
çal×ümalar× ile uyumludur. Serumda HCVRNA`n×n daha yüksek oranda (+) bulunmas×,
antikor taramaya göre HCV-RNA bak×lmas×n×n
NHL populasyonu gibi immunsupresse grupta
daha güvenilir olduùunu göstermektedir. Dokuda
HCV-RNA saptanmas× gerçek sebep-sonuç iliükisini göstermesi yönünden deùerli bulunmuütur,
ancak daha fazla say×da hastada bu parametrelerin araüt×r×lmas×n×n daha deùerli olacaù× aüikard×r.
Not: Bu çal×üma TÜBúTAK ve Çukurova Üniversitesi Araüt×rma Fonunca desteklenmiütir.

ANTøFOSFOLøPøD SENDROMUNDA FAKTÖR XIII Val34Leu
POLøMORFøZMøNøN TROMBOZ
GELøùøMøNDEKø ROLÜ:
R. Diz-Küçükkaya, V.Hançer, M. NalçacÕ, M. ønanç, Y.
Pekçelen.

ÇOCUKLUK ÇAöINDA
TROMBOEMBOLø VE RøSK FAKTÖRLERø:

Hematoloji Bilim DalÕ, Romatoloji Bilim DalÕ, østanbul
Üniversitesi østanbul TÕp Fakültesi, østanbul.

Tekrarlayan arteriyel ve venöz tromboz ataklar×
ve tekrarlayan gebelik kay×plar× ile seyreden
antifosfolipid sendromu (AFS) edinsel trombofili
nedenleri aras×nda ilk s×rada yer almaktad×r.
Sendromun geliüiminde antifosfolipid antikorlar×
(AFA) suçlanmakla beraber, normal bireylerde
AFA pozitifliùine rastlanabilmesi ve AFA yüksek
titrede pozitif olan olgular×n bir k×sm×nda hiç
trombotik atak geliümemesi, baüka faktörlerin de
etkili olabileceùini düüündürmektedir. Faktör XIII
(FXIII), p×ht×laüma sisteminin son basamaù×nda
yer alan bir transglutaminaz enzimidir. Baül×ca
görevi fibrin lifleri aras×nda çapraz baùlar kurmak
ve fibrini matriks proteinlerine baùlayarak p×ht×y×
stabilleütirmektir. Son y×llarda FXIII Val34Leu
polimorfizminin hem arteriyel, hem de venöz
tromboz geliüme riskini azaltt×ù×, L allelinin
trombozdan koruyucu olduùu bildirilmektedir.
Bu çal×ümada FXIII Val34Leu polimorfizminin
AFS`da tromboz geliüimine etkisi olup olmad×ù×
incelenmektedir. Çal×ümam×zda öncelikle normal
bireylerde
(n=126)
FXIII
Val34Leu
polimorfizminin s×kl×ù× incelendi. Daha sonra
tromboz öyküsü olan 56 AFS`lu hastada, en az 3
y×ll×k takipte hiç trombotik komplikasyon geliütirmemiü 25 AFS`lu hastada ve trombozlu AFS
grubuyla yaü ve cinsiyet aç×s×ndan uyumlu 56
saùl×kl× bireyde FXIII Val34Leu polimorfizmi araüt×r×ld×. Hasta ve saùl×kl× bireylerden bilgilendirilmiü onay al×narak sitratl× venöz kandan DNA
izolasyonu yap×ld×. Uygun primerler kullan×lark

A. M. Güneú, Y. ølçöl, B. Sevinir, M. Okan, T. Özkan, O.
Dönmez, B. Baytan, Ü. Günay.
Uluda÷ Üniv. TÕp Fak. Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve HastalÕklarÕ
Ana bilim DalÕ, BiyokimyaAna bilim DalÕ, Bursa.

Genetik faktörlerin yan× s×ra egzojen risk faktörleri de tromboz geliüiminde önemlidir. Çal×ümam×zda trombozlu çocuklarda genetik ve çevresel
protrombotik risk faktörleri ve bu faktörlerin
trombüs geliüimine olan etkileri araüt×r×ld×. Bu
amaçla radyolojik ve klinik olarak trombüs saptanan 20 olgudan (E/K: 13/7, Yaü: 39±7.2ay) al×nan
1cc venöz kan örneklerinde; PT G20210A, FVL
G1691A, MTHFR C677T mutasyonlar× Light
Cycler PCR yöntemi ile araüt×r×ld×. Kontrol gurubu olarak al×nan saùl×kl× 100 çocukda da ayn× genetik faktörler tarand×. Trombozlu olgularda
plazma protein C, protein S, antitrombin III düzeyleri koagülometrik test ile serum antifosfolipid
antikorlar×ise ELISA yöntemi ile ölçüldü. Olgular×n 2`sinde arteryal (A úliaca), 18`inde venöz
(sinus ven trombozu:5, V Porta:4, derin ven
trombozu:6, kardiyak:2, purpura fulminans: 1)
tromboz saptand×. Genetik faktörler %70 (n:14)
olguda pozitif idi. En s×k MTHFR (%35, n:7) ve
FVL (%35, n:7) mutasyonlar× pozitif bulundu. PT
mutasyonu ise %10(n:2) olguda pozitif idi. úki
olguda hem FVL hem de MTHFR mutasyon birlikteliùi vard×. Trombozlu olgularda FVL ve
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ne karü× inhibitör bulunan hemofiliklerde olduùu
gibi) gibi üstünlükleriyle göze uygulanacak cerrahi giriüimlerde de rekombinant faktör VII seçimine öncelik verilmelidir.

MTHFR insidans× kontrol gurubuna göre anlaml×
anlaml×olarak yüksek saptand×(p<0.05). PT mutasyon s×kl×ù× ise kontrol gurubundan farks×zd×(p>0.05). Egzojen risk faktörleri %70 (enfeksiyon:8, kanser:3, kateterizasyon: 1, SLE :1, nefrotik
sendrom :1) olguda pozitif idi. Risk faktörleri
aç×s×ndan olgular deùerlendirildiùinde; %45`inde
(n:14) her iki faktörün, %50`sinde ise (n:10) sadece
bir faktörün pozitif olduùu belirlendi. Olgular×n
%5`inde (n:1) hiçbir faktör pozitif bulunmad×.
Genetik ve egzojen risk faktörlerinin birlikte pozitif olmas×n×n tromboz riskini, hiçbir risk faktörü
olmayan duruma göre 44 kat (OR:44.3, p<0.001),
tek bir faktörün pozitif olduùu duruma göre ise 7
kat art×rd×ù× saptand× (OR:7, p<0.05). Tromboz
riski hiçbir risk faktörü taü×mayan ile sadece genetik veya egzojen risk faktörü taü×yanlar aras×nda
farkl×bulunmad× (p>0.05). Çal×ümam×z sonucunda
genetik risk faktörü pozitif olan olgularda,
tromboz geliüimini önlemek için çevresel risk
faktörlerinin s×n×rlanmas×n×n önemli olduùu kan×s×na var×ld×.

FAKTÖR VIII`ø KODLAYAN GEN
BÖLGESøNDE MUTASYON BULUNAMAYAN HEMOFøLø A HASTALARI:
E. Berber, S. Hande Ça÷layan.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bo÷aziçi Üniversitesi, østanbul.

Hemofili A, X`e baùl× çekinik kal×t×m gösteren ve
Faktör VIII aktivitesindeki eksiklikten kaynaklanan bir kanama bozukluùudur. Hemofili A hastalar×nda (yaklaü×k1/5000 erkek) birbirinden farkl×
fenotipik kanama bozukluklar×geliüir. Bu bozukluklar FVIII genini kodlayan bölgede olu-üan heterojen mutasyonlardan kaynaklan×r. Xq28 bölgesine haritalanan ve 2332 amini asidlik proteini
kodlayan FVIII geni 186 kb uzunluùundad×r ve 26
eksondan olu-üur. Aù×r hemofili A hastalar×n×n
yaklaü×k %40`×nda intron 22 ile gene yak×n benzer
bölgeler aras×nda oluüan rekombinasyonu kapsayan inversiyon mutasyonu görülür. Intron 1 de
oluüan bir diùer inversiyon mutasyonuna ise hastalar×n %4`ünde rastlan×r. Hastal×ùa yol açan diùer
mutasyonlar× saptamak için DGGE, SSCP, CSCP
ve CMC gibi gen tarama yöntemleri uygulan×r. Bu
tarama yöntemleri sonucunda mutasyon saptama
oran× %80-95 dir. Intron 22 ve intron 1 inversiyon
mutasyonu olmad×ù× gösterilen 60 Türk hemofili
A hastas×n×n promotor bölgesi, 5` ve 3` protein
kodlamayan bölgeler ve ekson 14 bölgesi di-ü×nda
bütün eksonlar× DGGE yöntemi ile taranm×ü ve 36
hastada mutasyon saptanm×üt×r. Mutasyon saptanamayan 10 hastan×n ekzon 14 bölgesi DNA dizi
analizi ile taranm×ü ve mutasyona rastlanmam×üt×r. Mutasyonu saptanamayan 24 hastada FVIII
geninin bütün kodlay×c× bölgelerinin DNA dizi
analizi ile taranmas× için çal×ümalar devam etmektedir. Hemofili A tan×s× konulmuü hastalarda
FVIII geninin kodlay×c× bölgelerinde mutasyon
bulunamad×ysa, VWF geninde FVIII-baùlama
bölgesini kodlayan1820 eksonlar×n×n da taranarak
tip 2N vWF hastal×ù× olmad×ù× gösterildiùi taktirde ve ayr×ca FV kombine eksikli ùi bildirilmemiüse, hastal×ùa yol açan moleküler lezyonunun temelinin baüka bölgelerde aranmas× söz konusudur. Moleküler lezyonu bilinmeyen hemofili A
hastalar×n×n yaklaü×k %2 olduùu düüünülmektedir.

HEM FAKTÖR VIII, HEM FAKTÖR
IX øNHøBøTÖRÜ BULUNAN BøR
HEMOFøLøKTE KATARAKT AMELøYATI:
B. Zülfikar, T. OvalÕ.
østanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, østanbul TÕp
Fakültesi Göz HastalÕklarÕ Ana Bilim DalÕ, Türkiye
Hemofili Derne÷i, østanbul.

únhibitör geliüen hemofiliklerin kanamalar×, acil
ve elektif cerrahi iülemleri dünyada hala üzerinde
titizlikle
durulan
konulardan
biridir.
Rekombinant faktör VII`nin (Novoseven) kullan×ma girmesiyle hemofiliklerin bu sorular×n×n
çözümünde büyük ilerlemeler kat edilmiütir. Literatürde örneùi bulunamayan, hem faktör VIII`e
(20 BU), hem de faktör IX`a (16 BU) karü× yüksek
titrede inhibitör bulunan ve y×llard×r görme bozukluùu olan 67 yaü×ndaki hemofili hastas×n×n sol
gözüne merkezimizde lokal anestezi sonras×
kapsulohex×s ile katarakt ameliyat× ve intraoküler
lens implastasyonu yap×ld×. Tedaviden 2 saat önce
baülanan Novoseven, ameliyatta ve ameliyat sonras× 3 saat arayla toplam 6 kez kullan×larak
hemostaz saùland×. únhibitörlü hemofiliklerin her
türlü cerrahi giriüimleri; operasyon öncesi aferezis
yap×larak veya diùer p×ht×laüma faktörleri (APCC,
PCC, yüksek doz faktör konsantreleri) kullan×larak da yap×labilmektedir. Ancak, etkinliùi, k×sa
süreli uygulan×ü×, etki spektrumunun geniüliùi
(hem faktör VIII, hem faktör IX, hem de her ikisi195

Ege Hemofili Merkezi, Pediatrik Hematoloji, Ortopedi,
Nükleer TÕp, Fizik Tedavi,Radyoloji Anabilim DalÕ Ege
TÕp Fakültesi, øzmir.

TÜRK POPULASYONUNDA FVIII
EKSON 14 A>C POLøMORFøZMø
(SER1269SER):

Radioizotop Sinovektomi (RS) ile hemofili alanda
30 y×ld×r elde edilen deneyimler yöntemin kal×c×
eklem sakatl×ù×n× önlemekte etkin ve güvenilir
olduùu göstermektedir. Faktör tedavisinin ekonomik güçlükler nedeniyle yeterince kullan×lamad×ù× geliümekte olan ülkelerde s×k oranda hedef eklem ve kronik sinovit geliümesiyle genç
yaüta h×zla kal×c× sakatl×k geliütiùi bilinmektedir.
Bu çal×ümada Ege Hemofili Merkezinde 2001-2002
y×llar×nda yap×lan RS uygulamalar×nda elde edilen
veriler sunulmaktad×r. Ege Hemofili Konseyinde
RS endikasyonu konulan tüm hastalar ve ailelerinden bilgilendirme sonras× yaz×l× onay al×nd×ktan sonra en az 5 hastan×n ayn× seansta topland×ù×
programlar oluüturuldu. Radyoizotop olarak etkisi ve güvenirliùi uzun y×llard×r kan×tlanm×ü útrium
90 (ScheringCis /Fransa) seçildi. Haziran
2001`den Eylül 2002 aras×nda RS uygulanan 20
Hemofili hastas×nda (14 HA, 6 HB) 28 farkl× eklemde (19 Diz, 7 Dirsek, 1 Ayak bileùi, 1 Talanavikuler)
uyguland×.
Hastalar×n
1`i
profilaksideydi. Anti-HIV ve Anti-HCV (-) olan
hastalardan birinde HR tipte inhibitör (200
BU/ml)vard× ve olgunun 2 diz eklemine rFVIIa
desteùi ile RS baüar×yla gerçekleütirildi. Yaü daù×l×m× 7-23 aras×nda olup yaü ort. 13 y×l idi. Olgularda sinovit derecesi grade-I ile III idi. Uygulama
öncesi faktör düzeyleri % 50 olacak üekilde faktör
uyguland× ve 3 gün sürdürüldü. Sedasyon için
oral Midozalam(0.2 mg/kg) 15 dakika önce uyguland×.
Intra-artikular
enjeksiyon
ortopedistortopedist taraf×ndan steril koüullarda
Flouroskopi ünitesinde uyguland×. Sinovial s×v×
aspire edildikten sonra Diz için 4-5mCi, dirsek
için 2mCi intra-artikuler uyguland×. Eklem içi
steroid uygulanmad×. úùne geri çekilmeden önce 1
cc. Prilokain eklem içi aral×ùa uyguland×. Uygulama sonras× eklemler alç×ya al×nd× ve 3 gün süreyle immobilizasyon ev üartlar×nda saùland×. 3.
gün alç×lar ç×kar×larak 2 hafta elastik bandaj uygulamas×na geçildi. Fizik tedavi uygun olgularda
yap×ld×. Uygulama sonras× takip süresi 1-15 ay
(ort. 9 ay) idi. Komplikasyon izlenmedi. Tüm hastalarda kanama say×s× ve faktör konsantresi
kullan×m×azald×. Kanama say×s× ortalamas× ayda
ort. 2.5 epizod iken izlem sonras× ayda ortalama
1/4`e indi (10 kat azald×). Olgular×n 2/3`ünde
(Sinovit düzeyi grade I-II olanlarda) olumlu sonuç
al×nd× yani uygulama yap×lan eklemde kanama
izlenmedi. Sinovit düzeyi grade-III düzeyinde
olan ve yaü× >15 olan olgularda yan×t oran× daha
azd×. Sonuç olarak elde ettiùimiz deneyim RS
iüleminin ülkemiz gibi geliümekte olan ülkeler için
ideal, ucuz, kolay, etkin ve güvenilir bir yöntem
olduùunu göstermektedir. Ülkemizde ústanbul,

E. Berber, N. Akar, S. Hande Ça÷layan.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bo÷aziçi Üniversitesi, østanbul, Pediatrik Moleküler Genetik Bölümü, Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi, Ankara.

Xq28 bölgesine haritalanan ve 2332 amini asidlik
proteini kodlayan FVIII geni 186 kb uzunluùundad×r ve 26 eksondan oluüur. FVIII genini kodlayan bölgede oluüan heterojen mutasyonlar, FVIII
aktivitesindeki eksiklikten kaynaklanan ve çekinik kal×t×m gösteren bir kanama bo- zukluùu olan
hemofili A hastal×ù×na yol açar. Hemofili A hastalar×nda (yaklaü×k1/5000 erkek) birbirinden farkl×
fenotipik kanama bozukluklar× geliüir. Hastal×ù×n
aile içinde kal×t×m×n× takip ederek DNA düzeyinde doùum öncesi tan× vermek hastal×ù×n önlenmesinde etkin bir yöntemdir. Bunun için gen içinde
veya gene yak×n bölgelerde bulunan, heterozigot
oran× yüksek polimorfizmler kullan×l×r. FVIII
ekson 14 bölgesi ise FVIII`in koagülasyon aktivitesi üzerinde etkisi olmayan B bölgesini kodlar.
Ancak ekson 14`ün FVIII gen regülasyonunda
ve/veya proteinin salg×lanmas×nda rolü olduùu
düüünülmektedir. Baz× genlerde genin regülasyonundan
sorumlu
bölgelerde
bulunan
polimorfimlerin genin anlat×m× ile iliükili olduùu
gösterilmiütir. Bu çal×üma kapsam×nda FVIII ekson
14 A>C c.3864 polimorfizminin Türk toplumundaki s×kl×ù×n×n %26 olduùu (C alel frekans×) saptanm×üt×r. Bu oran diùer Avrupa topluluklar×nda
%6 ve Çin toplumunda ise %18 dir. Heterozigot
oran×n×n % 38 olmas× bu polimorfizmin Türk toplumunda hemofili A DNA tan×s×nda kullan×labilecek önemli bir markör olduùunu göstermektedir.
Ayr×ca, A>C c.3864 polimorfizminin FVIII düzeyi
yüksek bireylerde ve hemofili A hastalar×nda
s×kl×ù× da çal×ü×larak, aralar×nda önemli bir fark
olmad×ù× gözlenmiütir. Böylece genin regülasyonunda rol oynad×ù× düüünülen bir bölgede olduùu
halde bu polimorfizm hemofili fenotipi ile iliükisi
olmad×ù× gösterilmiütir

HEMOFøLøK ÇOCUKLARDA
øTRøUM 90 øLE RADøOøZOTOP
SøNOVEKTOMø:
K. KavaklÕ, S. Aydo÷du, Y. Duman, M. Taner, K. ÇapacÕ,
A. Memiú, D. YÕlmaz, C. Balkan, Y. AydÕnok, S. Omay.
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nedeniyle jel elektroforezi ile de kimerizm analizi
yap×labilir.

Ankara ve úzmir`de söz konusu yöntem rutin
olarak uygulanabilmeli ve hemofilik çocuklar×n
sakat kalmas×önlenmelidir.

BUSULFANIN ORAL VE
PARENTERAL
FORMULASYONUNUN RETROSPEKTøF KARùILAùTIRILMASI:

KøMERøZM ANALøZø; JEL VEYA
KAPøLLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMLERøNøN KARùILAùTIRILMASI:
A.Timura÷ao÷lu, S. Austin, K. Mills.

M. Arat, P.Topçuo÷lu, G. Gürman, E. Soydan, M. Matrak, H. Ender, M. Özcan, Ö. Arslan, O. ølhan, H. Akan,
M. Beksaç.

Akdeniz Üniversitesi TÕp fakültesi, øç HastalÕklarÕ Anabilim DalÕ, Hematoloji Bilim DalÕ, Antalya, University
of Wales, College of Medicine, Department of
Haematology, Cardiff, UK

Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi, øbni Sina Hastanesi
Hematoloji Bilim DalÕ& Kök Hücre Nakli Ünitesi ve
Bilgi øúlem Merkezi, SÕhhiye, Ankara.

Kimerizm allojeneik kök hücre nakli sonras× al×c×
ve verici hücrelerinin bir arada bulunmas×d×r.
Al×c×da yap×lan tüm hematopoetik ve lenfoid hücreler tamamiyle verici hücrelerinden kaynaklan×yorsa tam kimerizmden söz edilir. Hem verici
hemde al×c×n×n hücreleri birlikte bulunu- yorsa
kar×ü×k kimerizm söz konusudur. Kar×ü×k
kimerizm kal×c× olabileceùi gibi nakil sonras× geçici bir faz olarak ta karü×m×za ç×kabilir ki bu tam
kimerizm veya nakledilen doku reddi ile sonuçlanabilir. Kar×ü×k kimerizm malign hastal×ù×n nüks
habercisi de olabilir. Son y×llarda uygulanmaya
baülan×lan nonmyeloablatif kök hücre naklinde de
önemli bir noktay× oluüturmaktad×r. Bu nedenlerle
kimerizmi olabildiùince kantitatif göstermek ve
hastan×n prognozu aç×s×ndan takibi önem kazanm×üt×r. Biz bu çal×ümada poliakrilamid jel
elektroforez ve kapiller elektroforez yöntemlerini
teknik olarak karü×laüt×rmaya çal×üt×k. Al×c× ve
vericinin nakil öncesi DNA lar×n× izole ettikten
sonra deùiüik mikrosatellit ve minisatellit
primerleri kullanarak al×c× ve verici için en belirleyici olanlar×n× termal cycler cihaz×nda kalitatif
PCR ile seçtik. Daha sonra deùi-üen oranlarda
(%25, %10, %5, %2, %1) bu DNA lar× kar×üt×r×p
hem poliakrilamid jelde hem de kapiller
elektroforez için kullan×lan ABI-310 Gene-Scanner
da yürüttük. Jel ile %2, gene-scanner ile %1 oran×nda al×c× DNAs×n×gösterebildik. Ancak hastaya
uyguland×ù×nda jel ile direk olarak miktar tayini
yap×lamad×ù× için her kimerizm analizi s×ras×nda
kontrol için bilinen oranlarda dilüe edilmiü
DNA`y× da çal×ümak ve bunu mümkünse
dansitometre ile deùerlendirmek daha hassas
sonuç
almam×z×
saùl×yacakt×r.
Kapiller
elektroforez ile direk olarak hasta örneùinden
miktar tayini yapmak mümkün olmaktad×r. Sonuç
olarak kapiller elektroforez kadar hassas kantitatif
sonuç vermemesine raùmen ekonomik olmas×

Myeloablatif haz×rlama tedavilerinde busulfansiklofosfamid (Bu-Cy) en yayg×n kullan×lan kombinasyonlardan biridir. Busulfan intravenöz
(IVBU) veya oral yoldan (POBU) verilebilmektedir. Faz I/II klinik çal×ümalarda intravenöz
formulasyon (Busulfex, Orphan Medical Inc,
Minnetonka, MN) etkili ve güvenli olduùu bildirilmiütir. Bu çal×ümada úVBU nun etkilerini yaü,
tan× ve kök hücre kaynaù×n×, transplantasyon öncesi standart risklere göre benzer özellikte POBU
haz×rl×k tedavisi verilmiü olgularda vakakontrollü olarak karü×laüt×rd×k. Ayr× ayr×16mg/kg
p.o. BU ve 12.8mg/kg i.v. BU (ayarlanm×ü ideal
vücut aù×rl×ù×na gore) her gruptan 18`er hasta
olmak üzere toplam 38 hastaya verildi. Her iki
grupta haz×rl×k tedavisi olarak ayn× dozda
120mg/kg i.v. Cy kullan×ld×. IVBU grubunda
medyan
yaü
33
(14-48y×l),
tan×lar×AML/KML/MDS/ALL= 11/5/2/1, K/E
oran×=14/5 ve kök hücre kaynaù× periferik kan
(PK) ve kemik iliùi (Kú) 14/5. POBU grubunda
medyan
yaü
32
(16-45y×l),
tan×lar×AML/KML/MDS/ALL =12/5/1/1 ve kök
hücre kaynaù× benzer orandayd×. Transplantasyona baùl× komplikasyonlar ve transplantasyon
sonuçlar× tablo da gösterilmiütir. Her iki grupta
bulant×/kusma, venookluzif hastal×k (VOH) veya
bronüiolitis obliterans insidans× benzerken, úVBU
grubunda diare s×kl×ù× daha azd×. (% 21.1`e karü×
% 68.4, p=0.008). IVBU hastalar daha az TPN
kullan×m×mevcuttu (p=0.002). Ödeme kay×tlar×na
ulaü×labilen 31 hastada transplantasyon maliyetetkinlik analizi yap×ld×. Transplantasyon süresince
maliyetleri deùerlendirildiùinde IVBU (n=17)
kemoterapi maliyeti (3,2 x109 TL) POBU grubundan (n=14) anlaml× olarak yüksek (0,23 x109TL)
iken (p=0.000), toplam maliyette herhangi bir fark
saptanmad×(26x109 TL ye karü× 31 x109 TL,
p=0.297). úki y×ll×k yaüam süresi IVBU da %88
POBU da %72 di. Takip sürelerinde fark olmas×na
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da sadece deri, 7 hastada deri d×ü× organ ve 21
hastada hem deri hem de deri d×ü× organ tutulumu saptand×. Yirmi bir hastada likenoid tipte deri
tutulumu (%38,8), 9 hastada ise sklerodermoid
tipte (%16,6) deri tutulumu gözlendi. Toplam 22
hastada oral mukoza tutulumu meydana geldi.
On dört hastada GVHH ile iliükili t×rnak tutulumu
geliüti. úzlem süresince 9 hasta GVHH` a ait çeüitli
komplikasyonlar nedeniyle kaybedildi. GVHH
allojeneik hematopoetik hücre transplantasyonu
sonras×geliüen önemli bir komplikasyon olup
dermatolojik sorunlarla oldukça s×k karü×laü×lmakta ve uzun süreli takip ve deùerlendirme gerekmektedir.

raùmen Kaplan Meier 2 y×ll×k yaüam süresi beklentisi úVBU da 18,1±1,3 ay, POBU da 48,5±5,4 ay
olup, istatistiksel olarak fark yoktu. IVBU grubunda relaps az görülmesine raùmen, ileri takip
gereklidir. úVBU uygulama kolayl×ù× ve yay×nlanm×ü öngörülen sabit serum ilaç düzeyi ile üu
anda transplant içinFDA onay× olan yegane ilaçt×r.
Sonuç olarak indüksiyon tedavisinde sadece
sitostatik ilaç maliyetine bak×ld×ù×nda olumsuz
olarak deùerlendirilen formulasyon hem genel
maliyet hemde etkinlik aç×s×ndan daha ucuz olan
formulasyona
eü
deùer
bulunmuütur.#Image1.jpg#

ALLOJENEøK HEMATOPOETøK
HÜCRE TRANSPLANTASYONU
SONRASI KUTANÖZ GRAFT
VERSUS HOST REAKSøYONLARINDA KLøNøK ÖZELLøKLER:
TÜRKøYE` DE TEK MERKEZDEN 9
YILLIK TAKøP SONUÇLARI:

ALLOJENEøK HEMATOPOETøK
KÖK HÜCRE NAKLøNDE
PROFøLAKTøK DÜùÜK MOLEKÜL
AöIRLIKLI HEPARø N (Dalteparin)
KULLANIMI:
M. Özcan, E. Soydan, C. Üstün, H. Çelebi, Ö. Arslan, M.
Arat, G. Gürman, O. ølhan, H. Koç, N. Konuk, A. Uysal,
M. Beksaç, H. Akan.

H. Erdi, M. Arat, P. Ekmekçi, G. Gürman.
Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi Dermatoloji Anabilim DalÕ ve Hematoloji Bilim DalÕ Kök Hücre Nakli
Ünitesi, Ankara.

Ankara Üniversitesi TÕp Fakültesi, Hematoloji Bilim
DalÕ, Ankara.

Graft-versus-host hastal×ù× (GVHH) nakil sonras×
s×kl×kla görülen sistemik bir komplikasyon olup
cilt tutulumu göstermekte ve yaüam kalitelerinin
bozulmalar×na neden olmaktad×r. Çal×ümam×zda
1992 - 2001 y×llar× aras×nda merkezimizde
siklofosfamid tabanl× haz×rl×k rejimi verilerek
HLA tam uyumlu kardeülerden allojeneik
hematopoietik hücre transplantasyonu (AHHT)
yap×lm×ü olan hematolojik maligniteli 54 hastan×n
(30E/ 24K) dermatolojik verileri retrospektif olarak analiz edilmiütir. Hastalar×n yaü ortalamas× 29
`du. Kök hücre kaynaù× olarak 28 hastada kemik
iliùi, 26 hastada ise periferik kök hücre kullan×lm×üt×. Hastalar×n transplant ünitesi içi ve poliklinik takipleri s×ras×nda geliüen deri lezyonlar×
Dermatoloji Anabilim Dal×`nda deùerlendirilmiü
ve gerekli olgularda cilt biyopsileri tutulum yerlerinden al×narak (full-thickness) dermatopatolojik
inceleme yap×lm×üt×r. Transplantasyon sonras×
toplam 40 hastada ortalama 51 gün sonra klinik
ve histopatolojik bulgularla teyit edilen akut
GVHH hastal×ù× geliüti. Bu hastalar×n 16`s×nda
tablo sadece deri tutulumu ile seyrederken, 3 hastada deri d×ü×organ tutulumu, 21`inde ise hem
deri hem de diùer organ tutulumlar× saptand×.
Transplantasyon sonras× toplam 37 hastada ortalama 10. ayda kronik GVHH geliüti. Dokuz hasta-

Allogeneik hematopoetikkök hücre nakli sonras×
geli-üen tromboembolik komplikasyonlar×n önlenmesinde dü-üük molekül aù×rl×kl× heparinin
(dalteparin) etkinliùi ve güvenilirliùi prospektif
randomize tek merkezli bir çal×üma ile araüt×r×ld×.
Lokal ve merkezi etik kurul onaylar×sonras×,
allogeneik hematopoetik kök hücre nakli yap×lan
lösemili ard×ü×k 39 olgu çal×ümaya kat×ld×. Tüm
hastalardan onay formu al×nd×. Hastalar cinsiyet,
ALT düzeyi, tan×(kronik ve akut lösemi olarak) ve
kök hücre kaynaù×na göre gönüllü olur formu
al×nd×ktan sonra randomize edildi. Dalteparin
kolundaki 18 olguya 2500Ü/gün fragmin
(dalteparin) tek doz subkutan -9. günden baülayarak nakil sonras× 100.güne kadar uygulanmak
üzere baüland×. Kontrol kolundaki 21 olguya herhangi bir uygulama yap×lmad×. Hastalarda kanama görülmesi durumunda veya kanama riskinin
yüksek
olduùu
koüullarda
fragmin
uygulamas×sonland×r×ld×. Hastalar venookluziv
hastal×k (VOH) geliüimi, kilo art×ü×, hepatomegali,
asit muayenesi ve karaciùer fonksiyon testleri,
kateter trombozu ve diùer tromboembolik olaylar
aç×s×ndan klinik olarak ve uygun laboratuar yöntemleri ile takip edildi. úki grup yaü, tan× ile nakil
aras×ndaki süre, verici yaü×, kan grubu ve cinsiyet
uygunsuzluùu, infüze edilen mononükleer ve
CD34+ hücre miktar× aç×s×ndan eüdeùer bulundu.
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Her iki hasta grubunda da VOH`a rastlanmad×.
Kontrol grubunda 3 hastada kateter enfeksiyonu
görülürken fragmin kolunda 1 hastada görüldü.
Fragmin kolunda 1 hastada kateter ile iliükili
trombüs tespit edildi. Fragmin kolundaki hastalardan 9`u çal×ümay× tamamlad×. úki hastada 30
günden önce, 7 hastada ise 30 günden sonra çeüitli
nedenlerle; en s×k yüksek kanama riski, çal×üma
ilac× kesildi. Hayat×tehdit eden kanama ile karü×laü×lmad×. úlaca baùl× ciddi yan etki gözlenmedi.
Hemorajik sistit, vajinal kanama ve mikroskopik
hematüri en s×k görülen kanama nedenleri olarak
tespit edildi; ancak bu konularda iki grup aras×nda anlaml× bir fark tespit edilmedi. Mukozit s×kl×ù×, derecesi ve süresibenzer bulundu. AGVHH`ye,
özellikle gastrointestinal sistem ve cilt, fragmin
alan grupta daha s×k rastland× (s×ras×yla 11/18 vs
7/21 p=0.08, 8/11 vs 4/7, p=0,86; 10/11 vs 5/7
p=0,58). úlk 100 günde nakil iliükili mortalite
fragmin grubunda daha fazla bulundu fakat bu
istatistiksel olarak anlaml× deùildi (4 vs 1, p=0,10).
Bu dönemde ölüm nedeni her iki grup için de
aGVHH olarak belirlendi. Ortanca 26.3 (1.6036.50) ayl×k takip süresi içinde fragmin grubunda
9, kontrol grubunda 13 hastada (p=0,55) kGVHH
geliüti. Kontrol grubunda 4, fragmin grubunda 2
hastada hastal×k nüksü tespit edildi (p=0,49). Üç
y×ll×k beklenen hastal×ks×z yaüam ve toplam yaüam süreleri fragmin ve kontrol grubunda s×ras×yla %91`e %79 (p=0,36) ve %75`e %80 (p=0,60) olarak hesapland×. úki grupta da VOH izlenmediùi
için `dalteparin` in VOH`u önleyici etkisi konusunda yorum yap×lamamakla birlikte, önemli yan
etki profili olmaks×z×n kullan×lan bu ilaçla, ilginç
olarak, cilt ve GúS aGVHH fazla; ancak istatistisel
anlam× olmasa da hastal×k nüksü az izlenmiütir.

Allogeneik hematopoetik kök hücre nakli sonras×nda görülen önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biri graft-versus-host hastal×ù×d×r
(GVHH). Bu hastal×ù×n ortaya ç×kmas×nda HLA ve
cinsiyet uygunluùunun, al×c× ve verici yaü×n×n, kök
hücre
kaynaù×n×n,
nakil
sonras×
verilen
immünosüpresif tedavinin, haz×rlama rejiminin,
al×c× ve verici infeksiyon durumunun yan×s×ra
sitokin aktivasyonununda önemi vard×r. Haz×rlama rejimi(HR) ile verilen sitotoksik ilaçlar/radyasyonun yol açt×ù× sitokinlerin sal×n×m×,
konak hücre hasar× ve aktivasyonuna yol açmaktad×r.
Aktif
konakhücrelerinden
sal×nan
inflamatuar sitokinler, büyüme faktörleri, adezyon molekülleri ve MHC kompleksi antijenlerinin
ekspresyonunu artt×rmakta ve bu süreç konak
hücre hasar× ile sonlanmaktad×r. TNF-alfa ve IL-6
çeüitli hücre tiplerinin proliferasyonundan,
diferansiyasyonundan ve aktivasyonundan sorumludur, IL-10 ise bu aktivasyonlar× bask×lay×c×
olarak görev yapar. IL-1`de TNF-alfaya benzer
görev yapmaktad×r. IL-1 Ra ise IL-1`le ayn× hücre
yüzeyine yar×ümal× olarak baùlanarak IL-1`in
fonksiyonunu inhibe etmektedir. Bu çal×ümada
TNF alfa, IL-1, IL-1 Ra, IL-6 ve IL-10 genlerinde
bulunan ve genlerin farkl× eksprese olmalar×na
neden olan polimorfik varyantlar×n×n allo-HKHN
sonras× gelisen GVHH`na etkilerinin varl×ù× araüt×r×ld×. Istanbul Üniversitesi` ne baùl× 3 ayr× merkezde 1995-2002 y×llar× aras×nda allo-HKHN olan
hasta ve vericiye ait DNA örneklerinde TNF alfa 308 (hasta, n=147/verici, n=162), IL-1 -511(hasta,
n=114/verici, n=122), IL-1Ra intron 2 (hasta,
n=111/verici,n=118),
IL-6
-174
(hasta,
n=109/verici, n=119) ve IL-10 +1086 (hasta,
n=123/verici=134) bölgelerindeki polimorfizmler
PCR/PCR-RFLP yöntemleri ile çal×ü×ld×. (s×ras×yla
p deùerleri 0.42, 0.54, 0.922, 0.189, 0.592`dir).Elde
edilen genotipler ile hasta ve vericilere ait cinsiyet, yas, GVHH varl×ù× ve evresi, hastalar×n saù
kal×m× aras×ndaki iliüki X2 ve Fisher testi yöntemleri ile incelendi ve istatistiksel olarak, anlaml× bir
iliüki saptanmad×. Bu bilgiler ×ü×ù×nda çal×ümam×zda GVHH (akut ya da kronik) geliüimi,
morbidite ve mortalitesine yatk×nl×k aç×s×n- dan,
bireysel sitokin gen polimorfizmi genotipik farkl×l×klar×n×n, etkili olmad×ù× gösterilmiütir.
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immunolojik sakinliùi iüaret edecek üekilde yüksek olup +100.günde GVHH baüta olmak üzere
çeüitli aktivasyon nedenlerine baùl× olarak azald×.
Akut GVHH olgular×nda engrafman s×ras×nda
Th1
fenotipinin,
özellikle
TNF-D`n×n
anlaml×oranda hakim olduùu; kronik GVHH geliütiren olgularda CD4+/IFN-F+ hücrelerin
+100.gün örneklerinde yüksek olma eùiliminde
olduùu saptanm×üt×r. Bu çal×ümada ula-ü×lan anlaml×
bulgular,
büyük
olgu
serilerinde
prediktivite ve prognoz incelemelerine sokularak
önemli bulgulara ulaü×labilir.
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T helper 1 (Th1)/T helper 2 (Th2) hücreler aras×nda dengenin bozulmas×n×n graft versus host hastal×ù×(GVHH) riskiyle iliükili olduùu konusunda
bilgi bulunmaktad×r. Bu çal×ümada amaçlar×m×z;
1) transplantasyon sonras× Th1(IFN-F, IL-2 ve
TNF-D)/Th2 (IL-4, IL-5 ve IL10) geliüimini ak×m
sitometrik olarak izlemek, 2) kök hücre kaynaù×na
göre (allojeneik periferik kök hücre transplantasyonuna [APKHT] karü×n allojeneik kemik iliùi
transplantasyonu [AKúT]) göre sitokinlerin ekspresyonlar×n× ve 3) bu sitokin ekspresyonlar× ile
transplantasyon sonuçlar× aras×ndaki iliükileri
deùerlendirmektir. Çeüitlihematolojik maligniteler
nedeniyle HLA tam uyumlu kardeü vericilerinden
allojeneik hematopoietik kök hücre transplantasyonu yap×lan ard×ü×k 23 hasta (14 erkek/9 kad×n)
çal×ümaya al×nd×. Kan örnekleri engraftman gününde (S1) ve 100.günde (S2) olmak üzere 2 kez
al×nd×. Hastalar×n yaü ortalamalar× 29 y×l (14-45
y×l) d×. úntrasellüler sitokin düzeyleri ak×m
sitometri yöntemi ile ölçüldü. Bütün hastalar deùerlendirildiùinde S1 ile S2 örnekleri aras×nda tek
fark CD27+ hücre oran×nda azalma olup (%12±2,8
ye karü×n %4,6±1,2, p=0,03), bu azalma APKHT
sonras× (%14,6±%4,5 dan %4,3±2,0 e, p=0.05) AKúT
grubuna (%7,1±3,0 e karü×n %4,9±%1,5, p=0,62)
göre daha belirgindi. Th1 sitokinlerde önemli
deùiüiklikler gözlenirken, Th2 sitokinler stabil
seyretti. CD4+/TNF-D+ hücre oranlar× S2 PK örneklerinde, CD4+/IL-2+ hücre oranlar×S1 KúT
örneklerinde
yüksek
olma
eùilimindeydi.
100.günde KúT grubunda CD4+/IL2+ hücreler
anlaml× oranda azald× (%20,4±6,8 den %8,1±2,6,
p=0,07).Evre II-IV GVHH geliütirenlerde S1 CD4+,
CD4+/CD27-, CD4+ /IL2+ ve CD4+/TNF-D+
hücre oranlar× anlaml×ca yüksek bulundu. Çal×üma
süresince
4
hasta
transplantasyona
baùl×mortalite (n=4) ve hematolojik malignitenin
nüks etmesiyle (n=1) kaybedildi. Bu hastalardaki
sitokin ekspresyonlar×yaüayanlarla karü×laüt×r×ld×ù×nda S1 örneklerinde TNF-D ekspresyonlar×n×n
anlaml× olarak yüksek olduùu (%20,8±3,8 e karü×n
%43,4±3,3, p=0,04), transplantasyonla iliükili
ölümlerde bu yüksekliùe IL-2 ekspresyonlar×ndaki art×ü×nda eülik ettiùi gözlendi. Yorum: Tüm
olgularda engrafman s×ras×nda CD27+ hücrelerin
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