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Giriş
Obezite dünya çapında hızla ilerleyen epidemik bir olay olup, prostat kanseri (PCa) etyolojisindeki rolü halen tam
olarak aydınlatılamamıştır.
Amaç
Bu çalışmada obezitenin tPSA, prostat volümü, inflamasyon genişliği ve agresivitesi, tümör diferansiyasyon
derecesi
parametreleri
üzerine
etkisi
olup
olmadığı
araştırılmıştır.
Yöntem
Bu çalışmada tPSA düzeyi 4 ng/dl’nin üzerinde bulunan olgular ile yapılan parmakla rektal muayene sonucu
prostat kanseri düşündürecek bulgu saptanan 209 olgudan transrektal ultrasonografi eşliğinde 12 kadrandan prostat
iğne biyopsisi alınmıştır. Bu hastaların yaş, boy, kilo, bel çevresi, kalça çevresi, kanda total PSA düzeyleri,
transabdominal ultrasonografi ile saptanan prostat volümleri, alınan prostat iğne biyopsi materyallerinde
inflamasyon genişliği ve agresivitesi ve patolojisi prostat karsinomu saptanan hastaların Gleason skorları analiz
edilmiştir.
Bulgular
Hastalar vücut kitle indeksi (VKİ) oranlarına göre obez ve obez olmayan olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Prostat
biyopsisi sonucu benign prostat hiperplazisi (BPH) histopatolojisine sahip olgular ve prostat kanseri (PCa) tespit
edilen hastalar ayrı ayrı ele alındığında total PSA, prostat volümü, inflamasyon genişliği ve agresivitesi
karşılaştırıldığında grup 1 (VKİ>=30) ve grup 2 (VKİ<30) arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05,
p>0.05). Çalışmaya dahil edilen 189 hasta karşılaştırıldığında da total PSA düzeylerinde grup 1 ve grup 2 arasında
anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). On iki kadrandan alınan prostat biyopsisi sonucunda PCa saptanan
hastalarda, VKİ’ne göre gruplar arasında Gleason skorları açısından yapılan karşılaştırmada diferansiyasyon
açısından anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0.471). Aynı parametreler VKİ yerine bel/kalça çevresi (BKÇ)
oranlarına göre (Grup A’da BKÇ>=0,9, GrupB’de BKÇ<0,9) değerlendirildiğinde de hem benign prostat
hiperplazili hem prostat kanserli olgularda gruplar arasında kan total PSA düzeyleri (p=0.421 ve p=0.349), prostat
volümü (p=0.993 ve p=0.986), inflamasyon genişliği (p=0.676 ve p=0.575), inflamasyon agresivitesi (p=0.665 ve
p=0.986) ve prostat kanserli olgularda Gleason skorlarına bakılarak yapılan diferansiyasyon derecelendirilmesi
(p=1.000) açısından gruplar arasında farklılık saptanmamıştır.

Tablo 1.
BPH histopatolojisi tespit edilen olgularda VKİ’ne göre tPSA, PV, inflamasyon genişliği ve agresivitesinin
karşılaştırılması
Benign
Prostat
Hiperplazisi (n=148)

VKİ ≥ 30
Grup 1
Ortanca (en
yüksek)

VKİ < 30
Grup 2
Ortanca (en
yüksek)

düşük-en
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P değeri
düşük-en

Total PSA (ng/ml)
Prostat Volümü (ml)
İnflamasyon Genişliği
İnflamasyon Agresivitesi

7,45 (3,15-41,80)
53 (22-138)
1 (0-2)
1 (0-3)

6,89 (0,59-54,70)
49 (21-174)
1 (0-4)
1 (0-3)

0,556
0,270
0,716
0,584

Tablo 2. Prostat Ca’lı olgularda VKİ’ne göre tPSA düzeyi, PV, inflamasyon genişliği ve agresivitesinin
karşılaştırılması

Prostat Kanseri
(n=41)
Total PSA (ng/ml)
Prostat Volümü (ml)
İnflamasyon Genişliği
İnflamasyon Agresivitesi

VKİ ≥ 30
Grup 1
Ortanca (en düşük-en
yüksek)
32,70 (3,4-182,0 )
45 (26-111)
2 (1-2)
1 (0-2)

VKİ < 30
Grup 2
Ortanca (en düşük-en
yüksek)
14,75(3,36-396,00)
45 (20-97)
1,5 (0-4)
1 (0-3)

P değeri

0,283
0,699
0,889
0,546

Tablo 3: Tüm olgularda VKİ’ne göre gruplar arası tPSA düzeyi karşılaştırması
Tüm Hastalar (n=189)

Total PSA (ng/ml)

VKİ ≥ 30
Grup 1
Ortanca (en düşük -en
yüksek)
9,31 (3,15-182,00)

VKİ < 30
Grup 2
Ortanca (en düşük-en
yüksek)
8,11 (0,59-396,00)

P değeri

0,808

Tablo 4. PCa’li olgularda VKİ’ne göre oluşturulan gruplar arası Gleason skorlarına göre diferansiyasyon
karşılaştırması
Prostat Kanseri
(n=41)
Gleason Skor Toplamı
<7 (n=23)
≥7 (n=18)
P değeri

VKİ ≥ 30
Grup 1
Hasta sayısı (yüzde)
4 (%17,4)
5 (%27,8)
p=0.471

Resim 1: Tümöral Doku Etrafında Lenfoid Hücre İnfiltrasyonu x200
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VKİ < 30
Grup 2
Hasta sayısı (yüzde)
19 (%82,6)
13 (%72,2)

Resim 2: Lenfoid Nodül x200

Sonuç
Çalışmanın sonucunda literatürdeki birçok yayının aksine obezitenin benign prostat hiperplazisi histopatolojisi
saptanan olgularda ve prostat kanserli olgularda kanda total PSA düzeyi üzerine etkisi olmadığı, prostat
volümlerinde değişiklik yapmadığı, alınan prostat iğne biyopsi spesimenleri incelendiğinde dokudaki inflamasyon
genişliği ve agresivite açısından farklılık yaratmadığı, prostat kanserli hastalarda da benzer şekilde obezite ile
Gleason skorları arasında bir ilişki olmadığını saptadık.
Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, BPH, Obezite, İnflamasyon
SB-02
Dispepsili hastalarda gastrointestinal parazitoz sıklığı
Elvina Almuradova, Elvan Erdoğan, Şebnem Oktem, Rukiye Vardar
EGE UNIVERSITY HOSPITAL
Özet
Amaç: Bu çalışmanın esas amacı üst gastrointestinal sistem (GİS) semptomları olan hastalarda gastrointestinal
parazitoz sıklığını araştırmaktı. İkincil amaç ise proton pompa inhibitörleri (PPİ) kullanımının gastrointestinal
parazit sıklığı ve histopatolojik bulgular üzerine etkisini değerlendirmekti.
Yöntemler: Üst GİS semptomları nedeniyle endoskopi yapılan erişkin hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalardan
histopatolojik değerlendirme için biyopsi örneği, parazitolojik inceleme için ise gastrik ve duodenal aspirasyon
sıvısı ve gaita örneği alındı.
Bulgular: Çalışmaya toplamda 40 hasta (29 kadın ve 11 erkek) alındı. Kadınların ortalama yaşı 54 ± 14.6,
erkeklerin ise 38.4 ± 18.7 yıldı (p = 0.008). Hastalar PPİ kullanmayan [14 hasta (35%)] ve kullanan [26 hasta
(65%)] olarak iki gruba ayrıldı. Toplam 3 hastada (7.5%) parazitoz saptandı. Bunlardan ikisi PPİ kullanan grupta,
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biri ise kullanmayan grupta idi. PPİ kullanımı ile parazit sıklığı arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı.
Bunun yanı sıra, PPİ kullanımı ile histopatolojik bulgular arasında anlamlı ilişki gözlemlenmedi.
Sonuç: Çalışmamızda katılan hastalar arasında dispeptik şikayetlerin kadınlarda daha fazla olduğu saptandı. PPİ
kullanımının gastrointestinal parazit sıklığı ve histopatolojik bulgular üzerinde istatiksel olarak anlamlı etkisinin
olmadığı görüldü. Ek olarak, HP pozitif hastalarda negatif olanlara göre inflamasyon ve intestinal metaplazinin
anlamlı düzeyde yüksek olduğu izlendi.
Anahtar kelimeler: Proton pompa inhibitörleri, parazitler, dispepsi
The frequency of gastrointestinal parasitosis in patients with dyspepsia
Abstract
Background: The main purpose of this study was to investigate the frequency of gastrointestinal parasites in
patients with upper gastrointestinal system (GIS) complaints. The secondary aim was to evaluate the effect of
proton pump inhibitors (PPI) on gastrointestinal parasite frequency and histopathological findings.
Methods: Adult patients who underwent endoscopy for upper GIS symptoms were included in the study. Biopsy
specimen for histopathological evaluation, gastric and duodenal aspiration fluid, and stool specimen for
parasitological evaluation were also obtained from the patients.
Results: A total of 40 patients (29 female and 11 male) were included in the study. The mean age of women was
54 ± 14.6 and men was 38.4 ± 18.7 years (p = 0.008). The patients were divided into two groups as not using PPI
[14 patients (35%)] and using PPI [26 patients (65%)]. Parasites were detected in 3 patients (7.5%). Two of them
were from the group using PPI, and one from the group not using PPI. There was no significant difference between
PPI use and the frequency of parasites. It was also observed that the effect of PPI on histopathological findings
was not statistically significant.
Conclusion: It was determined that dyspeptic complaints were more common in women. The effect of PPI on
histopathological findings and the frequency of parasites were not statistically significant. Inflammation and
intestinal metaplasia were found to be statistically higher in HP positive cases than negatives.

Keywords: Proton pump inhibitors, parasites, dyspepsia.

Introduction
Upper GIS symptoms are dyspepsia, epigastric pain, heartburn, regurgitation, nausea, and vomiting. It is reported
that 25% of the world population has dyspeptic complaints every year. Although 25% of these patients have an
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organic cause, no underlying disease can be found in the remaining (1, 2). Organic causes include peptic ulcer,
gastroesophageal reflux, gastric malignancy, nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) use, celiac disease,
chronic pancreatitis, eosinophilic gastritis, Crohn's disease, metabolic diseases, or intestinal parasitosis (3).
Intestinal parasitosis may cause diarrhea, constipation, steatorrhea, and malabsorption, as well as presenting with
upper GIS symptoms (4).
PPIs inhibit hydrochloric acid secretion in the stomach and increase the gastric pH (5). Under normal conditions,
bacteria taken orally cannot be colonized in the stomach and small intestine due to the pH 1-1.5 level in the stomach
lumen. Increasing pH above 4 with the use of PPI may disable the protection of stomach acid and cause enteric
infections. Achlorhydria may pose a risk infections such as Clostridium difficile, Vibrio cholera, Shigella,
Campylobacter, Listeria, or Salmonella (6). Studies investigating the effect of PPI use on the presence of parasites
in the gastrointestinal tract are very limited (7). It has been proven that PPIs cause vitamin and mineral
malabsorption, especially vitamin B12 deficiency. Investigating the effect of PPI on parasitic infestations and
especially determining the frequency of giardiasis can help us understand the source of absorption problems in
patients using long-term PPIs.
The main purpose of this study was to determine the frequency of parasites in patients presenting with upper
gastrointestinal system complaints. The secondary objectives of the study are to evaluate the association between
PPI use and the frequency of gastrointestinal parasites and histopathological findings.

Materials and Methods
Patient selecton
Adult patients diagnosed with dyspepsia according to Rome IV criteria and who requested upper GIS endoscopy
by the gastroenterologist were included in the study. Ethics committee approval for this study was obtained from
the Ege University Faculty of Medicine Medical Research Ethics Committee (28.09.2011/05). The patients were
informed in writing and verbally, and the "Informed Consent Form" was signed. Patients with a diagnosis of
bleeding diathesis, underwent gastric or duodenal surgery, using antiparasitic drugs in the last month, and disease
affecting the immune system were excluded from the study. Patients were evaluated according to gender, age,
smoking, alcohol use, drug use (NSAID and aspirin), and admission complaints.
Evaluation
Upper GIS endoscopy was performed with a fiberoptic video endoscope (Olympus Evis Exera III). The endoscopic
view was divided into normal, antral gastritis, or pangastritis. Biopsies were taken from the antrum and corpus for
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histopathological examination. Histopathological evaluation of biopsy specimens was performed blindly from
endoscopic diagnosis and symptom score. According to Sydney criteria (8); chronic inflammation, atrophy,
intestinal metaplasia, and Helicobacter pylori (HP) parameters were used in the evaluation. During endoscopy,
gastric and duodenum aspiration fluid and additional stool samples were taken from the patients and examined in
the parasitology laboratory.
Statistical Analysis
NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software (Utah, USA) program was used for statistical analysis. Descriptive
statistical methods (mean, standard deviation, frequency) were used for evaluating the study data. The Oneway
Anova test for comparing normally distributed parameters between groups and the Tukey HDS test to identify the
group that caused the difference were performed. Chi-Square test and Fisher's Exact Chi-Square test were used to
compare qualitative data. The results were evaluated at the 95% confidence interval and the level of 0.05 was
defined as statistically significant.

Results
A total of 40 patients (29 female and 11 male) with dyspepsia were included in the study. The mean age of women
was 54 ± 14.6 and men was 38.4 ± 18.7 years (p = 0.008). Ten patients (25%) were over and 30 patients (75%)
were under 65 years old. Seven (17.5%) of the patients were smokers and 4 (10%) were consuming alcohol.
Gastrointestinal parasites were detected in a total of 7.5% (n=3) patients. The parasites detected were Enterobius
vermicularis (in stool), Entamoeba histolytica (in stool), and Giardia intestinalis (in stool and duodenal fluid).
Thirty-five percent (n=14) of patients were in the group of not using PPI and 65% (n=26) in the group of using
PPI. The median time of PPI use was 6.1 months (range, 2 to 16). Parasites were detected in 7.7% (n=2) of patients
using PPI and 7.1% (n=1) of patients who did not. No significant difference was found between PPI use and
parasite frequency.
The histopathological staging parameters according to the Sydney system were grouped separately for the corpus
and antrum, and for the general gastric mucosa. Chronic and active inflammation was recorded as inflammation
together (table 1). There was no statistically significant relationship between PPI use and histopathological
findings (table 2).
HP was positive in 50% (n=20) of the cases. Inflammation was seen in 60% (n=12) of HP negative and in 100%
(n=20) of positive patients (p = 0.002). Intestinal metaplasia was found in 10% of the HP negative (n=2) and 100%
(n=20) of the positive cases (p = 0.00001).
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Discussion
Endoscopy is the main method in the diagnosis of patients with dyspepsia. With an endoscopic biopsy, it is possible
to detect the presence of gastric inflammation, metaplasia, atrophy, and dysplasia, and to diagnose pathologies
such as giardiasis, amyloidosis, Crohn's disease, sarcoidosis, eosinophilic and lymphocytic gastritis, and
malignancy (9, 10). However, in 60% of patients presenting with dyspeptic complaints, the endoscopic cause
cannot be determined (11). In addition to all these, it should be kept in mind that upper gastrointestinal system
complaints can be the harbinger of many diseases ranging from inflammation to cancer, from autoimmune diseases
to parasitic infections.
Studies on the prevalence of intestinal parasites in our country have generally been conducted in university
hospitals, and different results have been found. It was found 10.8% and 15% in Izmir, 8.1% in Bursa, 5.9% in
Istanbul, 4.2% in Ankara, 21% in Hatay, 13.1% in Manisa, 24% in Kayseri, 17.2% in Elazig, 4.9% in Malatya,
and 28.5% in Van (12-14). In these studies, the frequency of G. intestinalis differed according to the regions.
Demirçeken et al. (12) detected giardiasis in 8.7% of patients with dyspepsia in the duodenal aspirate fluid
examination. In our study, we detected G. intestinalis in 2.5% (n=1) patients in both duodenal aspirate fluid and
stool. In our country, E. vermicularis has been detected with the cellophane tape method at a frequency varying
between 0.16% and 42.9%, and it has been found to be more common in the eastern regions (14). In a study
conducted at Dumlupınar University, E. histolytica was detected at a rate of 5.99% in 617 patients (15). In studies
conducted in universities to determine the prevalence of intestinal parasites, the lowest parasite rate was reported
from Uludağ University Hospital with 3.5%, and the highest from Harran University Hospital with 34.8% (16,
17). When the studies are evaluated, it is seen that the difference in positivity rate is closely related to the study
group and geographical regions.
In vitro studies shows that PPI impairs neutrophil functions, thus causing a decrease in the adhesion and
bactericidal ability of endothelial cells. Although there are mostly reports of Clostridium difficile associated
disease and Salmonella infection in the literature, there are cases of increased parasitic infections such as giardiasis
(18, 19). In a study conducted in Italy, 0.27% (41 of 15,023 patients) of patients with atrophic gastritis were found
to have giardiasis (20). In another study conducted in Egypt, it was shown that G. lamblia colonization occurs in
the stomach and duodenum in the case of hypochlorhydria (21). However, especially in recent studies, it has been
shown that PPIs do not increase the frequency of parasitosis (22). In our study, gastric and duodenal fluid aspirates
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and stool samples were examined and no significant relationship was found between the use of PPI and the
frequency of parasites.
Recent studies generally suggest that the use of PPI does not increase the risk of neoplastic changes (23). In our
study, no significant relationship was found between the use of PPI and mucosal atrophy or intestinal metaplasia.
In a study, conducted in the south-east of Turkey, the incidence of precursor lesions were observed as normal
mucosa in 2.7%, chronic gastritis in 78.6%, gastric atrophy in 3.4%, intestinal metaplasia in 11.5%, and dysplasia
in 3.8% in patients with dyspeptic symptoms (24). In our study, the results of antrum and corpus biopsy were
considered together as general gastric mucosa in order to evaluate the patients in general and to compare the
findings. It was observed that 12.5% of patients had normal mucosa, 80% had inflammation, 7.5% had chronic
atrophic gastritis, 10% had intestinal metaplasia and 50% of the patients had HP infection. In the extensive
prevalence study conducted in our country, the HP positivity rate was reported as 61.5% (25). In our study, Sydney
findings were observed more in HP positive patients, although it was not statistically significant. The role of HP
infection in the etiology of peptic ulcer, mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma, and gastric cancer
is well known. In this respect, detecting and treating HP infection in patients with dyspeptic complaints is important
for the prevention of a wide range of diseases from atrophic gastritis to gastric cancer.
The limitation of this study is that it was conducted with a small number of patient groups. Due to the small number
of patients, the frequency of parasites and other findings were found to be proportionately less, and therefore the
statistics were not significant. In addition, the low frequency of parasites in the Aegean region may have also
affected the study data and the frequency of parasites were found to be low.

Conclusion
As a conclusion, in the patients we evaluated with dyspepsia, pathological findings such as intestinal metaplasia,
peptic ulcer, atrophy, and parasitosis were also encountered. Therefore, it would be a cost-effective approach to
resort to diagnostic methods such as endoscopy in patients with severe and resistant upper gastrointestinal system
complaints or who do not respond to treatment.
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Tables
Table 1. Histopathological findings of the gastric mucosa.
Pathological diagnosis

Antrum

Corpus

Total gastric mucosa

Normal

6 (15%)

14 (35%)

5 (12.5%)

Inflammation

32 (80%)

24 (60%)

32 (80%)

Chronic atrophic gastritis

2 (5%)

2 (5%)

3 (7.5%)

Intestinal metaplasia

3 (7.5%)

1 (2.5%)

4 (10%)

12

Helicobacter pylori

16 (40%)

17 (42%)

20 (50%)

Total

40 (100%)

40 (100%)

40 (100%)

Table 2. Relationship between PPI use and histopathological findings.
Pathological diagnosis

Using PPI group (n=26)

Not using PPI group (n=14)

Normal

0 (0%)

1 (7.1%)

Inflammation

21 (80.7%)

11 (78.5%)

Chronic atrophic gastritis

2 (7.7%)

1 (7.1%)

Intestinal metaplasia

3 (11.5%)

1 (7.1%)

Helicobacter pylori

13 (50%)

7 (50%)
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Bevasizumab alan metastatik kolon kanseri hastalarında sistemik inflamatuar yanıt indeksinin (SIRI)
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AMAÇ:
İnflamatuar indekslerin birçok solid tümörde prognostik ve bazı tedavilerde de prediktif öneminin olduğu
saptanmıştır. Bunlar içerisinde ensık kullanlılanları, sistemik inflamatuar indeks, nörofil-lenfosit oranı ve nötrofilplatelet skoru gibi indeksler yer almaktadır. Sistemik inflamatuar yanıt indeksi (SIRI)'nin prognostik önemi ise
diğer inflamatuar belirteçler kadar çalışılmamış olup, metastatik kolon kanserinde ve Bevasizumab alan
hastalardaki prediktif değeri ile ilgili yeterli veri henüz yoktur. Bu çalışmada RAS mutasyonu nedeniyle
Bevasizumab alan metastatik kolon kanseri hastalarında SIRI'nin prediktif ve prognostik önemini araştırmayı
amaçladık.
YÖNTEM:
Hastanemiz Tıbbi Onkoloji kliniğinde takipli olup, RAS mutasyonu olan metastatik kolon kanseri tanısı nedeniyle
Bevasizumab alan 50 hasta dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, tümör lokalizasyonu (sağ kolon vs
sol kolon), metastaz durumu (senkron vs metakron), 1.basamak tedavi (oxaliplatin vs irinotekan), metastaz sayısı
(soliter vs multiple), akciğer metastaz varlığı, karaciğer metastazı varlığı, periton metastazı varlığı, median kür
sayısı ve 2. Basamak tedavi alıp almadığı bilgileri kaydedildi. Sistemik inflamatuar yanıt indeksinin Bevasizumab
tedavisine yanıtı predikte etmekteki değeri ROC analizi ile değerlendirildi. Optimal cut-off değeri Youden indeksi
ile hesaplandı. Hastaların genel sağkalım süresi metastatik hastalık tanısından ölüme yada yaşayan hastalar için
son kontrol tarihine kadar geçen süre olarak belirlendi. Progresyonsuz sağkalım süresi ise, tedavi başlangıcından
bir sonraki progresyona yada ölüme kadar geçen süre olarak tanımlandı. Sağkalım analizi için Kaplan-Meier testi
kullanıldı ve sonuçlar Log-rank testi ile analiz edildi. P<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR:
Çalışmamızda toplan 50 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi. ROC analizine göre eğri altında kalan
alan (AUC) 0.76 (%95 GA: 0.58-0.93, p=0.015) idi. Optimal sınır değer ise %80.5 duyarlılık ve %77.8 özgüllük
ile 2.56 olarak saptandı. Buna göre hastalar SIRI değeri >2.56 olanlar ve <=2.56 olanlar şeklinde 2 ana gruba
ayrıldı. Buna göre SIRI yüksek olan 15 (%30) hasta ve düşük olan 35 (%70) hasta vardı. Gruplar arasında temel
demografik ve klinik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı gözlendi (Tablo 1).
Hastaların tedavi yanıtları kıyaslandığında ise SIRI skoru düşük olanlarda, yüksek olanlara kıyasla istatistiksel
olarak anlamlı oranda artmış parsiyel yanıt olduğu gözlendi (%57 vs %33, p=0.003). Hastaların genel sağ kalımları
kıyaslandığında ise SIRI skoru düşük olan grupta, SIRI skoru yüksek olanlara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı
bir şekilde genel sağ kalımda artış olduğu saptandı (42.7 ay vs 15.0 ay, p=0.001) (figür 1)
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SONUÇ: Sistemik inflamatuar yanıt indeksi, RAS mutasyonu nedeniyle 1. basamakta Bevasizumab alan
hastalarda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yanıtı predikte etmekte ve prognozu öngörebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bevasizumab, sistemik inflamatuar yanıt indeksi, prediktif, sağkalım
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Tablo-1: Hastaların temel demografik ve klinik özellikleri
Özellikler

SIRI >2.56
n (%)

SIRI ≤2.56
n (%)

Total, n (%)

p-değeri

Hasta sayısı

15 (30)

35 (70)

50

Median yaş (min-max)

59 (31-80)

52 (26-70)

52 (26-80)

0.235

Kadın
Erkek
1.basamak tedavi

4 (27)
11 (73)

12 (34)
23 (66)

16 (32)
34 (68)

0.597

FOLFOX+Bevacizumab
FOLFİRİ+Bevacizumab
Lokalizasyon

7 (47)
8 (53)

14 (40)
21 (60)

21 (42)
29 (58)

0.662

Sağ kolon
Sol kolon
Metastaz durumu

4 (27)
11 (73)

9 (26)
26 (74)

13 (26)
37 (74)

0.944

Senkron
Metakron
Metastaz sayısı

9 (60)
6 (40)

14 (40)
21 (60)

23 (46)
27 (54)

0.193

Soliter
Multiple
Karaciğer metastazı

7 (47)
8 (53)

21 (60
14 (40)

28 (56)
22 (44)

0.384

Yok
Var
Akciğer metastazı

4 (27)
11 (73)

18 (51)
17 (49)

22 (44)
28 (56)

0.106

Yok
Var
Periton metastazı

10 (67)
5 (33)

20 (57)
15 (43)

30 (60)
20 (40)

0.529

Yok
Var
1.basamak tedavi kür sayısı
Median (min-max)

10 (67)
5 (33)

24 (69)
11 (31)

34 (68)
16 (32)

0.895

6 (2-8)

6 (2-9)

6 (2-9)

0.152

10 (67)
5 (33)

17 (49)
18 (51)

27 (54)
23 (46)

0.239

Cinsiyet

2.basamak tedavi
Yok
Var

1

Figur-1: Grupların genel sağ kalımlarının kıyaslanması
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Özet
Giriş: Myelodisplastik sendrom (MDS), defektif bir kök hücreden gelişen bir grup kemik iliği bozukluğudur.
Aplastik anemi (AA), kemik iliğinde hematolojik öncüllerin azalması veya yokluğu ile ortaya çıkar.

2

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) ise bu iki klinik tabloya eşlik edebilir. Amaç: Bu çalışmada
aplastik anemi ve myelodisplastik sendrom tanısı ile takip edilen hastalarımızın PNH klon pozitiflik oranları
ve klinik etkileri ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmak istedik. Yöntem: Myelodisplastik sendrom ve aplastik
anemi tanıları ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde takip edilen hastaların PNH klon oranları, hemogram,
laktik dehidrogenaz ve bilirubin düzeyleri retrospektif olarak tarandı. PNH testi, Floresan Aerolizin (FLAER)
yöntemiyle çalışıldı. Bulgular: Çalışmamıza, 22 myelodisplasik sendrom ve 8 aplastik anemi tanılı olmak
üzere toplam 30 hasta dahil edildi. PNH klon pozitifliği saptanan hastaların hepsi kadındı. Myelodisplastik
sendrom tanılı hastalarda %4.5 ve aplastik anemi tanılı hastalarda %62.5 oranında PNH klon pozitifliği
mevcuttu. Myelodisplastik sendrom tanılı bir ve aplastik anemi tanılı bir olmak üzere iki hastaya anti-c5
monoklonal antikor tedavi başlandı. Sonuç: Myelodisplastik sendrom ve aplastik anemi gibi kemik iliği
hastalıklarında hastalığın seyrini etkilemesi nedeniyle PNH klonlarının saptanması önemlidir. Paroksismal
nokturnal hemoglobinüri nadir bir hastalık olup myelodisplastik sendrom ve aplastik anemiye eşlik etme
sıklığının saptanabilmesi açısından klinik deneyimlerin paylaşımı önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Anemi, kompleman sistemi, paroksismal nokturnal hemoglobinüri, tromboz
Giriş
Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH), farklı klinik tablolar ile ortaya çıkan nadir bir hastalıktır (1).
Hematopoetik kök hücrede, PIG-A (Phosphotidylinositol glycan anchor biosynthesis, class A) gen
inaktivasyonuna neden olan somatik bir mutasyon sonucu ortaya çıkar. Bu mutasyon, glikozilfosfatidilinozitol
(GPI) molekülünde defekte neden olur (2). GPI-bağlı proteinler olan CD55 (Decay Accelerating Factor, DAF)
ve CD59 (Membrane Inhibitor of Reactive Lysis, MIRL), kompleman sisteminin regülasyonunda rol
oynamaktadır (3). Bu mutasyon sonucunda GPI-bağlı bu proteinlerde ortaya çıkan eksiklik, PNH hücrelerini
komplemana karşı duyarlı hale getirir (4).
International PNH Interest Group (I-PIG) tarafından PNH, üç kategoride sınıflandırılmıştır. Bunlar; klasik
PNH, diğer kemik iliği yetmezliği tablolarına eşlik eden PNH (aplastik anemi, myelodisplastik sendrom) ve
subklinik PNH (1, 5, 6).
Myelodisplastik Sendrom (MDS), defektif bir kök hücreden kaynaklanan ve periferal kanda sitopenilerle
sonuçlanan bir grup kemik iliği hastalığıdır (7, 8). MDS tanılı hastalarda, %1.1-8 oranında PNH klon pozitifliği
bildirilmiş olup MDS-refrakter anemi alt grubunda bu oran %17.6-%53.3 arasında değişmektedir. MDS tanılı
hastalarda, altta yatan eritrosit transfüzyon bağımlılığının nedeni PNH klon pozitifliği olabilmektedir (7).
Aplastik anemi (AA) ise kemik iliğinde hematopoetik prekürsörlerin azalması veya yokluğu ile karakterize
olup yine periferal kanda sitopenilerle sonuçlanmaktadır (8, 9). PNH klonları AA’de de saptanabilir; ancak bu
hastaların büyük çoğunluğunda saptanan PNH klon boyutu küçük olup çoğunlukla %10’nun altındadır (10).
PNH ilişkili AA’nin, immünsupresif tedaviye daha iyi yanıt verdiği gözlenmiştir (10, 11, 12). Aynı zamanda,
PNH klon pozitifliği olan hastaların %10-25’inde, ilerleyen dönemde, klonal ekspansiyon sonucu klinik PNH
gelişmektedir (12).
Biz bu çalışmada, MDS ve AA nedeniyle takip edilen hastalarımızdaki PNH klon pozitiflik oranları ve klinik
etkileri üzerine deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.
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Yöntem
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı’na Mayıs 2015 ile Ocak 2018 tarihleri
arasında başvuran, PNH testi yapılmış, hipoplastik veya refrakter sitopenisi olan ve blast artışı olmayan MDS
ve tüm AA tanılı yetişkin (18 yaş ≤) hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. PNH testi, periferal kandan,
floresan işaretli aerolizin (FLAER- fluorescently labeled aerolysin) ile yapılan akım sitometrik yöntem ile
çalışıldığı tespit edilen hastalar dahil edildi. Hastaların demografik verileri, ilk PNH klon boyutları ile PNH
klon pozitifliği saptandığı tarihe ait tam kan sayımı, laktik dehidrogenaz (LDH) ve indirekt bilirubin düzeyleri
retrospektif taranarak kaydedildi.
Sonuçlar
MDS tanılı 22 ve AA tanılı 8 olmak üzere toplam 30 hasta dahil edildi. Dahil edilen hastaların 15’i (%50)
kadın ve 15’i (%50) de erkekti. PNH klon pozitifliği 6 hastada saptanmış olup bu hastaların tamamı kadındı
(tablo 1). Hastaların medyan yaşı 58.5 (31-76) idi. PNH testi istendiği tarihteki ortalama hemoglobin değeri
9.88 ± 2.18 g/dL (6.5-13.3), trombosit değeri 67800 ± 44000/µL (16000-155000), lökosit değeri 3700 ±
529/mm³ (3200-4700), nötrofil değeri 1966 ± 528/mm³ (1100-2600), LDH düzeyi 352 ± 231 IU/L (190-845)
ve indirekt bilirubin düzeyi 0.44 ± 0.12 mg/dL (0.3-0.7) idi.
MDS tanılı hastaların 14’ü erkek ve 8’i kadındı. MDS tanılı 22 hastadan sadece bir hastada (%4.5) PNH klon
pozitifliği saptandı. PNH klonu pozitif saptanan hasta kadın olup klon boyutu %10’nun üzerindeydi (hasta 1,
tablo 1). Bu hastaya, PNH klon pozitifliği saptanmadan önce; transfüzyon desteğiyle birlikte sırasıyla
metilprednizolon ve intravenöz immunglobulin (IVIG) tedavileri uygulanmıştı. Bu tedavilerden sonra artan
transfüzyon ihtiyacı ve LDH yüksekliği nedeniyle PNH testi yapılmış ve yüksek klon düzeyi saptanan (tablo
1) hastaya anti-c5 monoklonal antikor tedavi başlanılmıştı.
Tablo 1. PNH Klon Pozitifliği Saptanan Hastaların Yaş-Cinsiyet-Hemogram ve Biyokimyasal Parametreleri
ile İlk PNH Klon Pozitiflik Oranları
Hasta

1

2

3

4

5

6

Yaş

62

65

50

76

55

31

Cinsiyet

Kadın

Kadın

Kadın

Kadın

Kadın

Kadın

İlk Tanı

MDS

AA

AA

AA

AA

AA

PNH klon boyutu,

93.75

2.42

0.53

0.13

0.34

0.23

96.9

6.73

1.93

1.55

0.87

0.47

Hb (g/dL)

8.4

6.5

13.3

9.8

11.7

9.6

WBC (/mm³)

3400

3200

3700

4700

3200

4000

Neu (/mm³)

2400

2600

1100

1900

1500

2300

Plt (x10³/ mm³)

85

16

60

48

155

43

LDH (IU/L)

845

407

237

231

202

190

granülositler (%)
PNH klon boyutu,
monositler (%)

4

İndirekt

Bilirubin

0.7

0.3

0.36

0.5

0.4

0.4

(mg/dL)
PNH: Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri MDS: Myelodisplastik Sendrom, AA: Aplastik anemi, Wbc:
Beyaz Küre (White blood cell), Hb: Hemoglobin, Plt: Trombosit (Platelet), LDH: Laktik Dehidrogenaz
AA tanılı hastaların 1’i erkek ve 7’si kadındı. Bu hastaların 5’inde (%62.5) PNH klonu pozitif saptanmış olup
hepsi kadındı. Hasta 2, PNH klon pozitifliği saptanmadan önce metilprednizolon ve siklosporin ile tedavi
edilmiş ve transfüzyon desteği sağlanmıştı. AA tanılı hastada LDH yüksekliği de olması nedeni ile ayırıcı
tanıda PNH testi istenmiş ve klon pozitifliği saptanmıştı. PNH klon pozitifliği saptanan hastaya klon takibi
yapılmış ve klonal progresyon (granülositlerde %11.2 ve monositlerde %8.17) geliştiği görülen hastanın
takiplerinde de immünsupresif tedaviye yanıtsız olması ve transfüzyon bağımlılığı gelişmesi nedeniyle hastaya
anti-c5 monoklonal antikor tedavi başlanılmıştı. Diğer hastalarda ise minör PNH klonları (hasta 3, 4, 5 ve 6,
tablo 1) mevcut olup bu hastalara klon takibi yapılmaktadır. Henüz bu hastalarda klon progresyonu gelişmemiş
olup hastalar halen hayattadırlar.
Hem MDS hem de AA tanılı hastaların hiç birinde, PNH klon pozitifliği saptandığı dönemde; pulmoner
hipertansiyon, enfeksiyon, tromboz ve böbrek yetmezliği gibi PNH ilişkili komplikasyonlar yaşanmamıştı.
Tartışma
MDS ve AA gibi durumlarda PNH testi yapılması bilgi verici olabilir. MDS veya AA gibi açıklanamayan
sitopeni yapabilecek hastalıkların tanısını koyarken, ilk tanı anında, ayırıcı tanı için PNH mutlaka test
edilmelidir (1). MDS tanılı hastalarda, hasta seçim kriterlerine bağlı olarak literatürde PNH pozitif vakaların
oranı %1.8 ile %41 arasında değişkenlik göstermektedir. Hipoplastik kemik iliği karakterleri gösteren düşük
dereceli MDS tanılı hastalarda GPI eksikliği olan hücrelerin bulunma olasılığı diğer MDS subtiplerine göre
daha yüksektir (11).
Bizim çalışmamızda, MDS tanılı hastalarda PNH klon pozitifliği oranı %4.5 olarak tespit edilmiştir. MDS
tanılı hastalarda; Morado ve ark. çalışmasında %9.8 (11), Mercier ve ark. çalışmasında ise %5 (13) oranında
PNH klon pozitifliği bildirilmiştir. Bizim oranımız da bu çalışmalar ile benzerdi. Raza ve ark. tüm MDS
subtiplerinde yaptığı prospektif çok merkezli bir çalışmada, %1.1 oranında hastada PNH klonunun %1’in
üzerinde olduğu gösterilmiştir. Ancak, subtipler arasında bu oranların farklılık gösterdiğini belirtmişlerdir
(refrakter anemi %1.3, sınıflanamayan %1.5, MDS blast artışı olan tip 1 ve tip 2’de %0.3, izole 5qdelesyonunda %0, çoklu seride displazi ile birlikte olan grupta ise %1) (14). Bizim oranımız bu çalışmaya göre
daha yüksekti. Literatürdeki farklılar nedeniyle, MDS subtipleri arasındaki PNH klon pozitifliği oranlarının ve
hangi hastaların öncelikle taranması gerektiğinin değerlendirilebilmesi için klinik deneyimlerin daha çok
paylaşılmasına ihtiyaç vardır.
AA tanılı hastalarda da literatürde %22 ile %89 arasında değişen oranlarda PNH klon pozitifliği oranları
bildirilse de şu anda vakaların yaklaşık %40’ında klon pozitifliği olduğu tahmin edilmektedir. Morado ve ark.
yaptığı çalışmanın verilerine dayanarak hangi yaşta tanı alırsa alsın, AA tanılı hastalarda PNH testinin
yapılmasının önemli olduğunu belirtmişlerdir (11). Biz de AA tanılı hastalarda %62.5 oranında klon pozitifliği
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saptadık. AA tanılı hastalarda; Morado ve ark. %45 (11), Mercier ve ark. %47 (13) oranında PNH klon
pozitifliği bildirmişlerdir. Bu çalışmalar ile kıyaslandığında bizim oranımız daha yüksekti. Ancak literature
göre; edinsel AA’de, düşük düzeylerde PNH klon pozitifliğinin, tanı anında %70’e kadar artabileceği
bildirilmiştir (1). Bu bulgular eşliğinde, bizim oranımız literatür ile uyumluydu. AA tanılı hastalarda, PNH
klon boyutu %1’in üzerinde olan hasta oranı %12.5 olup bu oran Raza ve ark. tarafından %18.5 (14) ve Dunn
ve ark. tarafından ise %21 (15) olarak bildirilmiştir. Bizim sonuçlarımız da bu çalışmalar ile benzerdi. Sonuç
olarak, bu oranlar göz önüne alındığında, AA tanısı konulan hastalarda PNH klonunun test edilmesinde fayda
vardır.
PNH klon pozitifliği saptanan hastalarımız halen hayattadırlar. Bir hastaya transfüzyon bağımlılığı nedeniyle,
diğer hastaya da transfüzyon bağımlılığı ve klon progresyonu gelişmesi nedeniyle anti-c5 monoklonal antikor
tedavi başlanmıştı. Wang ve ark. çalışmasında, MDS tanılı hastalarda, minör PNH klon pozitifliği saptanan
hastaların immünsupresif tedaviye PNH negatif hastalara oranla daha iyi yanıt verdiğini göstermişlerdir. Ayrıca
hastaların hiçbirinde akut myeloid lösemiye transformasyon gözlenmemiş olup pansitopenisi olan bazı
hastaların stabil kaldığı veya spontan olarak daha iyiye gittiği gözlenmiştir (16). Maciejewski ve ark. ise kemik
iliği yetmezliği sendromları ile GPI-bağlı proteinlerin eksiliği arasındaki ilişkiyi değerlendirdiği çalışmasında
PNH klon pozitifliği olan hastalarda immünsupresif tedaviye yanıt oranlarının daha iyi olduğunu
belirtmişlerdir. Ancak ne tedaviye yanıt oranlarının ne de ilk saptanan PNH klon boyutunun klonal ekspansiyon
açısından ön gördürücü olmadığını bildirmişlerdir (17). Tüm bu çalışmalar ve minör PNH klonları olan
hastalarımızın hastalık progresyonu olmadan hala hayatta oldukları gerçeği göz önüne alındığında, minör PNH
klonlarının varlığı MDS ve AA'da sağ kalımı arttırmaktadır.
Bizim çalışmamızın bazı sınırlamaları vardı. PNH, prevelansı yaklaşık milyonda 16 olarak tahmin edilen nadir
bir hastalıktır (18). Bizim merkezimizin küçük bir merkez olması nedeniyle, böyle nadir bir hastalık açısından,
PNH testi yapılan hasta sayısı da azdı. Ek olarak, çalışmamızın tek merkezli olması nedeniyle, PNH klon
pozitifliğinin MDS ve AA üzerine olan etkisi sadece spesifik bir bölge için değerlendirildi.
Sonuç
Sonuç olarak, biz bu çalışmamızda, MDS veya AA'ye eşlik edebilecek nadir bir hastalık hakkındaki
verilerimizi paylaştık. FLAER testi kullanılmaya başlandığından beri hem PNH hem de MDS ve AA
hakkındaki bilgilerimiz gelişti. MDS ve AA’nin klinik seyri üzerindeki etkisi nedeniyle PNH klonunun
varlığının saptanması önemlidir. PNH nadir görülen bir hastalık olduğundan, MDS ve AA'ya eşlik eden PNH
sıklığını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
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SB-05
HEPATOSELLÜLER KANSER HASTALARINDA C-JUN DÜZEYİNİN SORAFENİB TEDAVİ
YANITI VE PROGNOZU İLE İLİŞKİSİ
Ergin AYDEMİR1, Bediz KURT İNCİ2, Aytuğ ÜNER3

Giriş: Karaciğer kanseri güncel verilere göre dünyada en sık görülen altıncı, en mortal seyreden üçüncü kanser
olup bu grup kanserlerin %75-85’ini hepatosellüler karsinom oluşturmaktadır(1, 2). Bu grup hastaların büyük
kısmı ileri evrelerde tanı almakta olup 2008’de multi-tirozin kinaz inhibitörü olan sorafenibin etkinliği
gösterilinceye kadar sistemik kemoterapilerle tedavi edilmişlerdir(3). BCLC sınıflamasına göre ileri evrelerde,
metastatik ve/veya cerrahi tedaviler uygulanamayan erken evre hastalarda sorafenib verilebilmektedir. Ancak
hastaların bir kısmı sorafenibe dirençli olup beklenen faydayı görememekte ve ilaca bağlı yan etkiler
görülebilmektedir(4).
Sorafenib direncini açıklamak adına bilinen literatür verileri kullanılarak hastalığın gelişim mekanizması ve
ilacın etki mekanizması üzerinden teoriler geliştirilmiştir. Bu teoriler üzerinden yapılan çalışmaların
bazılarında olumlu sonuç alınsa da henüz sorafenib direncini öngörebilecek evrensel olarak kabul gören bir
molekül veya bulgu yoktur(5). Hepatosellüler karsinomun ERK, JNK ve MAPKK yolakları kontrolünde
seyreden reaksiyonlarla geliştiği düşünülmektedir(6). Araştırmamızda incelediğimiz C-jun N-terminal Kinaz
molekülü, sorafenibin hedef aldığı ERK yolağının dışında, HSK gelişiminde rol oynadığı düşünülen JNK
yolağının bir basamağındadır. Sorafenibe olan direncin ERK yolağının inhibisyonuna rağmen JNK yolağının
aktivasyonunun devam etmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Amaç: Bu çalışmada sorafenib tedavisi verilen hepatosellüler karsinom hastalarında c-jun düzeyinin sağkalım
sürelerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod: Bu çalışma tek merkezli, retrospektif bir çalışmadır. G.Ü.T.F. Tıbbi Onkoloji Bilim
Dalında 2010 - 2020 tarihleri arasında sorafenib tedavisi almış, hepatosellüler karsinom tanılı, patolojik
materyalleri hastanemizde bulunan 32 hasta dahil edilmiştir. Hastaların tanı anındaki patolojik preparatlarında
phospho c-jun ekspresyon kuvveti ve yaygınlığı ölçülerek incelenmiştir. Tümör hücrelerindeki c-jun
ekspresyonu negatif/ +1/ +2/ +3 şeklinde şiddete göre derecelendirilmiş ve boyanmanın her bir skora karşılık
gelen yüzdelik alanı ile çarpılarak yaygınlığı hesaplanmıştır. Bu yaygınlıkların toplamı 300 üzerinden bir
ölçüte karşılık gelmiştir.
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Bulgular: Preparatların boyanma durumlarıyla hastaların sağkalım süreleri karşılaştırıldığında c-jun düzeyi
düşük boyananlarda medyan sağkalım süresi 18 ay, c-jun düzeyi yüksek boyananlarda ise bu süre 5 ay olarak
hesaplanmıştır. Boyanma skorunun genel sağkalım üzerine anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir(p=0,013).
Boyanma skoru düşük olan hastalarda yüksek olanlara kıyasla genel sağkalımın anlamlı olarak 2.6 kat uzadığı
tespit edilmiştir(p=0,02).

Boyanma şiddetine göre genel sağkalım süresi incelendiğinde +3 şiddetinde

boyananların medyan genel sağkalım süresi 3,25 ay iken <+3 boyananlarda bu süre 17,6 ay olarak bulunmuştur.
Bu bulgulara göre de boya şiddetinin genel sağkalım süresine anlamlı bir etkisi saptanmıştır(p=0,03). Boya
şiddeti +3 olanlarda daha düşük olanlara göre genel sağkalım süresi 0,44 kat kısalmakta olduğu tespit
edilmiştir(p=0,042).

Sonuç: Sorafenib, c-jun düzeyi yüksek olan hastalarda daha az etki göstermektedir. Bu hastalarda JNK yolağını
inhibe edecek ilaçların monoterapi olarak veya sorafenib ile kombine olarak uygulanması tedavi yanıtını
arttırabilir.

1.
https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-multibars?v=2020&mode=cancer&mode_population=countries&population=900&populations=900&key=total&s
ex=0&cancer=39&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages
_group%5B%5D=17&nb_items=10&group_cancer=1&include_nmsc=0&include_nmsc_other=1&type_mult
iple=%257B%2522inc%2522%253Atrue%252C%2522mort%2522%253Atrue%252C%2522prev%2522%2
53Afalse%257D&orientation=horizontal&type_sort=0&type_nb_items=%257B%2522top%2522%253Atrue
%252C%2522bottom%2522%253Afalse%257D. GLOBOCAN 2020 [
2.
Singal AG, Lampertico P, Nahon P. Epidemiology and surveillance for hepatocellular carcinoma:
New trends. J Hepatol. 2020;72(2):250-61.
3.
Llovet JM, Ricci S, Mazzaferro V, Hilgard P, Gane E, Blanc J-F, et al. Sorafenib in Advanced
Hepatocellular Carcinoma. New England Journal of Medicine. 2008;359(4):378-90.
4.
Wilhelm S, Carter C, Lynch M, Lowinger T, Dumas J, Smith RA, et al. Discovery and development
of sorafenib: a multikinase inhibitor for treating cancer. Nat Rev Drug Discov. 2006;5(10):835-44.
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5.
Marisi G, Cucchetti A, Ulivi P, Canale M, Cabibbo G, Solaini L, et al. Ten years of sorafenib in
hepatocellular carcinoma: Are there any predictive and/or prognostic markers? World J Gastroenterol.
2018;24(36):4152-63.
6.
Hagiwara S, Kudo M, Nagai T, Inoue T, Ueshima K, Nishida N, et al. Activation of JNK and high
expression level of CD133 predict a poor response to sorafenib in hepatocellular carcinoma. British journal of
cancer. 2012;106(12):1997-2003.
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SB-06
Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanısı İle Takipte Olan Üç Ve Daha Fazla Oral Antidiyabetik Kullananlarla
Bazal İnsülin Veya Bazal İnsülin Ve Oral Antidiyabetik Kullanan Hastalarda Son Beş Yıldaki
Hemoglobin A1c, Metabolik Parametreler Ve Diyabetik Komplikasyonların Değerlendirilmesi
Duygu
Ercan
Uzundal1,
İhsan
Ateş2,
Dilek
Berker3,
Nisbet
Yılmaz2
1
Gazi
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi,
Tıbbi
Onkoloji
Bilim
Dalı,
Ankara
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı,
Ankara
Giriş: Dünyada prevelansı giderek artan Tip 2 diyabetes mellitüs (DM)’ün güncel tedavi stratejileri ile kontrol
altına alınması komplikasyonların önlenebilmesi için önemlidir.
Amaç: Tip 2 DM hastalarında üç ve daha fazla oral antidiyabetik (OAD) kullananlarla bazal insülin veya bazal
insulin ve oral antidiyabetik ilaç kullananlar arasındaki diyabet regülasyonunun ve metabolik düzeyin durumu,
hastaların takibinde erken insülinizasyonun varlığı ve eşlik eden komorbiditelerin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem:Çalışmamızda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde genel dahiliye ve endokrinoloji
polikliniğine son 5 yılda ‘Tip 2 Diyabetes Mellitus’’ tanısıyla bir yılda en az 2 kez otomasyon sistemine
kaydedilen 3508 hasta tarandı. En az 3 ay üç ve daha fazla OAD ilaç kullanan veya bazal insülin kullanan veya
bazal insülin ve en az 1 OAD ilaç kullanan 18 yaş üstü 752 hasta dahil edildi.Sadece bir başvurusu olan,
belirtilen tedavileri kullanmayan, diyabet dışı nefrotik sendrom, akut böbrek ve karaciğer yetmezliği,
malignite, romatizmal ve spesifik enfektif hastalığı olanlar dahil edilmedi.
Bulgular: ≥3 OAD kullanan 331(%44), bazal insülin kullanan 41(%5,5), bazal insülin ve ≥1 OAD kullanan
380(%50,5) hasta olmak üzere 752 hasta alındı. Hastaların ortalama yaşı 58,5; %60,4’ü (n:454) kadın, ortanca
DM süresi 9 yıldı. Bazal insülin ve ≥1 OAD kullananlarda ortalama hemoglobinA1c (HbA1c) düzeyi sadece
bazal insülin kullananlara ve ≥3 OAD kullananlara kıyasla yüksek saptandı, sadece bazal insülin ve ≥3 OAD
kullananlarda ise ortalama HbA1c düzeyi anlamlı farklılık göstermedi (Bazal insülin: %8,2±1,9; bazal insülin
ve ≥1 OAD: %8,7±1,7; ≥3 OAD: %8,0±1,5; p<0,001). Ayrıca bazal insülin ve ≥1 OAD kullananlarda ortalama
HbA1c>%10 olanların oranı diğer iki gruba kıyasla anlamlı derecede yüksek saptandı(p<0,001). Sadece bazal
insülin kullananlarda diğer tedavi gruplarına kıyasla ortanca albumin/kreatinin oranı yüksek saptandı (21,2
mg/g), bazal insülin ve ≥1 OAD kullananlarda ise ≥3 OAD kullananlara kıyasla ortanca idrar albumin/kreatinin
oranı yüksekti (sırasıyla 16,3 mg/g-12,4 mg/g; p=0,014). Sadece bazal insülin kullananlarda nefropati oranı
%36,6, bazal insülin ve ≥1 OAD kullananlarda %34,7 ve ≥3 OAD kullananlarda %26,3 olup OAD grubunda
nefropati oranı anlamlı olarak düşüktü(p=0,035).Sadece bazal insülin alanlar ile bazal insülin ve ≥1 OAD
alanlarda HbA1c≤%8 olan grupta tedavi hedefine ulaşıldı.
Sonuç: Gerçek-yaşam verisi içeren araştırmamızda erken dönemde HbA1c düşürülerek kontrol altına alınması
uzun vadede olası komplikasyonların önlenmesi için son derece önemlidir.Tip 2 DM ve komplikasyonlarının
uzun dönemde yönetimi kapsamlı tedavi ve takip sürecini gerektirir.Özellikle HbA1C ≤ %8 olan hastalarda
metabolik parametrelerin de kontrol altına alınması komplikasyonları önlemek açısından ciddi önem arz
etmektedir. Komplikasyonların tipi temelinde stratifikasyon spesifik komplikasyonlu hastalarda glisemik
hedeflere ulaşılması amacıyla yeni stratejiler geliştirmek için ileri araştırmalar gerekmektedir.
SB-07
65 yaş ve üstü T3N0 Kolon Kanserli Hastalarda Sistemik İnflamatuar İndeksin Sağkalım ile İlişkisi
Sedat Yıldırım1, Murat Ayhan2
1
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji
2
Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi onkoloji
Giriş:
Erken evre kolorektal kanserli hastalarda sistemik inflamatuar indeks (SII) gibi inflamtuar belirteçlerin
prognostik önemi olduğu, bu belirteçlerin prognostik amaçla günlük pratikte kullanabilecek bir parametre
olabileceği bir çok çalışmada gösterilmiştir. Bizde kliniğimiz de takip ve tedavisi yapılan 65 yaş ve üstü T3N0
kolorektal kanserli hastalarda tanı esnasında ki SII oranlarının sağkalım ile ilişkisini inceledik.
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Materyal ve Metod:
Çalışmaya 2012-2020 tarihleri arasında arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi onkoloji kliniğine
başvurmuş Evre 2A kolon kanseri tanısı almış 164 hasta alındı. SII nötrofil*platelet/lenfosit formülü ile
hesaplandı. Hastaların demografik özellikleri, histolojik özellikleri, sağkalımı etkileyen faktörler, genel
sağkalım süreleri değerlendirildi. SII hesabı için ROC analizi kullanıldı.
Bulgular:
Çalışmaya toplam 164 hasta dahil edildi. Hastaların %39’u kadın %61’i ise erkekti. Hastaların ortalama yaşı
73 (65-87) idi. %64’ünde tümör sol kolon yerleşimli iken, %36’ınd sağ kolon yerleşimli idi. Hastaların %
81.1’i grade 2 iken, % 8.5’i grade 3 idi. Hastaların % 13.4’ünde hastalık nüksü gelişti(Tablo 1). Medyan SII
ROC ile 1922 olarak hesaplandı. SII>1922 olan hastaların 5 yıllık sağkalım oranı % 55 iken, SII<1922 olan
hastaların 5 yıllık sağkalım oranı % 82.1 (p=0.012) (Şekil-1).
Sonuç:
Çalışmamızda 65 yaş ve üstü T3N0 kolorektal kanserli hastalarda tanı anındaki sistemik inflamatur indeksi
belirteci yüksek olanlarda 5 yıllık sağkalım oranı daha düşüktü.

Tablo 1. Hastaların genel karekteristik özellikleri
Değişken
n (%)
Cinsiyet
Kadın
64 (39.0)
Erkek
100 (61.0)
Yaş
Median (min-max)
73 (65-87)
Tanıda CEA yüksekliği
Var
17 (10.4)
Yok
145 (88.4)
ECOG-PS
ECOG-PS 0
58 (35.4)
ECOG-PS 1
77 (47.0)
ECOG-PS 2
22 (13.4)
ECOG-PS 3
6 (3.7)
ECOG-PS 4
1 (0.6)
Lokalizasyon
Sol
105 (64.0)
Sağ
59 (36.0)
Tanıda obstrüksiyon varlığı
Var
18 (11.0)
Yok
146 (89.0)
Histolojik Grade
Grade 1
17 (10.4)
Grade 2
133 (81.1)
Grade 3
14 (8.5)
Perinöral İnvazyon
Var
32 (19.5)
Yok
131 (79.9)
Lenfovasküler İnvazyon
Var
25 (15.2)
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Yok
Müsinöz komponent
Var
Yok
MSI durumu
MSI-H
MSI-S
Bilinmiyor
Adjuvan tedavi aldı mı?
Var
Yok
Adjuvan Tedavi Seçimi
FUFA
Kapesitabin
XELOX
FOLFOX
Hastalık Nüksü
Evet
Hayır

138 (84.1)
18 (11.0)
146 (89.0)
13 (7.9)
57 (34.8)
94 (57.3)
58 (35.4)
106 (64.6)
14 (8.5)
34 (20.7)
5 (3.0)
5 (3.0)
22 (13.4)
142 (86.6)
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Metastatik kolon karsinomu tanısı almış olan hastalarda kişisel, klinik ve patolojik özelliklerin
karşılaştırılması ve uzun sağkalımla ilişkili olup olmadığının değerlendirilmesi
Feride Yılmaz1,2, Cevriye Ceyda Kolaylı3,4, Feyyaz Özdemir5, Fazıl Aydın5
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Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Onkoloji Enstitüsü, Medikal Onkoloji Bilim dalı, Ankara
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana bilim dalı, Trabzon

3

4

Giresun
İl
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Müdürlüğü,
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Giresun
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana bilim dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim dalı,
Trabzon
5

Özet
Giriş-Amaç: Kolorektal kanserler gastrointestinal sistemin en sık rastlanan kanserleridir. Erkeklerde prostat
ve akciğer, kadınlarda meme ve akciğer kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görülmektedir. Ülkemizde kolon
kanseri tüm kanserler içinde en sık saptanan üçüncü kanser türüdür. Kolon kanserlerinde prognozu belirleyen,
hastalık evresi dışında birçok biyolojik, moleküler, genetik ve doku kaynaklı faktörler mevcuttur. Bunlardan
vasküler invazyon, tutulmuş bölgesel lenf nodu sayısı ve preoperatif CEA seviyesi öne çıkan faktörlerdir. Bu
çalışmamızda metastatik kolon kanserinin uzun sağkalımla ilişkili olabilecek kişisel, klinik, tümöral, metastatik
ve

tedavi

özelliklerini

araştırmayı

amaçladık.

Yöntem: Bu çalışmaya 2010 yılı ile 2016 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Onkoloji polikliniğine müracaat eden veya Onkoloji servisinde yatan metastatik kolon karsinomu tanısı almış
103 hasta dahil edildi. Çalışmaya alınan hastaların yaş, cinsiyet, aile öyküsü, yaşadığı yer, sigara kullanımı,
aspirin kullanımı, komorbidite, performans durumu, tümöral evre, tümör lokalizasyonu, primere cerrahi yapılıp
yapılmadığı, hangi kemoterapiyi ve hedefe yönelik tedaviyi aldığı, metastaz bölgeleri, K-RAS durumu, CEA
değeri, biyokimyasal parametreleri (albumin, LDH, ALP, platelet) tespit edildi ve tüm hastaların genel
sağkalım süreleri değerlendirildi. Daha sonra anlamlı çıkan faktörlere çok değişkenli analiz (cox regresyon
analizi)

uygulandı.

Bulgular: Metastatik kolorektal kanserde univaryant analize göre primere cerrahi uygunlanılması, hedefe
yönelik tedavi alımı, kombine kemoterapi alımı, 65 yaş altı olma durumu, CEA, LDH ve ALP düzeyinin
normal sınırlarda ve artmamış olması, platelet sayısının normale göre artmamış olması sağkalımı uzatan
anlamlı faktörler olarak bulundu. Buna ek olarak multivaryant analiz sonucuna göre primere cerrahi yapılan,
tanı anındaki trombosit düzeyinin normal veya düşük olduğu hasta gruplarında diğer faktörlerden
etkilenmeksizin sağkalımın daha uzun olduğu görüldü. Bu durum literatürdeki çalışmalarla uyumlu olarak
değerlendirildi. İncelediğimiz diğer parametrelerden cinsiyet, aile yapısı, yaşanılan yer, ailede kanser öyküsü,
ailede doktor veya hemşire varlığı, sigara kullanımı, aspirin kullanımı, tümör bölgesi, histolojik grade, hastanın
tanı anındaki performans statusu, beden kitle indeksi ateş, gece terlemesi ve kilo kaybının varlığı, metastaz
bölgesi, beyaz küre, nötrofil ve bazofil sayısı, kolesterol düzeyleri sağkalım açısından analiz edilmiş olup
istatistiksel

olarak

anlamlı
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bulunmamıştır.

Sonuç: Metastatik kolorektal kanser tanılı hastalarda; primer tümöre yönelik cerrahi tedavi almış ve tanı anında
platelet seviyesi düşük veya normal olan hastaların diğer faktörlerden etkilenmeksizin daha iyi prognoza sahip
olduğu görüldü. Sonuç olarak metastatik kolorektal kanserde prognostik faktörler önem taşımaktadır ve bu
konuda

yapılacak

daha

kapsamlı

çalışmalara

ihtiyaç

duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Metastatik kolorektal kanser, sağkalım, prognostik faktörler
Giriş
Kolorektal kanserler gastrointestinal sistemin en çok rastlanan kanseridir. Erkeklerde prostat ve akciğer,
kadınlarda meme ve akciğer kanserinden sonra üçüncü sıklıkta görülmektedir [1].
Kolorektal kanserlerde prognozu belirleyen en önemli faktör hastalığın evresidir. Erken evrede yakalanıldığı
zaman, minimal morbidite ve mortalitesi olan uygun cerrahi girişim ile yüksek oranda küratif tedavi edilebilen
bir malignitedir [2]. Ancak, hastalık evresi dışında daha birçok biyolojik, moleküler ve genetik olmak üzere
prognostik faktörler de mevcuttur [3, 4].
Her geçen yıl kolon kanseri genel sağkalım süresinde uzama olmaktadır. Bu durum, tanıda kullanılan
yöntemlerin gelişmesi, tarama programlarının uygulanmasındaki yaygınlığın artışı, yeni cerrahi tekniklerin
geliştirilmesi, radyoterapi ve sistemik tedavide yeni yöntemlerin kullanıma girmesi ile yakından ilişkilidir [5].
Kolorektal kanserlerin tedavi seçenekleri arasında yer almakta olan cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi
modaliteleri, primer tümörün lokalizasyonu ve evresine göre modifiye edilerek tek başlarına veya kombine
şekilde uygulanabilir. Metastatik olmayan kolorektal kanserde ilk tedavi seçeneği cerrahidir [6].
Hastalarda 5 yıllık sağkalım oranları TNM (Tümör, Nod, Metastaz) sınıflamasındaki evrelerine göre
değişmektedir.
Bu çalışmamızda metastatik kolon kanserinin uzun sağkalımla ilişkili olabilecek kişisel, klinik, tümöral,
metastatik ve tedavi özelliklerini araştırmayı planladık.
Materyal ve Yöntem
Bu çalışmaya 2010 yılı ile 2016 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
polikliniğine müracaat eden ve Onkoloji servisinde yatan metastatik kolon karsinomu tanısı almış 103 hasta
dahil edildi.
Çalışmaya dahil edilen metastatik kolon kanseri tanısı almış 103 hastanın tanı tarihi, yaş, cinsiyet, ailede kanser
öyküsü, ailede diyabetes mellitus varlığı, sigara kullanımı, tümörün lokalizasyonu, histopatolojik tipi, grad,
tanı anında semptom varlığı, tanı anında performans statusu, aspirin kullanımı, beden kitle indeksi, primere
yönelik cerrahi durumu, metastazektomi durumu, kaç basamak tedavi aldığı, preoperatif CEA, LDH, ALP, lipit
paneli, lökosit, nötrofil, bazofil, trombosit sayıları hastane bilgi yönetim sistemi kullanılarak dosya
kayıtlarından, hasta anamnez kayıtlarından, biyokimyasal laboratuvar sonuçlarından ve patoloji kayıtlarından
elde edildi.
Hastaların kişisel bilgilerine, kendisine veya ulaşılabilen yakınlarına aynı anket soruları sorularak ulaşıldı.
Hastaların açık tanıları ve tanı tarihleri patoloji raporlarından belirlendi. Hastaların metastaza ait verileri
tomografi raporlarından tespit edildi.
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Tümör evrelemesi 2010 yılında Amerikan Kanser Komitesi (AJCC) tarafından güncellenen TNM evrelemesine
göre yapıldı. Hastaların performans durumları ECOG skorlama sistemine göre değerlendirildi. Son durumu
hakkında yeterli bilgiye ulaşılamayanlar, patoloji raporlarına ulaşılamayanlar, takibi Karadeniz Teknik
Üniversitesi harici sağlık kurumunda yapılanlar ve kişisel verilerinden en az %20’sine ulaşılamayanlar
çalışmaya dahil edilmedi.
Kullanılan parametrelerin sınır değerleri CEA: 0-3 ng/ml, ALP: 30-120 IU/L, LDH:<245 U/L, Albumin: 3.55.2 g/dl, Nötrofil: 2200-4800/mm3, Bazofil:0-100/mm3, Trombosit:100-400bin/mm3 olarak alındı.
Elde edilen verilerde tanımlayıcı istatistikler olarak frekans, oran, ortalama, standart sapma değerleri
kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımı Kolmogorov Simirnov testi ile kontrol edildi. Analizlerde MannWhitney u testi kullanıldı. Oransal verilerin analizinde Ki-Kare testi kullanıldı. Tek değişkenli sağkalım
analizleri için Kaplan-Meier metodu kullanıldı ve grup içi karşılaştırma Log-Rank testi ile yapıldı. Çok
değişkenli analiz için Cox Regresyon testi kullanılmıştır. Anlamlılık durumu p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
Analizlerde orijinal SPSS 23.0 programı kullanılmıştır.
Bulgular
Çalışmaya 103 metastatik kolon kanseri tanısı almış hasta dahil edildi. Değerlendirmeye alınan hastaların 34’ü
(% 33) kadın, 69’u (% 67) erkek idi. Medyan takip süresi ortalama 19 ay (2-66 ay) olarak bulundu. Hastaların
62’si (%60,2) 65 yaşın altı, 41’i (%39,8) 65 yaşın üzerindeydi.
Çalışmada yer alan hastaların genel demografik ve klinik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Hastaların Genel Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri
Yaş (Ortalama ± Standart Sapma)

61,9 ± 11,3

Cinsiyet (n=103)

n

%

Kadın
Erkek

34

33

69

67

Ailede kanser öyküsü (n=91)

n

%

Var
Yok

41
50

45
55

Sigara kullanımı (n=98)

n

%

Evet
Hayır

53
45

54,1
45,9

Komorbid hastalık (n=103)

n

%

Var
Yok

70
33

68
32

Aspirin kullanımı (n=103)

n

%

Evet
Hayır

22
81

21,4
78,6

Primere cerrahi (n=103)

n

%

16

Evet
Hayır

85

82,5

18

17,5

Metastazektomi (n=103)

n

%

Evet
Hayır

36

35

67

65

Başlangıç Performans statusu (n=103)

n

%

0
1
2

63

61,2

36
4

35
3,9

Tümör lokalizasyonu (n=97)

n

%

41
26

42
27

25
5

26
5

Tanı anında CEA (n=98)

n

%

Yüksek
Normal

58
40

59,2
40,8

KRAS Varlığı (n=44)

n

%

Var
Yok

28
16

64
36

Yaşam Durumu (n=103)

n

%

Sağ
Exitus

70
33

68
32

Rektosigmoid
İnen kolon
Çıkan kolon
Transvers kolon

103 hastadan 97’sinin tümör lokalizasyonu biliniyordu, 6’sına primere cerrahi yapılmamış olup kolonoskopik
biyopsi ile örnekleme yapıldığı ve tümör lokalizasyonunun net belirtilmediği görüldü.
Tümör histolojik dağılımına baktığımızda hastaların 87’si (%84,5) adenokarsinom 14’ü (%13,6) müsinöz
adenokarsinom ve 2’si taşlı yüzük hücreli (%1,9) olarak saptandı (Şekil 1).

%
100

84,5

80
60
40
13,6

20

1,9

0
Adenomatöz

Müsinöz

Taşlı Yüzük Hücreli
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Şekil 1. Metastatik kolon kanseri tanılı hastaların tümör histolojik tipine göre yüzde dağılımı
Histolojik grad durumuna baktığımızda 103 kişiden 44’ü (%42,7) iyi diferensiye (grad 1), 21’i (%20,4) orta
diferensiye (grad 2) ve 6’sı (%5,8) kötü diferensiye (grad 3) olarak görülmüş olup 32 kişinin grad bilgilerine
ulaşılamamıştır. Bilinen kişilerin %62’si iyi diferensiye, %29,6’sı orta diferensiye ve %8,5’i kötü diferensiye
olarak görüldü (Şekil 2).

%
70
60
50
40
30
20
10
0

62

30
8
İYİ

ORTA

KÖTÜ

Şekil 2.Metastatik kolon kanseri tanılı hastaların histolojik Grada göre yüzde dağılımı
Hastaların 59’inde (yaklaşık %60) (CEA bakılanların) CEA düzeyi yüksek olarak görülmüş olup 40’ında
(yaklaşık %40) normal olarak görülmüş olup 4’ünde başlangıçta bakılmadığı saptandı. CEA değerleri
incelendiğinde ortalama 135,96 (minimum 0,67, maksimum 1123) olarak görüldü.
Çalışmaya alınmış olan hastaların metastaz bölgeleri Tablo 2’de belirtilmiştir.

Tablo 2. Metastatik Kolon Kanseri Tanılı Hastalarda Metastaz Bölgelerine Göre Hasta Dağılımı
Karaciğer Metastazı (n=103)

n

%

Var
Yok

81
22

78,6
21,4

Akciğer Metastazı (n=103)

n

%

Var
Yok

57
46

55,3
44,7

Yumusak Doku/Diger Metastazı (n=103)

n

%

Var
Yok

64
39

62,1
37,9

Kemik Metastazı (n=103)

n

%

Var
Yok

13
90

12,6
87,4
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Değerlendirmeye alınan 103 hastada ortanca GSK (Genel Sağkalım) 37 ay olup (%95 GA, 29,32 – 44,68) takip
süresi minimum 2 ay maksimum 66 ay olarak alındı. Genel sağkalım süresi ortalama 18,96 ± 14,95 olarak
bulundu.
Yaşa göre genel sağkalım durumuna bakıldığında 65 yaş ve altında genel sağkalım 52 ay (%95 GA, 30,80573,195), 65 yaş üzeri GSK medyan 29 ay (%95 GA, 22,987-35,013) olarak görülmüş olup istatistiksel olarak
anlamlı olarak değerlendirildi (p=0,024) (Tablo 3).
Çalışmaya alınan hastalarda sağkalıma etkili olan diğer demografik ve klinik özellikler aşağıdaki tabloda
verilmiş olup istatistiksel anlamları p değeri olarak verilmiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Hastaya Ait Kişisel, Ailesel ve Demografik Özelliklerin Sağkalıma Etkisi
Ortanca (Ay)

%95 GA

Yaş
≥ 65

29

22,99 - 35,01

< 65

52

30,80 - 73,19

Cinsiyet
Kadın
Erkek

37
36

16,12 - 57,88
26,05 - 45,95

Ailede kanser öyküsü
Var

37

33,86 - 40,14

Yok

54

17,87 - 90,12

Beden Kitle İndeksi
25 ≥
26<

30
50

20,12 - 39,88
34,70 - 65,29

Sigara
Evet

50

15,46 - 84,54

Hayır

37

35,35 - 38,64

Komorbid hastalık
Var

35

24,83 - 45,17

Yok

52

38,21 - 65,78

Aspirin kullanımı
Evet

54

23,18 - 46,52

Hayır

36

28,96 - 43,03

P

0,024

0,854

0,636

0,141

0,210

0,145

0,340

Tablo 4. Tümör Özelliklerinin Sağkalıma Etkisi
Ortanca (Ay)

%95 GA

Tümör bölge
Rektosigmoid

37,00

16,65 - 57,35

İnen kolon
Çıkan kolon

54,00
35,00

5,54 - 102,46
11,67 - 58,33
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P

0,440

Transvers kolon

27,20

11,83 - 42,57

37,00
26,00

34,36 - 39,64
0,00 - 53,44

21

21,00 - 21,00

Tümör grad
İyi (grad 1)

37

24,74 - 49,26

Orta (grad 2)
Kötü (grad 3)

36
52

33,96 - 38,04
48,80 - 55,20

Tümör histoloji
Adenokarsinom
Müsinöz
Taşlı yüzük hücreli

0,560

0,542

Tablo 5. Tanı Anındaki Laboratuar Parametrelerinin Sağkalım Süresine Etkisi
Ortanca (Ay)

%95 GA

P

29,00
48,27

20,60 - 37,40
37,33 - 59,22

0,030

Tanı anındaki LDH düzeyi
Yüksek
Normal

29,00
37,00

11,16 - 46,84
26,97 - 47,02

0,016

Tanı anındaki ALP düzeyi
Yüksek

23,00

11,13 - 34,87

Normal

50,00

34,12 - 65,88

Tanı Anındaki Albumin Düzeyi
Düşük

26,00

13,03 - 38,97

Normal

37,00

20,95 - 53,05

Tanı anındaki Nötrofil düzeyi
Yüksek
Normal

36,00
30,00

19,53 - 52,47
19,21 - 40,79

Düşük

52,00

51,03 - 57,96

Yüksek
Normal

15,00
37,00

5,69 - 24,31
28,55 - 45,45

Düşük

36,33

0,00 - 76,31

K-RAS
Pozitif
Negatif

37
23

31,08 - 42,92
18,66 - 37,62

Tanı anındaki CEA düzeyi
Yüksek
Normal

0,006

0,053

0,102

Tanı anındaki Platelet düzeyi
0,022

0,418

Çalışmaya alınan hastaların metastaz bölgesine göre sağkalım arasındaki ilişki Tablo 6’da gösterilmiş olup
istatistiksel olarak anlamlı görülmemiştir.
Tablo 6. Metastaz Bölgesinin Sağkalım Süresine Etkileri
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Ortanca

%95 GA

P

Karaciğer metastazı
Var
Yok

36,00
46,28

28,06 - 43,93
32,85 - 59,72

0,119

Akciğer metastazı
Var
Yok

37
36

29,03 - 44,97
7,87 - 64,12

0,547

Yumuşak doku/diğer
Var
Yok

35
54

24,62 - 45,38
35,28 - 53,02

0,097

Kemik metastazı
Var
Yok

37,00
36,00

32,89 - 41,11
25,97 - 46,03

0,763

Metastazektomi
Var
Yok

37
35

27,56 - 46,44
17,85 - 52,14

0,445

Tablo 7. Hastanın Almış Olduğu Tedavilerin Sağkalım Süresine Etkisi
Ortanca (Ay)

%95 GA

P

Yapılmış
Yapılmamış

37
16

19,73 - 54,27
5,05 - 26,95

<0,001

Kaç sıra tedavi almış?
1

26

13,63 – 38,37

2
3

50
37

31,60 – 68,40
35,42 – 38,59

Primere cerrahi yapılmış mı?

0,110

Primere cerrahi yapılmış olan hastalarda medyan GSK süresi 37 ay olarak görülmüş olup yapılmamış hastalara
oranla (medyan 16 ay) istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturdu (p<0,001) (Şekil 3).
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p<0,001

Şekil 3. Primere cerrahi durumu ile sağkalım eğrisi
Çalışmada mevcut hastalar üzerinde tanı anındaki performans statusuna göre sağkalım değerlendirildi. Buna
göre performans statusu 0 olan hastaların medyan sağkalım süresi 54 ay (%95 GA 38,98 - 69,02), performans
statusu 1 olan hastalarda medyan sağkalım süresi 23 ay (%95 GA 9,92 - 36,08) ve performans statusu tanı
anında 2 olan hasta grubunda medyan sağkalım süresi 7 ay (%95 GA 3,80 - 17,20) olarak saptanmış olup elde
edilen veriler istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,001). Sağkalım sürelerindeki artmış değişkenliğin
sebebi performans statusu 0 ile 1 olanlar ve 0 ile 2 olan hastalar arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır
(p=0,007).
CEA değeri yüksek gelmiş olan hastaların medyan sağkalım süresi 29 ay (%95 GA 20,60 - 37,40), normal olan
hastaların medyan sağkalım süresi 48,27 ay (%95 GA 37,33 - 59,22) olarak görüldü ve bu durum istatistiksel
olarak anlamlı idi (p=0,03) (Şekil 4).
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p=0,03

Şekil 4. CEA ile sağkalım arasındaki ilişki
Tanı anında LDH değeri yüksek gelmiş olan hastaların medyan sağkalım süresi 29 ay (%95 GA 11,16 - 46,84),
normal olan hastaların medyan sağkalım süresi 37 ay (%95 GA 26,97 - 47,02) olarak görüldü ve bu durum
istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0,016).
Tanı anında platelet değeri yüksek gelmiş olan hastaların medyan sağkalım süresi 15 ay (%95 GA 5,69 - 24,31),
normal olan hastaların medyan sağkalım süresi 37 ay (%95 GA 28,55 - 45,45) ve düşük gelmiş olanların
medyan sağkalım süresi 36,33 ay (% GA 0,00 - 76,31) olarak görüldü ve bu durum istatistiksel olarak anlamlı
idi (p=0,022). Sağkalım sürelerindeki artmış değişkenliğin sebebi platelet değeri normal ve yüksek bulunmuş
olan hastalar arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır (p=0,006).
Univaryant analizlerde istatistiksel olarak tanı yaşı, tanı anındaki CEA düzeyi, hedefe yönelik tedavi, tedaviler
sonrası metastaz boyut değişimi, primer cerrahi ve yüksek platelet değeri parametreleri multivaryant analize alındı
(Tablo 8).
Tablo 8. Genel Sağkalımı Etkileyen Faktörlerin Çok Değişkenli Analizi
%95 Güven Aralığı

Göreceli risk

P

Yaş

0,63-3,13

1,40

0,409

CEA düzeyi

0,79-5,62

2,11

0,135

Hedefe Yönelik Tedavi

0,21-1,19

0,50

0,117

Primere Yapılan Cerrahi

0,07-0,52

0,19

0,001

Platelet Değerinin Yüksek Olması

1,77-9,16

4,02

0,001

Cox regresyon analizine göre primere cerrahi yapılmayan grubun yapılan gruba göre daha fazla risk
taşıdığı tespit edildi ve bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,001). Trombosit sayısı başlangıçta
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yüksek olan grubun normal ve düşük olan gruba oranla 4,02 kat daha fazla risk taşıdığı görüldü ve bu durum
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi (p=0,001). Tüm bunların yanında yaş, CEA düzeyi ve hedefe yönelik
tedavi alma durumu çok değişkenli analizde risk açısından anlamlı olarak bulunmadı (sırasıyla p=0,409,
p=0,135, p=0,117).
Tartışma
KRK’de prognostik faktörlerin değerlendirilmesinin hem metastaz hem de rekürrens durumunun belirlenmesi
ve ayrıca tedavi planının düzenlenmesi açısından önemli olduğu görülmüştür [7].
Metastatik kolorektal kanser tanısı almış hastalarda yapılmış bazı çalışmalarda performans durumunun iyi
olmasının, sağkalımı anlamlı şekilde olumlu etkilediği gösterilmiştir [8-10]. Çalışmamızda mevcut hastalar
üzerinde tanı anındaki performans statusuna göre performans statusu 0 olan hastaların medyan sağkalım süresi
54 ay, performans statusu 1 olan hastalarda medyan sağkalım süresi 23 ay ve performans statusu tanı anında 2
olan hasta grubunda medyan sağkalım süresi 7 ay olarak saptanmış olup elde edilen veriler istatistiksel olarak
anlamlı bulundu.
Bu çalışmamızda multivaryant analiz modelinde yaş, CEA düzeyi, hedefe yönelik tedavi alımı, primere yapılan
cerrahi ve tanı anındaki platelet düzeyinin yüksek olması durumu karşılaştırılmıştır. Analiz sonucuna göre
primere cerrahi yapılmayan grubun yapılan gruba göre daha fazla risk taşıdığı görüldü. Ek olarak trombosit
sayısı başlangıçta yüksek olan grubun normal ve düşük olan gruba oranla daha fazla risk taşıdığı görüldü. Cook
ve arkadaşlarının [11] yapmış oldukları bir çalışmada 1988 ile 2000 yılları arasında evre 4 kolorektal kanser
hastaları değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlarda tüm yaş gruplarında sağkalım oranları primere cerrahi
yapılan grupta yüksek görülmüş ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (kolon kanseri olanlarda 11 aya 2
ay; rektum kanserinde 16 aya 6 ay). Literatür ile uyumlu olarak çalışmamızda primere cerrahi yapılmış olan
hastalarda univaryant analizde medyan sağkalım süresi 37 ay olarak görülmüş olup cerrahi yapılmamış
hastalara oranla (medyan 16 ay) istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturduğu görüldü.
Müsinöz karsinomlar içinde taşlı yüzük hücreli türü daha agressif seyretmektedir [12]. Han-Shiang ve ark. [13]
tarafından 2082 vaka ile yapılan çalışmada müsinöz karsinomların müsinöz olmayanlara göre daha kötü
prognozla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda tümör histolojik tipinin sağkalım üzerinde anlamlı
değişikliğe sahip olduğunu gösteremedik.
Literatürde metastazektominin sağkalımı iyileştirdiğini gösteren pek çok çalışma mecuttur. Bu çalışmalarda
kolorektal kanserlerde karaciğer ve akciğer metastazektomilerinin sağkalımı anlamlı olarak iyileştirdiği
bildirilmiştir [14-16]. Çalışmamızda metastazektomi yapılmış olan hastalar ile yapılmamış hastalar arasında
anlamlı bir sağkalım farkı elde edilemedi, bu durumun yeterli sayıya ulaşılamamasından kaynaklandığı
düşünüldü.
Sonuç
Çalışmamızda cox regresyon analizine göre primere yönelik cerrahi yapılmış olan hastalarda sağkalımın
yapılmayanlara oranla daha uzun olduğu bağımsız risk faktörü olarak tespit edildi. Aynı şekilde tanı sırasında
trombosit sayısı başlangıçta yüksek olan grupta diğerlerine göre sağkalım sürelerinin daha kısa olduğu hem
univaryant hem de multivaryant analizde anlamlı olarak bulundu. Univaryant analizlerde performans
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statusunun düşük olması ile CEA ve LDH değerinin normal olması bu hastalarda sağkalımın daha uzun olduğu
görüldü. Bu çalışmada birçok klinik ve sosyodemografik faktörde gerek sağkalım gerekse metastaz ilerleme
ve boyut değişikliği açısından belirli değerlendirmelerde bulunmuş olduk. Daha kapsamlı yapılacak
çalışmalarla kolon kanserindeki prognostik faktörlerin önemi aydınlığa kavuşacaktır.
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GİRİŞ
Allojenik kemik iliği nakli (AKİN) takiben sitomegalovirüs (CMV) reaktivasyonu riski %30-50'ye
ulaşmaktadır. AKİN’ de CMV infeksiyonunun CMV hastalığına ilerlemesinin önlenmesi için antiviral ajanlar
ile profilaksi yapılmakta ve yakın takip ile pre-emptif antiviral tedavi başlanmaktadır. CMV replikasyonunu
tespit etmek için çok sayıda tanı testi vardır. Bu hasta grubunda kullanılan en yaygın testler 65kDa fosfoprotein
(pp65) antijenemi immünofloresansı ve nükleik asit bazlı kantitatif CMV-DNA polimeraz zincir
reaksiyonunudur (qPCR).
ANAHTAR KELİMELER: Allojenik Kemik İliği Nakli(AKİN), CMV Antijenemi, CMV DNA PCR, PP65
AMAÇ
Bu bilgiler ışığında çalışmamızda AKİN yapılan ve CMV pozitifliği gelişen hastaların CMV takibinde
kullanılan CMV antijenemi (pp65) ve CMV DNA (PCR) testleri arasındaki korelasyonu, CMV enfeksiyon
durumları, beyaz küre ve nötrofil sayılarının kullanılan CMV laboratuvar testleri arasındaki ilişkiyi ortaya
koymayı planladık.
MATERYAL-METOD
Çalışmamıza Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde 2009 -2016 yılları arasında AKİN
yapılan 39 hastaya ait, pp65 pozitifliği saptanan 138 örnek dahil edildi. CMV Antijenemi tespit yöntemi olarak
CINAKit Argene® (Fransa) Hızlı Anjenemi testi kullanılmış ve sitomegalovirüsten (CMV) elde edilen
periferik kan lökositlerinin iç matriks fosfoproteini (protein kinaz) 65-68 kD dolaylı immünofloresan yöntemi
ile belirlenmiştir ( s.65). CMV DNA düzeyini belirlemek için PCR yöntemi kullanıldı. CMV pozitif olan
hastaların laboratuvar değerleri, pp65 antijenemi testi için >1 pozitif hücre/200.000 hücre, PCR için >80 x 108
kopya/ml ve üstü olarak alındı. Hastaların demografik özelikleri, transplant anındaki labaratuvar değerleri,
engrafman zamanları, transplant hazırlık rejimleri, Graft versus host hastalığı (GVHD) gelişme durumu, CMV
enfeksiyon durumu, CMV enfeksiyonu geliştiği andaki GVHD derecesi, aldığı immunsupresif tedavi, beyaz
küre, nötrofil ve lenfosit değerleri retrospektif olarak değerlendirildi. Elde edilen verileri yorumlamak için
tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) (versiyon 22.0
SPSS Inc, Chicago, IL, ABD) paket programı ile değerlendirildi. Sayımla elde edilen değişkenler, ortalama ve
standart sapmanın yanı sıra yüzde dağılımı yoluyla özetlendi. Elde edilen verileri yorumlamak için tanımlayıcı
istatistikler, değişkenlerin bağımlı grup analizinde Pearson ve Spearman korelasyon testleri kullanıldı. CMV
antijenemi pozitifliğine karşılık gelen viral yükü belirlemek için ROC analizi, genel sağkalım süreleri için ise
Kaplan Meier analizi ile yapıldı. Anlamlılık düzeyi p <0.05 olarak kabul edildi.
BULGULAR
Çalışmamızda CMV antijenemisi ve eşlik eden CMV DNA pozitifliği olan 39 hastanın 138 kan örneği
retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen olguların kadın/erkek oranı 1,05/1 ve ortanca yaş 38
± 11 (dağılım: 18-64) idi. AKİN yapılan hastaların %23,2' sinde CMV enfeksiyonu gelişti ve sağkalım oranı
%28,2'di. Hastalara ait CMV Durumu Tablo-1’ de gösterildi
Tablo 1: Nakil Anındaki Alıcı ve Verici CMV Durumu
Alıcı / Donor CMV durumu

26

Örnek Sayısı

Yüzdesi

N: 138

N (%)

Pozitif / Pozitif

98

%71

Pozitif / Negatif

3

%2,2

Negatif / Pozitif

16

%11,6

Negatif / Negatif

16

%11,6

Ulaşılamadı

5

%3,6

Tüm hastalar GVHD profilaksi ve antiviral profilaksi aldı. CMV enfeksiyonu gelişen 7 hastanın 6’ sında
gastrointestinal sistemde (GİS), 1’ inde ise pulmoner CMV enfeksiyonu görüldü. Olguların tümüne antiviral
tedavi olarak gansiklovir tedavisi verildi, 3 hastada tedaviye valgansiklovir ile devam edildi. Bir hastada
gansiklovire direnç olması nedeni ile sidefovir tedavisi verildi. CMV enfeksiyonu tespit edilen hastaların tespit
anındaki GVHD durumları incelendiğinde %42,8’ sinde cilt, %19,5’ unda cilt ve gis, %10,2’ sinde cilt ve
akciğer, %7.2 cilt ve hepatik olduğu, %20,3’ ünde ise GVHD gelişmediği görüldü. İmmunsupresif olarak
%54.4’ ünde steroid-siklosporin kombinasyonu, %19,2’ sinde siklosporin, %10,3’ ünde steroid, %9,5’ inde
steroid-siklosporin-MMF, %6,6’ sı ise prednol-takolimus almaktaydı. Bir hastaya fotoforez tedavisi, 2 hastaya
da mezenkimal kök hücre tedavisi verildi. GVHD'li hastaların %46.2'sinde derece 2 (n: 48), %31.8'i derece 3
(n: 33), %20'si derece 4 (n: 21) ve % 2'si ise derece 1 (n: 2) idi. Ek olarak, GVHD derecesi ile CMV enfeksiyonu
arasında bir korelasyon olmadığı görüldü (p = 0.12).
Olguların CMV pozitifliği transplant sonrası ortalama 112. Günde pozitif bulundu (10-720 gün). Engrafman
sonrası lenfosit değeri ile CMV DNA ve antijenemi arasında istatistiksel anlamlılık yoktu(p=0.95,p=0,68)
CMV antijenemi ve CMV DNA değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir korelasyon tespit edildi
(p=0.0001). Beyaz küre (BK) ve nötrofil değeri ile CMV DNA arasında istatistiksel açıdan anlamlı korelasyon
vardı (p=0,003, p=0,002). Nötrofil değerleri <1000, 1000-2000, >2000 şeklinde 3 gruba kategorize edildiğinde,
CMV DNA düzeyi ile istatistiksel açıdan korelasyon izlenmezken, CMV antijen düzeyi ile istatistiksel açıdan
anlamlı korelasyon vardı (p=0.06, p=0,004). Yine, CMV antijenemi ile BK ve nötrofil değerleri arasında
anlamlı korelasyon görüldü (p=0.038 ve 0.014). Nötrofil >1000 olması durumunda CMV antijenemi pozitifliği
artmaktadır. Nötrofil engrafmanı ile CMV antijenemisi arasında anlamlılık saptanmış olup, nötrofil engrafmanı
geç olanlarda CMV pozitifliği daha yüksek oranda ve CMV enfeksiyonu olanların geç nötrofil engrafmanı
olduğu görüldü (p=0,028 ve p=0,0001) Bu korelasyon CMV DNA’ nın PCR ile tespitinde görülmedi.
Hasta popülasyonunda CMV durumu pp65 ve CMV DNA (PCR) testlerine göre değerlendirildi ve sonuçlarının
her iki test arasındaki korelasyonu Tablo-2’ de gösterildi.
Tablo-2: PP65 ve CMV DNA PCR Sonuçlarının Dağılımı
PP 65
N(%)
CMV
Pozitif>=80
kopya
Pozitif < 80 kopya / ml

/

pozitif PP
65
N(%)

negatif Toplam
N(%)

DNA
42 ( % 30.4) 62
(%45) 112
ml
7 ( %5.1 )
19 ( %13.9 )
26 (%19 )

CMV DNA
Negatif

0

8 ( %5.6 )

8

Toplam N ( % )

49 ( 35.5% )

89 (%64.5 )

138 ( %100 )

27

(%5.6 )

(%75.4)

Her iki testte de pozitif olan örneklerin ortalama CMV PCR değeri 57.887 kopya/ml (70 - 1.213.633p/ml) idi
ve iki test ile pozitif numuneler arasında anlamlı bir korelasyon görüldü (p = 0.018). ROC analizi, plazmadaki
322 kopya/ml CMV viral yükünün >=1 antijen-pozitif hücre/200 bin lökosite karşılık geldiğini gösterdi
(Duyarlılık: %68,5; Özgüllük: %31,5). CMV pozitifliği transplant sonrası ortalama 112. günde pozitif bulundu
(10-720 gün) ve 32 örnekte (%23.2) klinik CMV enfeksiyonu gözlendi. CMV DNA PCR ve antijenemi
sonuçlarına göre referansın CMV DNA cut-off değerleri, CMV enfeksiyonu gelişimi ile karşılaştırıldığında,
anlamlı bir korelasyon gösterdi (p=0,004). Hem CMV DNA (PCR) değeri (p=0,003, p=0,002) hem de CMV
antijenemi (pp65) (p=0.038, 0.014) ile beyaz küre (BK) ve nötrofil değerleri arasında istatistiksel açıdan
anlamlı korelasyon görüldü. CMV pozitifliği transplant sonrası ortalama 112. Günde pozitif bulundu (10-720
gün). Nötrofil engrafmanı ile CMV antijenemisi arasında anlamlılık saptanmış olup, nötrofil engrafmanı geç
olanlarda CMV pozitifliği daha yüksek oranda ve CMV enfeksiyonu olanların geç nötrofil engrafmanı olduğu
görüldü (p=0,028 ve p=0,0001) Bu korelasyon CMV DNA’ nın PCR ile tespitinde görülmedi.
TARTIŞMA
Kemik iliği nakli alıcılarında, alıcı ve vericinin durumuna göre nakil sonrası dönemde yaklaşık %50-90'ında
CMV enfeksiyonu gelişir ve bunların %30-%50'si semptomatiktir (1, 2, 3). CMV enfeksiyonu AKİN
hastalarında önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Bu hastalarda CMV enfeksiyonu tanısında pp65 ve
CMV DNA PCR testleri kullanılmaktadır. Landolfo ve ark.'nın çalışmasında AKİN sonrası CMV enfeksiyonu
%32-70 civarında bulunmuş olup (4), kliniğimizde CMV pozitifliği ile AKİN yapılan 39 hastadan alınan 138
örneğin %23,2'sinde (n:32) CMV enfeksiyonu saptanmış olup, bu çalışmada literatüre göre biraz daha düşük
bulunmuştur.
Literatürde CMV pozitifliğinin transplantasyon sonrası ilk 3-4 ayda daha sık olduğu gösterilmiş, bizim
çalışmamızda ise transplantasyon sonrası 112 günde CMV pozitifliği saptanmıştır.
CMV enfeksiyonunun patogenezinde immünosupresyon önemli olup, bunu etkileyen faktörler arasında yaş,
HLA uyumu, kök hücre kaynağı, uygulanan hazırlık rejimi (ATG, RT öyküsü), steroid tedavisi (5), serolojik
durumu (6) risk faktörlerindendir. 100. günden sonra CMV enfeksiyon sıklığını ve risk faktörlerini belirlemek
amacıyla yapılan bir çalışmada, 100. günden önce antijen pozitifliği, GVHD varlığı, düşük CD4 sayısı, lenfosit
sayısı <100/mm3 ve CMV durumlarında riskin arttığı gösterildi. Çalışmamızda ise lenfosit değeri <500/ mm3
olması (7), nötrofil değerinin >1000/mm3 olması, yaşın özellikle <40 yaş olması, geç nötrofil ve trombosit
engraftman olmasının CMV DNA pozitiflik oranının anlamlı olarak yüksek bulundu (p = 0.014). Ancak CMV
antijenemisi ile yaş arasında bir ilişki bulunamadı. Buna karşın hazırlık rejimi ve GVHD durumu ile ilgili CMV
durumunun ilişkisi olmadığı gösterildi.
Donör serolojisi, CMV riski için en önemli kriterlerden biridir. Vericinin (D) pozitifliğine (+) göre, alıcının
(A) negatif (-) negatifliği (-) en yüksek riski oluştururken, D + A +, D-, A + azalan bir riski ifade eder. Verici
ve alıcı serolojik durumu, yüksek viral yük ve viremi düşünüldüğünde yüksek viral yükün CMV için en büyük
riski oluşturduğu gösterilmiştir (8). Hastalarımızın nakil sırasındaki CMV durumu incelendiğinde %71'i
D+A+, %11.6'sı DA-, %11.6'sı DA+ ve %2.2'si D+A idi. Schulenburg ve ark. , D+A+, %24,3 DA ve DA+
%19, donör ve donör CMV olgularının %42'sinde saptandı (9).
Ülkemizde kök hücre nakli alıcıları üzerinde yapılan ve CMV pp65 antijenemi testi sonuçlarını PCR test
sonucu ile karşılaştıran bir çalışmada antijenemi pozitifliğine karşılık gelen viremi değeri (≥1 pozitif
hücre/200.000 hücre) 1543.5 kopya/ml, diğer bir çalışmada ise 423 kopya/ml olarak bulunmuştur (10). Çolak
ve arkadaşlarının çalışmasında 423 kopya/ml'lik bir cut-off değeri belirlenmiş ve duyarlılık ve özgüllük
sırasıyla %70.7 ve %79.5 olarak bulunmuştur (11 ). Üniversitemizde solid organ nakli hastalarında yapılan bir
çalışmada ise pp65 antijenemi pozitif (≥1 pozitif hücre/200.000 hücre) baz alınarak ROC analizi yapılmış ve
solid organ transplant alıcılarında antijenemi pozitifliğine karşılık gelen CMV DNA 205 kopya/ml
saptanmıştır. (duyarlılık: %91,7, özgüllük: %90,3) (12 ). Breda ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada, CMV
antijenemisinin pozitif ve negatif olarak ayrılabileceği eşik değer 1067.5 kopya/ml olup %100 duyarlılık ve
%71 özgüllük ile bildirilmiştir (13). Çalışmamızda her iki testte de 49 örneğin ortalama CMV PCR değeri
57.887 kopya/ml (70 - 1.213.633 kopya/ml ) olup, iki test ile pozitif örnekler arasında anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (p = 0.018). ROC analizinde, plazmadaki ≥1 antijen-pozitif hücre/200 bin lökosite, CMV DNA
322 kopya/ml karşılık geldiği görülmüştür (duyarlılık: %68,5, özgüllük: %31,5).
SONUÇ
Bu çalışma ile AKİN yapılan hastalarda, CMV tespitinde kullanılan pp65 ve PCR tetkikleri arasında anlamlı
korelasyon olduğu, lenfopeni, yaş, nötrofil ve trombosit engraftmanın geç olmasının CMV antijenemi ve DNA
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sonuçlarını

etkilediği

gösterildi.
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ÖZET
Amaç: : Çalışmanın birincil amacı, tanı anındaki serum ürik asit seviyesinin, yoğun bakım servisine kabul
edilen hastaların 30 günlük mortalitesi üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.
Çalışmanın ikinci amacı olarak da, serum ürik asit seviyesi ile APACHE-II skorunun kombine kullanımının,
yoğun bakım mortalitesini predikte etmedeki etkinliğinin değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.
Metod: Ağustos 2016-Ağustos 2018 yılları arasında yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastaların, başvuru
anı ürik asit seviyeleri retrospektif olarak incelendi. Ürik asit seviyesi ve yoğun bakım mortalitesini
etkileyebileceyek olan parametrelerin, 30 günlük yoğun bakım mortalitesi üzerine etkisi incelendi.
Bulgular: Toplam 510 hasta çalışmaya dahil edildi ve bu hastaların 209’u (41%) ilk 30 gün içerisinde ex oldu.
Serum ürik asit seviyesi <7mg/dL olan hastalarda 30-günlük mortalite oranı 34% iken, hiperürisemik grupta
bu oran 53% olarak saptandı. Çok değişkenli analiz yapıldığında, hastanın yoğun bakım ünitesine kabulü
anındaki şok tablosunda olmasının (OR: 1.83, CI 95% 1.30 – 2.47, p <0.001) ve hiperürisemisi olmasının (OR:
1.79, CI 95% 1.61 – 12.86, p = 0.004), 30 günlük yoğun bakım mortalitesini arttırdıı gösterilmiştir. APACHEII skoru ve ürik asit seviyesi kombine olarak değerlendirildiği, APACHE-II skoru <18 ve UA seviyesi <7mg/dL
olan hastalarda 30 günlük yoğun bakım mortalite oranı 18% iken, APACHE-II<18 ve UA ≥7mg/dL olan
hastalarda bu oran %60 olarak saptanmıştır ( p <0.001).
Sonuç: Bu çalışmada tanı anındaki hiperürisemi ile yoğun bakım mortalitesi arasındaki ilişki ortaya
konmuştur. Bunun yanında ürik asit seviyesinin, APACHE-II skoru içerine entegre edilmesi, skorlama
sisteminin 30 günlük yoğun bakım mortalitesini predikte etme gücünü arttırmaktadır.
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SB-11
Düzenli olarak takip edilen diyabetik bireylerle, düzenli olarak kontrole gelmeyen diyabetik bireyler
arasında komplikasyon gelişiminin ve laboratuvar verilerinin değerlendirilmesi
Melek Çağlayan1, Mustafa Kulaksızoğlu2
1

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Konya

2

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji
ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Konya
Giriş: Diyabete bağlı morbitide ve mortalite; diyabetin akut komplikasyonları ve kronik mikrovasküler
(retinopati, nefropati ve nöropati) ve makrovaküler (aterosklerozis) komplikasyonları ile ilişkilidir. Gliseminin,
kan basıncının ve serum lipid düzeylerinin düzenlenmesi ile bu komplikasyonların gelişmesi ve progresyonu
önlenebilir.
Amaç: Çalışmamızda diyabet tanısı alan hastalarda, diyabet eğitimi ve belli aralıklarla düzenli olarak klinik
takip ve zamanında müdahaleler ile, glisemik kontrol, lipid profili, tam kan, böbrek fonksiyon testleri, idrar
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albumin-kreatinin oranları gibi laboratuvar tetkikleri, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi (VKİ), bel ve kalça
çevresi gibi antropometrik ölçümler ve diyabete bağlı komplikasyonların gelişiminin ve progresyonunun
önlenmesi
arasındaki
ilişkiyi
araştırmayı
amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya son beş yılda Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve
Metabolizma Hastalıkları polikliniğine başvuran, düzenli takibe gelen ve düzenli takibe gelmeyen yeterli
kayıtlı verisi olan, 18 yaş ve üzeri, Tip 2 Diyabetes mellitus tanısı alan hastalar dahil edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastalar takibe düzenli ve düzensiz gelen şeklinde 2 gruba ayrıldı. Toplam
222 (%61.4) hasta takibe düzenli gelirken, 139 (%38.6) hasta düzensiz gelmekteydi. Gruplar yaş, cinsiyet
dağılımı, sistolik ve diyastolik kan basıncı ölçümü açısından benzerdi. Takibe düzensiz gelen hastaların
ortalama diyabet süresi düzenli gelenlerden daha yüksek bulundu (11.6±7.5 vs 8.3±7.1, p<0.001). Takibe
düzensiz gelen grubun VKİ ortalaması 32.4±6.4 kg/m2, diğer grubun 31.3±5 kg/m2 olarak hesaplandı
(p=0.14). Takibe düzensiz gelen grubun vücut ağırlığı ortalaması 87±16 kg, diğer grubun ise 82.2±11.9 kg
bulundu (p=0.003). İki grup arasında kalça çevresi açısından fark yok iken, bel çevresi takibe düzensiz gelen
grupta daha yüksek bulundu (105.4±15.7 vs 100.7±13.7, p=0.005). Sigara kullanımı ve egzersiz yapma oranları
açısından gruplar arasında fark bulunmazken, tıbbi beslenme tedavisine uyanların oranı takibe düzenli gelen
grupta daha yüksek bulundu (%36.5 vs %18.7, p<0.001). Gruplar komorbid hastalıklar ve diyabetik
komplikasyonlar açısından karşılaştırıldığında takibe düzensiz gelen grupta, koroner arter hastalığı, diyabetik
böbrek hastalığı, diyabetik nöropati ve diyabetik ayak varlığı daha yüksek oranda bulundu (sırasıyla, p=0.002,
p=0.001, p=0.001, p=0.002). Hipertansiyon, periferik arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, diyabetik
retinopati, hipoglisemi ve üriner sistem enfeksiyonu öyküsü sıklığı açısından gruplar arasında fark yoktu.
Çalışma grupları laboratuvar parametrelerine göre karşılaştırıldığında, takibe düzensiz gelen hastalarda açlık
plazma glukozu, HbA1C, trigliserid ve spot idrarda mikroalbumin/kreatinin oranı ortalamaları takibe düzenli
gelen hastalardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu (sırasıyla p<0.001, p<0.001,
p=0.023
ve
p=0.017).
Sonuç: Diyabete bağlı komplikasyonların, morbidite ve mortalitenin önlenmesi için hastaların düzenli takibi
HbA1c’deki değişikliklerin önceden farkedilmesini ve glisemi kontrolünün bozulmadan erken tedavi
müdahalelerinde bulunulmasını, kontrol edilebilir risk faktörlerinin önlenmesi ve hasta eğitimi açısından
olanak
sağlar.
Anahtar Kelimeler: Diyabetes Mellitus Tip2, Diyabet Komplikasyonları, Takip
SB-12
Meme Kanseri Moleküler Sınıflamanın Demografik ve Histopatolojik Özellikler ve Sağkalım İle İlişkisi
Mehmet Murat Zerey1, Mahmut Gümüş2
1
2

Selçuk
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Tıbbi
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Amaç:
Bu çalışmada meme kanseri hastalarının moleküler sınıflamasına göre demografik ve histopatolojik özellikleri
arasındaki ilişkiyi incelemek, moleküler sınıflamanın ve hasta özelliklerinin sağkalım ile olan ilişkisini
saptamak
amaçlanmıştır.
Gereç-Yöntem:
Bu retrospektif çalışma; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi
Onkoloji polikliniğine 08.02.2016-31.10.2018 tarihleri arasında başvuran histopatolojik olarak meme kanseri
tanısı konulmuş ve metastazı olmayan 510 hasta dosyası incelenerek yapıldı. Hastaların tanı tarihi, tanı yaşı,
menapoz durumu incelendi. Tümör lokalizasyon, histolojik grade, vasküler invazyon, lenfatik invazyon,
perinöral invazyon, östrojen reseptör ve progesteron reseptör durumu, HER-2 durumu, tümör boyutu, aksiller
lenf bezi tutulumu, cerrahi durumu, cerrahi tipi, kemoterapi alıp almadığı, nüks varlığı ve progresyon durumu
incelendi.
Bulgular: Çalışmada yer alan 510 hastanın ortanca yaşı 57, lokalizasyon olarak 270 (%52.9) hastada tümör
sol memede, 352 (%69) hasta postmenapozal hasta olarak saptandı. Histopatolojik incelemede hastalarda
%16.5 oranında vasküler invazyon, %20.4 lenfatik invazyon, %10.2 perinöral invazyon, grad olarak en fazla
%55.3 oranla grad 2 tümör, tümör (T) evresi olarak da en fazla %56.1 oranda T2 evresinde tümörler görüldü.
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Aksiller lenf bezi tutulumu %46.4 oranında pozitif saptandı. Hormon reseptör %83.2 pozitif, HER-2 %18.3
oranda pozitif saptandı. Moleküler tiplerin görülme oranları %45.4 Luminal A, %21.8 Luminal B, %20.4 HER2 overeksprese, %12.4 triple negatif meme kanseri saptandı. Hastaların medyan izleme süresi 21 ay olarak
saptandı. Moleküler tipler ile lokalizasyon, grad, vasküler invazyon, lenfatik invazyon, T evresi, kemoterapi
durumu arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlendi. (p<=0.05) Moleküler sınıflama, grad,
vasküler invazyon, lenfatik invazyon, T evresi, lenf bezi tutulumu ve cerrahi tipi ile medyan hastalıksız
sağkalım
arasında
istatiksel
olarak
anlamlı
ilişki
saptandı.
(p<=0.05)
Sonuç: Meme kanseri moleküler sınıflamasının bazı demografik ve histopatolojik özellikler ve sağkalım ile
ilişkili olduğu görülmüştür. Meme kanserinde moleküler sınıflama, hastalık tedavi ve prognozunu saptamada
kullanılabilir
yol
göstericidir.
Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, moleküler sınıflama, demografik ve histopatolojik özellikler, sağkalım
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SB-13
Microsatellite instability (MSI) in endometrial cancer; frequency and prognostic significance
Hacer Demir1, Alptekin Küçük4, Çiğdem Özdemir2, İsmail Beypınar3, Meltem Baykara1, Dağıstan Tolga
Arıöz5
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Giriş: Aim: In our study, we aimed to evaluate the frequency of MSI in endometrial cancer and its relationship
with
prognostic
parameters
and
inflammatory
indices.
inflammatory indexes
Material-Methods: MLH1, MSH2, MSH6, and PMS2 mutations were evaluated immunohistochemically in
paraffin
blocks
of
74
patients
diagnosed
with
endometrial cancer. If no staining was detected in any of these proteins, the tumor was considered microsatellite
instable
(MSI).
Demographic
and
pathological
data
of
the
patients
were
obtained
from
the
file
records.
Results: MSI was detected in 21 (28.3%) of 74 patients; expression loss of MLH-1/PMS-2 (18.9%) in 14, PMS2
(4.03%)
in
3,
MSH-2
(2.7%)
in
2,
MSH-6/PMS-2
(1.3%) in 1 and loss of expression of MSH-2/PMS-2 (1.3%) was observed in 1 of them. There was no
significant
difference
between
MSS
and
MSI
groups
in
terms of age, grade, lymph node, stage, LVI, histological subtype. The 5-year survival rates were 73% in the
MSS
group
and
46%
in
the
MSI
group,
but
this
difference
was
not
statistically
significant
(p=0.760).
Discussion: In conclusion, in this study, it was determined that MSI status did not affect the prognosis in
endometrial
cancers.
With
the
widespread
use
of
immunotherapies, the predictive role of knowledge of the MSI status in endometrial cancer comes to the
forefront
rather
than
its
prognostic
value.
In
addition,
knowledge of the MSI status has gained importance in the new molecular classification of endometrial cancer.
Anahtar

Kelimeler: Microsatellite

Instability

(MSI),
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Table 1. Baseline clinical characteristics of patients.
Results*
(n=74)
Age, years

61.0 ± 9.0

Smoking, n (%)

1 (1.4)

Menopausal
status,
Premenopausal
Postmenopausal

n

(%)

11 (14.9)
63 (85.1)

Histological
Endometrioid
Serous
Others

type,
n
(%)
62 (85.1)
adenocarcinoma
8 (10.8)
carcinoma
3 (4.1)

Histological
Grade
Grade
Grade 3

grade,

Stage,
1
2
3
4
Lymph
Yes
No

n

(%)
16 (21.6)
1
35 (47.3)
2
23 (31.1)

n

node

metastasis,

(%)

n

(%)

30 (40.5)
21 (28.4)
14 (18.9)
9 (12.2)
39 (52.7)
35 (47.3)

35

Lymphovascular space invasion, n (%)
17 (23.0)
Yes
39 (52.7)
No
18 (24.3)
Missing data
Myometrial
No
Yes
Recurrence,
No
Yes

invasion,

n

n

(%)

(%)

15 (20.3)
59 (79.7)
71 (95.9)
2 (2.7)

Table 1. Baseline clinical characteristics of patients.
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SB-14
PENİSİLİN ALERJİSİ PERSİSTANSINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
Şafak YILDIRIM DİŞLİ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Uzmanlık Tezi
Danışmanı: Prof. Dr. Adile Berna DURSUN
2018, 65 sayfa
Giriş: İstenmeyen ilaç reaksiyonları doktor reçetelerini ve pratiğini etkileyen ciddi bir toplum sağlığı
sorunudur. İlaç aşırı duyarlılıklarına en sık neden olan ilaçlar arasında beta-laktam (BL) antibiyotikler ve
nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar yer alır.
Klinik pratikte BL antibiyotikler içerisinde en sık penisilin alerjisi ile ve her yaş grubunda karşılaşılmaktadır.
Penisilin maruziyeti sonrası gelişen reaksiyonlar deri döküntüsü gibi hafif reaksiyonlardan anafilaksi gibi
yaşamı tehdit edecek boyutta ciddi reaksiyonlara kadar çok geniş yelpazede olabilir. Bu yüzden bu ilaçların
kullanımları gerek hekimler gerekse hastalarda tedirginlik yaratmaktadır. Birçok durumda gerçekten gerektiği
halde penisilin yerine daha az etkili ve daha pahalı olan başka antibiyotikler kullanılmaktadır.
Penisilin alerjisi olan bireylerin, ilaçlardan uzak durulması halinde, 5 yılda %50’sinde, 10 yılda %80’inde
tolerans geliştiği gösterilmiştir fakat bu konudaki veriler kısıtlıdır. Diğer yandan hangi hastalarda deri testinin
negatifleştiğine dair veri bulunmamaktadır. Her ne kadar penisilin alerjisinin persiste etme olasılığı sayısal
olarak az olsa da, halen anafilaksi ve hatta ciddi/ölümcül anafilaksi nedenlerinin başında penisilin alerjileri yer
almaktadır. Ölümcül sonuçları nedeniyle penisilin alerjisi persistansına etkili faktörlerin ortaya konması önem
arz etmektedir.
Amaç: Penisilin alerjisi tanımlayan bireylerde duyarlılığın persistansında etkili olan faktörleri araştırmak idi.
Metod: Bu araştırmaya 1 Temmuz 2013 ve 31 Aralık 2015 tarihleri arasında penisilin alerjisi nedeniyle
başvurup penisilin alerjisi tanımlayan hastalar dahil edilecektir. Hastalara, penisilin alerjisi şüphesinde klinikte
İlaç Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlarına Yaklaşım Ulusal Rehberi’nin önerisine uygun şekilde yapılmış olan
tanısal testlerin sonucunda, duyarlılığı devam eden hastalar ile alerji öyküsü olmasına rağmen bu grup
antibiyotikleri sorunsuzca kullanabilen hastaların karşılaştırılmıştır.
Bulgular :Başvuran 70 erişkin olgudan 14’ü öykülerinin ilaç aşırı duyarlılığı ile ilişkili olmaması;, 14’ü acil
alternatif ilaç gereksinimi olması, 2’si testleri kabul etmemesi ve 4’ü ise testleri tamamlamaması nedeni ile
değerlendirmeye alınmadı. Penisilin alerjisi öyküsü aşırı duyarlılık reaksiyonu ile uyumlu olan ve tüm testleri
yapılan olguların (n=36), 17’sinde (%47) penisilin alerjisinin persiste etmediği, 13’ünde (%36) sadece deri
testleri ile,6’sında (%17) ise deri testleri negatif olmakla birlikte oral provokasyon testleri ile penisilin
alerjisinin persiste ettiği gözlendi. Penisilin alerjisi persiste eden olguların yaş ortalamalarının penisilin alerjisi
persiste etmeyen olgulardan daha küçük olduğu saptandı. Penisilin alerjisi persiste eden olguların %94,7’sinin
reaksiyondan sonraki 5 yıl içinde olduğu, 7 yıldan sonraise persistansın gözlenmediği tespit edildi.
Sonuç: Penisilin alerjisi öyküsü ile başvuranların %20’sinde sadece öykü ile, alerjik değerlendirme yapılan
olguların ise %47’sinde penisilin alerjisi etiketi kaldırılabilmiştir. Penisilin alerjisi persistans tespitinde deri
testlerinin yeterli olmadığı %32 olguda bu durumun oral provokasyon testleri ile ortaya konduğu gözlenmiştir.
İstatistiksel olarak anlamlılığa ulaşılamasa da persistansın daha genç olgularda olduğu gözlenmiştir. İndeks
reaksiyondan 5 yıl sonra büyük olasılıkla tolerans gelişebileceği gözlenmiştir.
Yorum: Penisilin alerjisi ile başvuran olgularda öykü 5 yıldan eski olduğunda gereksiz kısıtlamalar
yapılmaması için alerjik değerlendirme yapılmalı ve bu değerlendirme detaylı öykü ile birlikte hem deri
testlerini hem de oral provokasyon testini içermelidir.
Anahtar Kelimeler: İlaç Aşırı Duyarlılığı, Penisilin Alerjisi, Alerji Persistansı
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ABSTRACT
FACTORS AFFECTING OF PENICILLIN ALLERGY PERSISTANCE
Şafak YILDIRIM DİŞLİ
Recep Tayyip Erdogan University
Faculty of Medicine
Department of Internal Medicine
Ph.D. Thesis
Supervisor: Prof.A.Berna DURSUN
2018, 65 pages

Introduction: Unintended drug reactions are a serious public health issue that affects doctors' prescriptions
and practice. Drugs that cause drug hypersensitivity most commonly include beta-lactam (BL) antibiotics and
nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
In clinical practice, among beta-lactam antibiotics, penicillin allergy is the most frequently encountered with
in all age groups. Reactions occurring after penicillin exposure can range from mild reactions such as skin
rashes to severe reactions that can be life-threatening, such as anaphylaxis. Therefore, the use of these drugs
creates anxiety for both physicians and patients. In most cases, penicillin is replaced by other antibiotics that
are less effective and more expensive than penicillin although it is really needed.
Objective: To investigate the factors that affect the persistence of hypersensitivity in subjects with selfreported penicillin allergy.
Method: Subjects admitted to the adult out-patient allergy clinic between July 1, 2013, and December 31, 2015
and report penicillin allergy will be included in this study. Allergological workup was performed according to
the recommendations of the National Guide for Approach to Drug Hypersensitivity Reactions and comparison
was made between subjects with persistant penicillin allergy and subjects with self-reported penicillin allergy
but negative full allergological work-up.
Findings: Out of 70 adult subjects with elf-reported penicillin allergy, the clinical history of 14 subjects were
not associated with drug hypersensitivity, 14 had an urgent alternative medicine requirement, 2 did not accept
the tests, and 4 did not complete the tests. Therefore, these subjects were not included in the evaluation. There
were 36 subjects whose penicillin allergy history is consistent with the hypersensitivity reactions and whose
all tests were performed. Penicillin allergy was not persistent in 17 (47%) of these patients. Persistence of
penicillin allergy was demonstrated with skin tests in 13 (36%) subjects and with oral provocation tests in
additional 6(17%) subjects. The tendency of younger age was determined in subjects with persistent penicillin
allergy (46±20 vs. 48±12 y). It was observed that 94.7% of the persistent subjects was evaluated within 5 years
after the reaction and there was no persistence 7 years after the original reaction.
Conclusion: Detailed history of original reaction allowed immediate de-labelling in 20% subjects with selfreported penicillin allergy. Penicillin allergy de-labelling was made in 47% of subjects with full allergological
evaluation. Skin tests alone could have not been sufficient to remove the penicillin allergy label and persistance
of PA was proved by oral provocation test in the 6 subjects. The younger age might be accepted as predictor
of penicillin allergy persistance despite of statistically insignificant result. It should also kept in mind that
tolerance may possibly develop 5 years after index reaction.
Comment: An allergic assessment should be performed to avoid unnecessary restrictions when the history is
older than 5 years in patients with self-reported penicillin allergy and this assessment should include both skin
tests and oral provocation tests along with a detailed history.
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1.GENEL BİLGİLER
1.1.Giriş ve Amaç

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bir ilacın profilaksi, tanı veya tedavi amacı ile kullanımı sırasında gelişen sağlığa
zararlı ve istenmeyen cevaplar istenmeyen ilaç reaksiyonu olarak tanımlanır[1]. İstenmeyen ilaç reaksiyonları
hastanede yatan hastaların %10-20’sinde, genel popülasyonun ise %7’sinde oluşmaktadır. İstenmeyen ilaç
reaksiyonlarının yalnızca %15 kadarı ilaç aşırı duyarlıklarına bağlıdır [2].
İlaç reaksiyonları yaşamı tehdit edebilecek durumlara neden olabilmesi, hastanede yatış süresini uzatabilmesi,
tedavi maliyetini artırabilmesi nedeni ile önemli bir sağlık sorunudur. İlaç kullanımının artması ile birlikte
istenmeyen ilaç reaksiyonlarıda artmaya devam etmektedir. Bu reaksiyonlar doktor reçetelerini etkileyen ciddi
bir sorundur. Daha az etkili, daha toksik ve daha pahalı ilaçların kullanılmasına neden olabilmektedir.
İlaç aşırı duyarlılıklarına en sık neden olan ilaçlar arasında beta-laktam (BL) antibiyotikler ve nonsteroidal
antiinflamatuar ilaçlar yer alır. BL antibiyotikler içerisinde en sık penisilin alerjisi ile ve her yaş grubunda
karşılaşılmaktadır. Penisilin maruziyeti sonrası klinik hafif bir ürtikerden anafilaksiye kadar geniş bir aralıkta
görülerek, diğer bütün alerjik hastalıkların bulgularını gösterebilir. Bu yüzden bu ilaçların kullanımları gerek
hekimler gerekse hastalarda tedirginlik yaratmaktadır. Birçok durumda gerçekten gerektiği halde penisilin
yerine daha az etkili ve daha pahalı olan başka antibiyotikler kullanılmaktadır.
Penisilin alerjisi olan bireylerin, ilaçlardan uzak durulması halinde, %80’inde 10 yıl sonunda deri testleri
negatifleşmekte olduğu gösterilmiştir fakat bu konudaki veriler kısıtlıdır. Diğer yandan hangi hastalarda deri
testinin negatifleştiğine dair veri bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı penisilin alerjisi tanımlayan
bireylerde duyarlılığın persistansında etkili olan faktörleri araştırmaktır.

1.2. Tanımlamalar
İlaçların kullanıldığı normal dozlarda ortaya çıkan beklenmeyen zararlı etkilere istenmeyen ilaç
reaksiyonu(İİR) denilir. İİR’ları Tip A ve Tip B olmak üzere iki ana grupta incelenir. Tip A reaksiyonlar doza
bağımlı olarak ortaya çıkan ve öngörülebilen reaksiyonlardır. Tip B reaksiyonlar ise öngörülemeyen ve dozdan
bağımsız olarak gelişen reaksiyonlardır. Dünya Alerji Örgütü ve Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji
Akademisi'nin ortak adlandırmasına göre Tip B reaksiyonlar aynı zamanda ilaç aşırı duyarlılık
reaksiyonu(İADR) olarak da tanımlanır. İADR'ları tüm istenmeyen ilaç reaksiyonlarının %15-20'sini oluşturur
ve genel popülasyonun %7 sinden fazlasını etkiler. İADR’ları immünolojik mekanizma ile oluşursa ’’ilaç
alerjisi’’ olarak isimlendirilir. İmmün olmayan patojenik mekanizmalarla ortaya çıkan reaksiyonlar ise
‘‘nonalerjik’’ aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak isimlendirilir[3-5](Şekil 1).
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Nonalerjik ilaç reaksiyonları için eskiden kullanılan; ''psödoalerji'', ''intolerans'', ve ''idiosenkrazi'' gibi
terminoloji artık kullanılmamakta, bunlar yerine ''nonalerjik ilaç reaksiyonu tanımı önerilmektedir[6].
Nonalerjik ilaç reaksiyonlarının klinik belirtileri çoğunlukla alerjik reaksiyonlardan ayırt edilememektedir.
Çoğunlukla erken tip İgE aracılı reaksiyonlar gibi eritem ve ürtikerden anaflaksiye kadar ilerleyen bulgular
olabilir. Bu reaksiyonlar İgE aracılı ya da gecikmiş (Tip4) hipersensitivite reaksiyonu değildirler. Yaygın
görülen nonalerjik ilaç reaksiyonları, kemoterapotik ilaçlar, radyokontrast madde, NSAİİ, lokal anestezikler ve
opiadlara sekonder gelişmektedir[7].

Şekil 1: İlaç aşırı duyarlılık reaksiyonlarının güncel sınıflaması[8].
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1.3. İlaç Alerjilerinin Sınıflandırılması

1.3.1. İmmünolojik Mekanizma Üzerinden Sınıflandırma
Coombs-Gell sınıflamasına göre ilaçlardan, enfeksiyonlardan ya da otoimmün olaylardan
kaynaklanan immünolojik reaksiyonlar dört kategoriye ayrılır (Tablo 1). İlaçların immün reseptörler ile
doğrudan farmakolojik etkileşimi neticesinde ilaçla ilk karşılaşmada, öncesinde duyarlaşma olmaksızın, hızla
semptomların geliştiği durum için tanımlanan p-i kavramının ortaya atılması ile tip IV reaksiyonların alt
sınıfları da ortaya konmuştur.

Tablo 1: Gell ve Coombs’a göre ilaç reaksiyonlarının sınıflandırılması[5].

Reaksiyon

Tip I (IgE)

Tip II (IgG ve
kompleman)

Klinik

Duyarlanma Süreci

Üritker(anjioödem
Rinit
Bronkospazm
Larinks ödemi
Anafilaksi

1-2 hafta

Hemolitik anemi
Trombositopeni
Nötropeni
Nefirt

1-2 hafta
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Tekrar maruziyette
semptom başlama
süresi

Sıklıkla ilk 1 saat
içinde (6 saate kadar)

Günler-haftalar

Tip
III
(IgG
immünkompleks)

Tip IV (a-d)

Serum Hastalığı
Ateş
Vaskülit

10-21 gün

Kontakt
dermatit,
Makülopapüler
ve
büllöz
ekzantemler,
SJS/TEN,heaptit, AGEP

1-2 hafta

Günler-haftalar

1-3 gün (14 güne
kadar)

(AGEP: Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis, SJS/TEN: Stevens-Johnson Sendromu/Toksik Epidermal
Nekroliz,)

1.3.2. Semptomların Başlangıç Zamanına Göre Sınıflandırma
Dünya Alerji Örgütü semptomların ortaya çıkma zamanlamasına göre ilaç ADR'ını erken reaksiyon
(maruz kalındıktan sonra 1 saat içinde başlayan) ve erken olmayan reaksiyon (maruz kalındıktan 1 saat sonra
başlayan) şeklinde 2’ye ayırmaktadır. Bu ayırım IgE aracılı Tip 1 reaksiyonları diğer tiplerden ayırmak için
yapılmıştır. Tip 1 reaksiyonlar klasik olarak ilacın alınmasından sonra ilk bir saat içinde başlar. Ama bazen
IgE aracılı reaksiyonlar, özellikle ilacın oral verilmesinden sonra, bir saatten sonrada ortaya çıkabilir. İlacın
yemekle alınmasıda emilimini yavaşlatabilir. Yine de bir saatlik bu süre, hastanın tekrar maruziyeti durumunda
anafilaksi riski taşıdığı IgE aracılı reaksiyonların çoğunu tanımlar.
Bir saatten sonra ortaya çıkan reaksiyonlar erken olmayan reaksiyon olarak adlandırılır, ancak erken
olmayan reaksiyonların çoğu altı saat sonra ve hatta tedaviden günler sonrada başlayabilir. Örneğin amoksisilin
ile geç reaksiyon tedaviden 7-10 gün sonra başlayabilir veya tedavi kesildikten 1-3 gün sonra ortaya çıkabilir.
Bu reaksiyonlara birkaç farklı mekanizma neden olabilir, ama IgE aracılı değildir. Tip 2, 3, 4 immünolojik
reaksiyonların hepsi erken olmayan reaksiyon olarak kabul edilir[5].İlaç alerjilerinin ilk 1 saatte ortaya çıkıp
çıkmamasına göre erken ve erken olmayan şeklinde ayrılması erken tip reaksiyonların 6 saate kadar uzanan
geç fazını ve geç tip reaksiyonların 8-12 saat kadar hızlı başlayabilen akselere tiplerini yeterince
yansıtmamaktadır. Özetle 1-12 saatler arasında çok değişik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.
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1.4. İlaç Alerjisi Risk Faktörleri
İlaca bağlı alerjik reaksiyonların gelişmesinde ilaçlara ve kişiye ait pek çok risk faktörü mevcuttur.
Bu risk faktörleri;

1-İlaca Ait Risk Faktörleri
a) İlacın tüketilme miktarı: Daha fazla kullanılan ilaçlarla daha sık alerji gözlenir.
b) İlacın yapısal özelliği: Bir ilaçta alerjik reaksiyona sebep olabilecek başlıca üç antijenik
determinant vardır. Bunlar ilacın molekülü (molekül ağırlığı yüksek, karışık yapıdaki ilaçlarla daha
sık aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişir), ilacın metabolitleri ve ilaçta meydana gelen
kontaminasyondur[9].
c) İlacın veriliş yolu: Subkutan veya intravenöz uygulamalarda alerjik reaksiyonlar daha sık
gözlenir. Oral uygulama hem duyarlaşma az olduğundan hem de daha hafif reaksiyonlara neden
olduğundan en güvenilir olandır[3, 10].
d) İlacın veriliş sıklığı:İlaçla karşılaşma sıklığı alerji gelişme riskini arttırır. Bir kişi ne kadar sık
ilaçla karşılaşırsa o kadar sık alerji gelişme riski taşır[10]. Aralıklı tekrarlayan tedavi, kesintisiz
tedaviye göre duyarlanma açısından daha risklidir[11]
e )İlacın immün sistemi uyarabilme özelliği: İmmün yanıt başlaması için yabancı maddenin
''multivalan'' yapıda olması gerekir. Antijen, spesifik bir immün yanıt oluşturmak için immün sisteme
multivalan yapıda sunulmalıdır. Tedavi amaçlı kullanılan bazı makromoleküller bu özelliği taşırlar
yani çok sayıda tekrarlayan epitopları vardır[6, 12].
2-Bireye Ait Risk Faktörleri
a) Yaş ve Cinsiyet: Yaş ilaç alerjileri için bağımsız bir risk faktörü olmamakla birlikte genellikle
çocuklar yetişkinlere göre daha az ilaçla karşılaştıklarından daha az alerjik reaksiyon gözlenir[2].
Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte kadınlarda ilaç alerjileri erkeklerden daha sık
görülmektedir. Kadınlarda ilaç alerjileri daha sık gözlensede cinsiyetler arasında klinik bulgular ve
mortalite açısından bir fark bulunamamıştır[13].
b) Önceki İlaç Alerji Öyküsü: Öykülerinde daha öncesinde bir veya daha fazla ilaca karşı alerji
tarifleyen kişilerde ilaç alerjileri ile ilgili artmış risk bulunur. Yapılan bir prospektif çalışma
antibiyotik aşırı duyarlılığı olan kişilerde diğer ilaçlara karşı 10 kat artmış risk bulunduğu
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gösterilmiştir[14]. Kişinin ailesinde ilaç alerjisi bulunmasının ise kendinde ilaç alerjisi oluşma riskini
15 kat arttırdığı raporlanmıştır[15].
c) Genetik Faktörler: Bazı etnik gruplarda İİR için daha fazla eğilim vardır. Beyaz Amerikalılarda
abacavir için diğer etnik gruplara göre daha fazla hipersensitivite reaksiyonu riski vardır. Afrikalı
Amerikalılar ACEİ'lerinin neden olduğu ilaç alerjilerine daha duyarlı bulunmuşlardır[11]. Bazı HLA
alellerinin taşınması bazı ilaçlara karşı istenmeyen etki gelişimi için önemli risk faktörüdür[16].
Özellikle abakavir, karbamazepin, allopurinol, flukloksasilin gibi ilaçların belirli HLA allelleriyle
ilişkisi tanımlanmıştır[16].
d) Eşlik Eden Hastalıklar: Hastada var olan bazı hastalıklar alerjik reaksiyon riskini arttırabilir.
Karaciğer ve böbrek hastalıklarında ilacın vücuttan atılımı zorlaşacağından vücutta birikimi artar ve
alerji gelişme riski artar. Kronik ürtikerde, astım ve nazal polip birlikteliğinde analjezik duyarlılığı
için bir risk faktörüdür. Kronik böbrek yetmezliğinde kontrast madde alerjisinin sıklığı artar. HIV
pozitif bireylerde sülfanamid başta olmak üzere antibiyotiklere karşı duyarlılık artışı görülür. Kistik
fibrozistede sık antibiyotik kullanıma bağlı antibiyotik alerjileri sık görülür[3].
e) Atopi: Atopik yapıya sahip olan kişilerde ilaç alerjileri daha sık görülmemesine rağmen, bu
kişilerde özellikle astımı olanlarda ilaç alerjisi geliştiğinde daha ciddi reaksiyonlar ile
karşılaşılmaktadır[10].

1.5. Penisilin Alerjisi Epidemiyolojisi
İlaçların sebep olduğu aşırı duyarlılık reaksiyonları ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Bunun
sebebi, genellikle seçili hasta gruplarında ve özel reaksiyon tiplerinde araştırma yapılması, tanının sadece hasta
anamnezi ile konulması ve tanısal testlerin yapılmaması ve değerlendirmede standart anket veya testlerin
kullanılmamasıdır. Bu nedenle ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak belirtilen reaksiyonların enfeksiyon
nedenli döküntü, intolerans ya da idiosenkratik reaksiyon olma durumu söz konusudur[3].
İlaç aşırı duyarlılıklarına en sık neden olan ilaçlar arasında beta laktam antibiyotikler ve NSAİİ’lar
yer alır. Beta laktam grubu antibiyotikler içinde penisilinler, sefalosporinler, monobaktamlar ve karbapenemler
bulunur (Tablo 2). Antibiyotiklere aşırı duyarlılık hem yetişkin hem çocuklarda sıklıkla bildirilmektedir.
Prevalansı yaklaşık olarak %10 civarındadır. ABD de acile başvuran ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonlarının
%19,3 ünü antibiyotikler oluşturmaktadır (6). Penisilinler, en sık reçete edilen ve Birleşmiş Milletlerde ilaç
alerjilerinin en yaygın nedenleri olan antibiyotiklerdir. Penisilin alerjisi her yaşta gelişebilir. Penisilin alerjisi
oranı %1-10 olmakla beraber yaşamı tehdit edici anafilaksi oranı %0,02 ile %0,05 olarak tahmin
edilmektedir[17]. Hastaneye yatan hastaların yaklaşık %10-15'i penisilin alerjisi olduğunu söylerken bu
hastaların %80-90'ında penisilin deri testleri negatiftir[18]. Birçok durumda beta laktam maruziyeti gerçekte
gerçekleşmemiş olabilir veya hastalar, kusma, ishal veya nonspesifik döküntü gibi immunolojik olmayan
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advers etkilere veya ilaca bağlı olduğu düşünülen yan etkilere sahip olabilirler. Bu hastalar aslında tüm beta
laktamları tolere eder[19].
Penisilin alerjisi olan hastaların %5 veya daha azında birinci kuşak sefalosporin ve %2 veya daha
azında ikinci, üçüncü veya dördüncü kuşak sefalosporinler ile in-vivo çapraz reaksiyon beklenir[20, 21].1980
öncesi birinci kuşak sefalosporinler ile penisilin arasında çok daha yüksek çapraz reaksiyon rapor edilmiştir.
Bunun nedeni sefalorudin ve sefalotin gibi birinci kuşak sefalosporinlerin üretimi esnasında penisilinlerin yan
zincirleri ile kontaminasyonudur[20, 22]. Gerçek çapraz reaksiyonları tanımlamak gelecekteki güvenli ve etkili
antibiyotik kullanımı açısından çok önemlidir[23]. Sefalosporin alerjisi olan hastalarda beta-laktamlarla çapraz
reaksiyon oranları çok değişkendir ( %8.3-50); oral yol kullanılırsa bu oran daha düşük olur[20]. Penisilin ve
karbapenemler arasında in-vivo çapraz reaksiyon oranı ise %1 den düşüktür[18].

Tablo 2:Beta-laktamların sınıflandırılması ve formülleri[24]

Grup

Bileşim

Aktivite
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Formulasyon

Penisilinler

Doğal Penisilinler

Penisilin G ve V

Penisilinaz dirençli

Flucloxacillin, temocilin

Gram pozitif

Amoksisilin,Ampisilin
amoksilav
Co-fluampisil

Esas
olarak
Staphylococcus ( daha
dar spektrum)
Gram pozitif ve
bazı gram negatifler

Aminopenisilin±
beta-laktamaz
inhibitörü

G:Parenteral V:Oral

Co-

Mecillinams

Gram
negatif(psödomonas
ve enterokok hariç

Pivmecillinam

Genişletilmiş Etki
spektrumlu
penisilin

Karboksipenisilin

Acylaminopenisilin

Gram pozitif ve
gram negatifler
anaeroblar

Oral ve parenteral

Oral

ve
Paranteral

Tikarsilin ve klavulonik asit
daha geniş spektrumlu
Gr(-)(psödomonas
dahil)

Piperasilin ve tazobaktam

Oral ve Parenteral
Temocilin:parenteral

Parenteral

Sefalosporinler
1.jenerasyon
2.jenerasyon

3.jenerasyon

Cefalexin,cefadroxil
cefradine
Cefaclor
cefuroksim

Sadece Gr(+)
Gr(+)lere orta etki
ve bazı Gr(-)

Cefixim,
Cefpodoksim
ceftriakson,Ceftazidim,Cefotaksim

Diğerlerinden
uzun süre
Gr(-)>Gr(+)

daha

Karbapenem

Doripenem,ertapenem,meropenem
,imipenem,cilastatin

Geniş Gr(+)ve Gr()ler ve anaeroblar

Monobaktam

Aztreonam

Gr(-),Gr(+)e
değil
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etkili

Oral
Oral
Oral
Oral ve parenteral
Oral
Oral
Parenteral

Parenteral

Parenteral

1.6. Penisilin Alerjisi Patofizyolojisi
İlaçların yapısındaki kimyasal bileşikler, genellikle 1000 Da’dan küçük moleküllerdir ve
immünojenik değildirler. Bu bileşikler normal olarak yıkıma uğrar, metabolize olur ve immün yanıt uyarmadan
vücuttan elimine edilirler. Ancak penisilinler gibi kimyasal olarak reaktif ilaçlar, fizyolojik koşullarda kovalan
olarak proteinlere, DNA gibi moleküllere bağlanabilir. Böylece immün yanıtı uyarabilecek yeni bir antijenik
determinant oluşur. Teorik olarak böyle bir değişiklik herhangi bir otolog (albumin gibi ekstraselüler, integrin
gibi membran yapısındaki, enzimler gibi intraselüler) proteinleri etkileyebilir. Hatta MHC molekülündeki sabit
peptid proteinlerinin kendisine bile bağlanabilir[3].
Penisilinlerdeki kritik kimyasal yapı BL halkasıdır. Stabil değildir ve proteinlerdeki lizin rezidülerini
asetillemeye hazırdır. Böylece penisilloyl epitopları oluşur ki bunlar penisilin spesifik immun yanıttan esas
olarak sorumludurlar. Bu yüzden major antijenik determinant olarak adlandırılırlar. BL halkasının karboksil
ve tiol gruplarına kovalan bağlanması daha az sıklıkla olduğu bunlara minor antijenik determinant denir. Ancak
anafilaksi gibi daha ciddi reaksiyonlardan sorumludur.Penisilin G de bir minör antijenik determinant kabul
edilir[25](şekil2).

Şekil 2:Penisilin major ve minör determinantları[26]
Penisilinlere karşı IgE aracılı reaksiyon veren hastalar, tüm penisilinler için ortak olan beta-laktam
halka yapısına veya farklı penisilinleri birbirinden ayıran R grubu yan zincirlere reaktif olabilir (Şekil3).
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Şekil 3:Beta laktam antibiyotikler ve R grubu yan zincirleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde penisilin alerjisi olan çoğu hasta beta-laktam halkasına duyarlıdır.
Buna rağmen Avrupa ülkelerinde amoksisilin kullanımının %90’ını oluşturan Güney Avrupa’da hastaların üçte
birinin R grubu yan zincirine tepki verdiği ortaya konmuştur [3, 27].

1.6.1. Penisilin Alerjisininİmmün Tiplendirilmesi
Penisilin her tip antikor yapımına yol açabilir.(İgE, İgM, İgD,İgA, İgG) Herkesin kanında da antikor
saptanabilir. Ancak bunların hepsi alerjik reaksiyonlarda rol oynamaz. Penisilin duyarlılığı penisilinle
karşılaşma sonucu oluşur. Penisilinle karşılaşma en çok tedavi veya profilaktik amaçlı kullanılmasıyla olur.
Ancak başka alım yollarıda vardır. Bunlara, havadaki penisilin partiküllerinin inhale edilmesi(tıbbi personel
veya penisilin imalatında görev alanlar),kan transfüzyonları, penisilin almış hayvan etlerinin yenilmesi örnek
gösterilebilir[28].
Gell ve Coombs, penisilinlere karşı alerjik reaksiyonları immün mekanizma, reaksiyon tipi, klinik
sendroma göre kategorize ederken, Levine penisiline istenmeyen reaksiyonları başlangıç zamanlarına göre
sınıflandırmıştır[29, 30].Penisilin ile aşırı duyarlılık reaksiyonlarının sınıflandırılması Tablo 3'de
gösterilmektedir.

1.6.1.1. Erken Reaksiyon
Tip 1 veya erken reaksiyonlara, genellikle eritem, pruritis, anjioödem, ürtiker, bronkospazm,
anafilaksi, hipotansiyon, kardiyak aritmiler, hiperperistaltizm gibi sistemik bulgular tek başına veya kombine
halde eşlik eder.(Şekil4) Penisilin ile anafilaktik reaksiyonlar en sık 20 ile 49 yaş arası erişkinlerde ve yaklaşık
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%0.004 ile %0.015 arasında görülür. Atopi öyküsü genellikle bireyi tip1 penisilin reaksiyonu için yüksek risk
altında bırakmaz[31]. Fakat atopik hastalarda şiddetli reaksiyonların görülme sıklığı daha fazladır[31]. Tip I
reaksiyonlar, penisilin veya reaktif metabolitleri ile kovalent olarak serum proteinlerine bağlandığında ve daha
sonra doku mast hücrelerine, dolaşımdaki bazofillere veya her ikisine birden bağlı önceden oluşturulmuş
penisilin spesifik IgE antikorlarıyla çapraz bağlandığında ortaya çıkar. İgE ile alerjenler çapraz bağlandığında
mast hücreleri mediatörlerini salgılamak üzere aktive olurlar.[31, 32]. Penisilin sonrası 1-72 saat içinde oluşan
bazı reaksiyonlarda İgE aracılı olabilir. Hızlandırılmış reaksiyon olarak adlandırılan bu reaksiyonlarda ürtiker
–anjioödem- laringeal ödem ve wheezing görülebilir. Ama ürtiker ve anjioödem penisilin verildikten sonra
herhangi bir zamanda da ortaya çıkabilir. Penisilin verildikten 1 saatten daha sonra ortaya çıkan hayatı tehdit
eden reaksiyonlar nadir görülür.

Eritem

Anjiöödem

Şekil 4: Eritem ve Anjioödem

1.6.1.2. Geç reaksiyonlar
Geç penisilin hipersensitivite reaksiyonları ilaç verildikten 72 saat sonra ortaya çıkan reaksiyonlardır.
Bu reaksiyonlar altta yatan immün mekanizmaya göre tip 2,3, ve 4 olarak sınıflandırılır. Çünkü bu
reaksiyonların hiç biri İgE bağlantılı değildir. Deri testinin bunları veya idiopatik penisilin yanıtını
değerlendirmede hiç bir rolü yoktur. Gell ve coombs sınıflandırmasına dahil edilmeyen penisilin reaksiyonları
idiopatik olarak adlandırılır. Pek cok immün bağlantılı cevaplar olduğu farz edilmesine rağmen altta yatan esas
immünolojikmekanizmalar bilinmemektedir. Penisilin içeren ilaçlara verilen en yaygın idiopatik reaksiyon
makulopapüler ve morbiliform döküntülerdir.(Şekil.5)Bu döküntülerin birlikte ortaya çıkma sıklığı tahmini
olarak %1-4 kadardır[31, 33, 34]. Bu döküntüler genellikle simetrik sıklıkla birleşen eritamatöz makül ve
papüllerdir genellikle avuç içi ve ayak tabanında bulunmazlar. Ayaktan hastaların ekstremitelerinde yatalak
hastaların basınç bölgelerinde başlarlar[31, 35].
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Makülopapüler döküntü

Morbiliform döküntü

Şekil 5:Makülopapüler döküntü ve morbiliform döküntü
Ampisilin ilişkili döküntüler %5,2 -%9,5 tedavi sırasında oluşabilir. Epstein-Barr virüsü veya sitomegalovirüs
enfeksiyonları veya akut veya kronik lenfositik lösemi olan hastalarda ampisilin ile ilişkili döküntü insidansı
daha yüksektir[31, 36]. Ampisilin tarafından neden olunan döküntü insidansının artmasının nedeni
bilinmemektedir. Deneysel ortamlarda aminopenisiline tip 1 hipersensitivite reaksiyon öyküsü olan hastalara,
deri testi yapıldığında penisilinle çapraz reaksiyonlar gözlenir. Bu hastaların bir çoğu penisilin deri testine
cevap vermemelerine rağmen sadece aminopenisilinle olan deri testlerine cevap verirler ki bu durum çok sık
görülmesede yine de dökümante edilmiştir. Buna karşılık erken olmayan reaksiyon öyküsü bildiren hastalarda
daha az oranda penisilin deri testi ile daha az oranda reaksiyon görülür.
Yukarda anlatıların ışığında aminopenisilin veya türevlerine ürtikeryal döküntü gösteren hastalara penisilin
deri testi uygulamak ve sadece deri testi negatif gelen hastalara penisilin içeren ilaç vermek daha tedbirli bir
yöntem olur. Aminopenisiline ürtikeryal döküntüsü olmayan hastalar daha az oranda ciddi reaksiyon gösterir
ve genellikle daha sonraki testlere ihtiyaç duyulmadan penisilin içeren ilaç alabilirler[31, 37].
AGEP, SJS, TEN ve DRESS T hücrearacılığı ile gelişen ağır ilaç reaksiyonlarıdır. Bunların tanısı için İDT
yapılması sistemik reaksiyon gelişimine yol açabileceğinden risklidir. Bu hastalara öncelikle yama testi
yapılması önerilir. Negatif olursa, AGEP'de yüksek sulandırmada İDT ile devam edilebilirken SJS/TEN de
İDT kontrendikedir[38, 39].
HIV, HepB, Coxaci virüs gibi virüsü olan hastalarda ilaç ilişkili döküntüler daha yaygın görülür. Pek çok
bakteri enfeksiyonu da aynı zamanda döküntü ile ilişkili olabilir. Penisilin veya türevi alırken döküntüsü olan
enfeksiyonlu hastalar direk penisilin alerjisi vardır diye etiketlenmemelidir. Dahası penisilin alan pek çok hasta
aynı zamanda beta laktam bileşenlerinden bağımsız döküntülere sebep olan başka antibiyotikler içeren diğer
ilaçları da alıyor olabilirler[31, 35]. İlaca tekrar maruz kalındığında ortaya çıkan penisilin bağlantılı
makülopapüler döküntülerin sıklığı bilinmemektedir çünkü pek çok klinisyen bu hastalara penisilin içeren ilaç
vermekten sakınır[31].
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Tablo 3:Penisilin ile Aşırı duyarlılıkReaksiyonlarının Sınıflandırılması[31].

Başlama
zamanı
< 1sa

Sınıflama

Erken(Tip1
reaksiyon)

Geç reaksiyon

Mediatör(le
r)

Klinik bulgular

Deri
testi
kullanımı

Penisilinspesifik İgE
antikorları

Anafilaksi
ve/veya
hipotansiyon,larin
geal
ödem,wheezing,
angioödem,ürtiker

İgG

Trombosit ve eritrosit
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Evet
(Prick/intrad
ermal)
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Parenteral
uygulamada
oral
uygulamaya
göre
fatalite oranları daha
yüksektir.
Bazı İgE aracılı
reaksiyonlar 1-72 sa
arasında
meydana
gelebilirler.

>72 sa

Tip 2

Tip 3

İgG,İgM

Serum
hasarı

hastalığı,doku

Kontakt dermatit

Tip 4

Yok

İgE ilişkili
değil

Yok

İmmun
kompleksl
erin
dokuya
yerleşmesi
;ilaç ateşi

Yama testi

Genellikle>72
sa

Makülopapüler
veya
morbiliform döküntü

İntradermal
okuma

geç

Penisilin
alan tüm
hastaların
%1 ile %4
ü

1.7. Penisilin Alerjileri İçin Tanısal Yaklaşım
Penisilin alerjisi şüphesi olan hastalar, reaksiyon sırasında acil müdahale gerektiren şekilde veya
reaksiyon sonrası ayrıntılı inceleme ve tetkik nedeniyle doktora başvurabilirler. Hastayı değerlendirmeye
ayrıntılı bir anamnez alınarak başlanılır. Sonrasında gerekirseöyküye dayalı olarak reaksiyon gelişiminde rol
aldığı düşünülen immünolojik mekanizmaya göre tanısal testler(prick, intradermal, yama testi, in vitro test,
provokasyon testi ) kullanılır[40].
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1.7.1. Öykü Alınması
İlaç alerjilerini tanımak, aynı anda birden çok ilaç kullanımı olan ya da altta yatan hastalığın belirtileri
ile ilaç alerjisi belirtilerinin benzer olabilmesi gibi nedenlerden dolayı zor olabilmektedir. Fizik muayene
yanında hastalardan tam ve ayrıntılı anamnez alınması gerekir[3].Fizik muayene çoğu hastada normal
olduğundan gerçek bir penisilin alerji olasılığı değerlendirme nerdeyse yalnızca detaylı bir öyküye dayanır.
Sorumlu ilaç ile alınan öykü tanısal testleri yönlendirmede ve uyumsuz öykü olması ise tanıyı dışlamada
kullanılır.
Penisilin alerjisi anamnezi alırken neler sorgulanmalıdır?
•

Reaksiyon oluştuğunda hastanın yaşı ne idi?

•

Hasta reaksiyonu hatırlıyor mu?Hatırlamıyorsa kim tarafından bilgilendirildi?

•

Penisilin maruziyetinden ne kadar zaman sonra şikayetleri başlamıştı?

•

Reaksiyon özellikleri nelerdi?

•

Reaksiyon nereden başlamıştı?

•

Hasta neden penisilin alıyordu?

•

Hasta beraberinde başka ilaçlar alıyor muydu? Neden ve ne zaman reçete edildiler?

•

Penisilin kesildiğinde ne oldu?

•

Hasta reaksiyon öncesi ve sonrası penisiline benzer antibiyotik kullandımı? Kullandıysa ne oldu?
Bu soruların cevabı hastadan detaylı bir şekilde alınmalıdır[31].
Hastaya sorulan bu sorularla klinik tablonun ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonuyla ilişkisinin olup

olmadığı belirlenmeye çalışılır. Eğer hastanın tanımladığı reaksiyon Gell ve Coombs'un sınıflamasına uyuyorsa
ilaç alerjisi şüphelenilebilir.Hangi organ sistemlerinin tuttuğu sorgulanır ve reaksiyon şiddetine karar
verilir[40].Bazı hastalar ebeveynleri tarafından bilgilendirildiğinden penisilin alerjisi ile ilgili yeterli bilgiye
sahip olmayabilir. Böyle durumlarda hastaların tıbbi kayıtları incelenmelidir.
1.7.2 Fizik İnceleme
Klinik bulguların çoğu ilaç dışı antijenlerle ve immün olmayan mekanizmalarla da ortaya
çıkabilir.Klinik tablo tek bir organ sistemini etkileyen tarzda olabildiği gibi birden çok sistemi etkileyen
anafilaksi tarzında da olabilir[23].Hastaların büyük çoğunluğunda, ilaç alerji değerlendirmesi için reaksiyon
sonrası başvurduysa ve herhangi bir sistemik hastalığı yoksa, fizik muayene bulguları normaldir[31].Akut
reaksiyon sırasında başvurduysa bilinç kaybı, terleme, taşikardi, aritmi, ürtiker, genel veya lokalize anjioödem,
hipotansiyon, wheezing, ronküs gibi alerjik bir reaksiyonda olabilecek bütün bulgular olabilir[40, 41].Klinik
belirtiler tanı için önemli olsada herhangi bir spesifitesi bulunmamaktadır[42].
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1.7.3. Tanısal Testler
İlaç alerji şüphesiyle başvuran hastalara yapılan tanısal testler sonucu, hastaların %40’ından azında
gerçekten ilaç alerjisi olduğu saptanmıştır. Yani ilaç alerjisi olduğunu söyleyen hastaların çoğunda aslında ilaç
alerjisi bulunmamaktadır[43]. Βeta-laktam alerjisi en sık bildirilen ilaç alerjisidir ve hastaların en az%10'u
tarafından kendiliğinden bildirilir. Bununla birlikte, bu bireylerin %90'ında alerji bulunmadığı ve penisilinleri
tolere edebildiği görülmüştür[44, 45]. Ayrıca IgE aracılı penisilin alerjisi olan hastaların %80’i ilaçlardan uzak
kalmaları halinde 10 yıldan sonra duyarlılıklarını kaybederler, deri testleri yüksek oranda negatifleşir[25, 46].
Şüpheli öykü durumunda, son reaksiyondan sonra uzun süre geçmişse, atipik belirtiler varsa tanının
doğrulanması amacıyla tanısal testler istenir. İlaç alerjileri tanısında in vitro testler ve in vivo testler
kullanılır[47, 48]. Uygun materyal varsa önce deri testleri yapılır, bu testler negatifse ilaç provokasyon
testi(İPT) yapılır. Çünkü deri testleri daha hızlı, basit ve ucuz testlerdir. İn vitro testlere göre duyarlılıkları daha
yüksektir[43, 47]. Hastanın öyküsüne göre reaksiyon erken tip ise, prick/İntradermal (İDT) test, geç tip ise
yama testi ve İDT'lerin geç okunması yapılır[49]. İlaç provakasyon testleri ise tanı için son basamak testleridir
ve diğer basamaklardan bir sonuç elde edilemediğinde yapılır[41, 43](Şekil 6).
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Şekil 6: İlaç alerjilerine tanısal anlamda algoritmik yaklaşım[6].

1.7.3.1. İn vitro tanı
Alerjik hastalıkların tanısında kullanılan in vitro testler ise erken tip reaksiyonlar için alerjene özgü
İgE(spesifik lgE) ölçümü ve alerjen ile indüklenen mediatör salınım testleri, T hücre aracılı geç tip reaksiyonlar
için ise lenfosit transformasyon testi ve akım sitometride T hücre aktivasyonunun ölçülmesidir. Alerjen spesifik
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IgE’nin ölçümü inhalasyon yoluyla alınan pek çok alerjende tanısal anlamda sensitivite ve spesifitesi yüksek
testlerdir ve yaygın olarak kullanılırlar.Allerjenle indüklenen mediatör salınım testlerinden histamin salınım
testi ve lökotrien salınım testleri hem sensitivite ve spesifitelerinin çok düşük olması ve hem de pahalı ve zaman
alıcı tetkikler olmaları nedeni ile rutinde kullanılmamaktadır. Ancak akım sitometrik bazofil aktivasyon testi
(BAT) güvenilir sonuçlara sahip olması ve tekniğinin daha fazla oturmuş olması nedeni ile daha yaygın
kullanım alanı bulmaktadır[50].
Erken tip reaksiyonların değerlendirilmesi
Spesifik lgE:

Alerjen spesifik IgE (sIgE) testleri, serumda bulunan ve spesifik alerjenleri

bağlayabilen IgE moleküllerini saptar[51]. Aslında deri testleri ile sIgE testleri aynı durumu ölçmektedir.
Alerjen spesifik IgE testleri daha pahalı ve uzun dönemde sonuçlanan testlerdir. Ancak aşağıda belirtilen bazı
özel durumlarda deri testlerine tercih edilmektedir[52]:
– Alerjen ile karşılaşma sonrası hayatı tehdit eden reaksiyon öyküsü olması
– Deri testi uygulanacak bölgedeki derinin patolojik durumları (aktif dermatit, dermografizm)
– Şiddetli ani tip alerjik reaksiyon geçirdikten sonraki 2-4 haftalık dönem içinde (bu dönemde tüm mast hücre
mediatörlerinin boşalmış olması nedeniyle deri testleri yanlış negatif sonuç verebilmektedir)
– Deri testi sonuçlarını olumsuz etkileyecek tedavilerin kesilemediği durumlarda (antihistaminikler, trisiklik
antidepresanlar)
– Hasta kooperasyonunun sağlanamaması durumunda (mental veya fiziksel sorunlar)
İn vivo (deri testi) ile in vitro (as-IgE) spesifik IgE ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması tablo 4'de
gösterilmektedir.

Tablo 4:İn vivo (deri testi) ile in vitro spesifik IgE ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması[52, 53].
Deri testi
Var
Yüksek
Var
Genellikle yok

Serum allerjen spesifik İgE
Yok
Düşük
Yok
Yok

Var

Yok

Yok

Var

Var

Yok

Hızlı sonuç verme

Var

Yok

Pahalı
Semikantitatif
Antijen labilitesi
Hasta tarafından görülebilir

Hayır
Hayır
Evet
Evet

Evet
Evet
Hayır
Hayır

Alerjik reaksiyon riski
Duyarlılık (relatif)
Antihistaminlerden etkilenme
Kortikosteroidlerden etkilenme
Yaygın
dermatit
ve
dermografizmden etkilenme
Uygulama kolaylığı, düşük hasta
anksiyetesi
Geniş antijen seçme imkanı
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Uzmanlık gerektirir

Evet

Hayır

Kalite kontrolü yapılabilir

Hayır

Evet

Penisilin alerjisinde in vitro olarak araştırılabilen IgE'ler PenV ve PenG gibi major determinantlara
özgüdür. Amoksisilin, ampisilin ve sefaklora sIgE analizide bulunmaktadır. Beta laktam sIgE analizinin
duyarlılığı deri testine göre değişmektedir, deri testi negatif olanlarda %2,7 gibi düşük duyarlılıklar varken,
deri testi ve öykü pozitif olan hastalarda duyarlılık %50 ler civarındadır[54]. Beta-laktam speİgE testinin
özgüllüğünün yaklaşık %95 olduğu bildirilmektedir[55]. Son yıllarda benzil grubundaki feniletilamine karşı
sIgE'nin varlığı, total IgE'nin 500 kIU/L nin üzerinde olduğu durumda penisilin sIgE'nin yanlış pozitif
saptanabileceği söylenmektedir. Her iki durumda da hastalarda ilaç alerjisine klinik olarak rastlanmamıştır[56].
Allerjenle İndüklenen Mediatör Salınım Testleri: Alerjenin IgE antikorlarını çapraz bağlayarak bazofil
aktivasyonuna neden olması ve dış ortama boşalan veya hücre yüzeyinde eksprese olan mediatörlerin ölçülmesi
esasına dayanır. Zaman alıcı ve pahalı olmaları ve standardize yöntemlerinin olmaması nedeniyle daha çok
araştırma amaçlı kullanılırlar. Penisilin alerjilerinde duyarlılığı %40, özgüllüğü %80’ler civarındadır.
Penisilin deri testi ile olguların %70’ine tanı konulabilir, deri testi negatif olguların %5 i sIgE ye
pozitif yanıt verir. Penisilin deri testi ve sIgE analizi negatif olgularda CAST-ELISA'nın eklenmesi %5 olguda
daha tanı konulmasını sağlar[57].
Akım Sitometrik Bazofil Aktivasyon Testi: Akım sitometride tek bir sıra halinde lazer ışını önünden geçen
hücre yüzeyinde ve içerisindeki antijenik yapıların florosan işaretli problar kullanılarak görünür hale getirildiği
ve aynı zamanda kantitatif olarak belirlendiği bir yöntemdir[58]. Akım sitometrik bazofil aktivasyon testi betalaktam alerjilerinin tanısında duyarlılığı klinik öyküsü ve deri testi pozitif olan hastalarda yaklaşık %50
olmasına rağmen, özgüllük %90 ın üzerindedir. Provokasyon testi pozitif ancak sIgE analizi negatif olanların
%25 inde pozitiftir, öyküsü pozitif ancak deri testi negatif olan hastaların %37 sinde pozitiftir. sIgE ile tanı
konulamayan ek %10 hastaya tanı koyma şansı vardır. Bunlara dayanarak BAT ın öyküde BL antibiyotik
alerjisi olan ancak deri testi ve sIgE analizi negatif olan hastalarda yapılması değerli olabilir[59].
Geç Tip İlaç Reaksiyonlarının Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi
Lenfosit transformasyon testi(LTT): T lenfositlerin yol açtığı ilaç alerjilerinin tanısında kullanılır. İlaç
alerjilerinde peptid veya ilaç molekülü Thücrelerine sunulur. Alerjik kişilerde aktifleşen T lenfositlerde CD69,
CD25 ve HLA-DR ekspresyonu artar[60, 61]. T hücreleri prolifere olmaya başlar, hücre içi İL-5 üretimi
artar[62]. İn vitro koşullarda ilaçla bir araya gelen ve prolifere olmaya başlayan T hücrelerinin DNA'sı Htimidini hücre içerisine alırlar. Hücrelerin timidin alımı ölçülür. Dakikada hücre içine alınan miktar ''count per
minute(cpm)'' saptanır. Sonuç negatif test ortamında saptanan cpm değerinin, ilacın bulunduğu test ortamında
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saptanan cpm değerine bölünmesiyle elde edilir ve lenfosit tansformasyon testi stimülasyon indeksi olarak
adlandırılır. Bu değer beta-laktamlar için >3 ise test pozitif,<3 ise negatif kabul edilir. LTT de tercihen
heparinli kan alınır, hemen çalışılamayacaksa oda ısında bekletilir, ficoll ile mononükleer hücreler (MNH)
ayrılır. MNH'de makrofajların oranı çok yüksek olmamalıdır(>%25), çünkü makrofajların ürettiği PGE2 T
lenfosit proliferasyonunu baskılar.
LTT diğer in vitro testlerde olduğu gibi sadece duyarlılaşmayı gösterir ancak klinik semptomların söz
konusu ilaca bağlı oluştuğunu kanıtlamaz.Deri yama testi ve LTT bir arada değerlendirilmesi sensitiviteyi
artırır. Beta-laktamlara bağlı gecikmiş tip alerjik reaksiyonlar da LTT, deri testlerinden(intradermal testlerin
geç okunması) daha duyarlıdır. Beta-laktam çalışmalarında LTT sensitivitesi %60-70 arasındadır. Pozitif
sonuçlar tanı koydurur ancak negatif sonuçlar alerjiyi dışlamaz[61].
Akım sitometrik T hücre aktivasyon analizi: Lenfosit transformasyon testine alternatif bir test yöntemi
olabileceği söylenmiştir fakat spesifik ilaçlara yönelik duyarlılık ve özgüllük çalışmaları yapılmamıştır[6].

1.7.3.2. İn vivo tanı
Deri testleri: İlaç alerjileri tanısında prick test, intadermal test, yama ve foto yama testi kullanılabilir. Hastanın
anamnezi ve fizik muayene bulgularına göre tanıda kullanılacak deri testi belirlenir. İgE aracılı erken tip
reaksiyonlarda prick testi ve intradermal testlerin erken okunması; geç tip reaksiyonda ise intradermal testlerin
geç okuması ve yama testi yapılması önerilir. Non-immunolojik mekanizmayla gelişen erken tip reaksiyonlarda
deri testlerinin tanısal değeri yoktur. Tip2 ve Tip 3 immün mekanizmalarla gelişen klinik durumlarda da deri
testlerinin tanısal değeri yoktur.
Prick test yaparken iğne ucu ile deri delinir ve alerjen solüsyonun deri altına geçişi sağlanır. Prick test
negatifse intradermal test uygulanır[61]. İntradermal test prick testten daha duyarlıdır ama irritasyon etkisi ile
yalancı pozitiflik oluşabilir , ayrıca anafilaksi riski daha fazladır[49]. Deri testleri; kesinleşmiş anafilaksi,
Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz veya interstisyel nefrit gelişmiş olan olgularda
yapılmamalıdır[21, 25]. Prick test ve intradermal testten 1 hafta önce antihistaminikler ve 48 saat önce beta
blokörler kesilmelidir. Hastada ateş, enfeksiyon ve enflamatuar bir hastalık bulunmamalıdır[61].
Penisilin deri testlerinin negatif “prediktif” değeri son derece yüksektir. Doğru antijenler kullanılarak
test yapılırsa ciddi alerjik tepkiler gelişme olasılığı önemli ölçüde ortadan kaldırılır[25]. Deri testleri ile oluşan
sistemik belirtiler genellikle ilk reaksiyonun daha hafif halidir. Geniş kapsamlı çalışmalarda, penisilin deri
testleri negatif bulunan bireylere daha sonra penisilin ilaçları verildiğinde yalnızca %1-3’ünde hafif alerjik
tepkiler geliştiği gösterilmiştir[63].
Deri testi sensitivitesi ve spesifitesini belirlemede standart test solüsyonları sadece penisinler için
vardır. Penisilin cilt testi, prick ve intradermal cilt testleri ile penisilinin hem major hem de minör belirteçleri
için yapılır. Penisilin cilt testinin major belirleyicisi benzilpenisilin polilizinden(PPL), (benzilpenisilin
(penisilin G), poli-L-lizin ile konjuge hali) oluşur. Penisilinin minör belirleyicileri, benzilpenisiloat,
benzylpenilloat, benzilpenisilin(penisilinG) veya benzilpenisiloil-N-propilamin'dir[64].
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Penisilinlerle erken tip aşırı duyarlılık tanımlayanlarda deri testleri sensitivitesi PPL için %22, MDM
için %21, amoksisilin için %43 ve ampisilin için %33 saptanmıştır, tümü bir arada kullanıldığında ise %70 e
çıkmaktadır. Spesifite her bir hapten için %97-99 arasında değişmektedir[61, 65]. Avrupa Allerji ve Klinik
immünoloji Akademisi(EAACI), beta-laktam allerjilerinde PPL ve MDM kullanımına ek olarak sırasıyla
penisilin G,amoksisilin, ampisilin ve ensonunda şüpheli ilaç ile test yapmayı önermektedir. Pratik diğer bir
yöntem tüm preparatlarla aynı anda deri testi yapmak, negatif bulunursa şüpheli ilaçla provakasyon
uygulanmaktadır. Bu aşamalardan sonra beta-laktam antibiyotikle çapraz reaktif olanlar veya sadece tek
moleküle spesifik duyarlı olanlar ayrılırlar.
Allerjik hastada reaksiyon ile test arasında geçen süre uzadıkça testin pozitif çıkma olasılığı azalır.
Beta-laktam alerjisi olan hastalarla yan zincir duyarlılığı olanlar arasında pozitifliğin devamı açısından
fark bulunmaktadır. Beta-laktam alerjik hastaların %40’ın da 5 yıl sonra deri testi negatifleşirken, amoksisillin
alerjik olanların %100’ü negatifleşir. Ancak sefalosporinler için duyarlılıkta azalmanın zamanlamasını
gösteren bu şekilde bir çalışma bulunmamaktadır. Hastaların yaklaşık %1-16’ı beta-laktam antibiyotik tekrar
kullanımı ile duyarlı hale gelirler. Bir hastada penisilin alerji öyküsü pozitif ancak deri testleri ve in vitro testler
negatifse, provokasyon testi negatif bile olsa hastaya 2-4 hafta sonra testler tekrarlanmalıdır[61, 66].
Hastaneye yatan hastalarda yaklaşık olarak %10 oranında penisilin alerjisi raporlanmıştır[67],
penisilin deri testi yapıldığında bu hastaları pek çoğunda İgE aracılı penisilin alerjisi saptanmamıştır[68].
Negatif bir penisilin cilt testi sonucundan sonra penisilin içeren ilaçlara karşı advers ilaç reaksiyonu
oranları, penisilin cilt test reaktiflerine bağlı olarak % 0 ila% 11,4 arasında değişir[64, 69]. Negatif deri testi
olan hastaların %0,2 ile %4,3 ü arasında ortaya çıkan özellikle ürtiker veya anjioödem gibi bu tür reaksiyonlar
penisilin alerjisi olarak kabul edilir[64, 70].
Pozitif penisilin cilt testi olan hastaların yaklaşık %50 si penisiline tekrar maruz kalırsa ani bir
hipersensitivite reaksiyonu olacaktır (Tablo5). Penisilin ile olası yan etki riski nedeni ile kesin pozitif prediktif
değer bilinmemektedir. İgE aracılı penisilin alerji öyküsü olan ve benzilpolilizin ve minör determinantlara
(penisilin G, benzilpenisiloat..) karşı negatif penisilin deri testi olan hastaların ise penisiline karşı hemen advers
reaksiyon geliştirme riskleri düşüktür[64, 71].

Tablo 5: Penisilin Deri Testi ile gelecekteki reaksiyon gelişim riski.

Penisilin Deri Testi

Gelecekte Reaksiyon Gelişim Riski

Test (-)

%0-11,4

Test(+)

%50

Kılavuzlara göre, deri testi veya penisiline spesifik IgE (s-IgE) pozitif olması durumunda hastalara
penisilin alerjisi teşhisi konulur. Bununla birlikte, bu testlerin gerçek duyarlılığı ve özgüllüğü günümüzde
bilinmemektedir[72].Son çalışmalar,penisilinlere verilen erken olmayan reaksiyonların benign olduğunu ve bu
reaksiyonları tarifleyen hastaların gelecekte penisilin tedavisi almalarında bir sakınca olmadığını
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savunmaktadırlar. Bu çalışmalara göre erken olmayan reaksiyon tarifleyen hastalardan, "penisilin alerjisi"
etiketi, pozitifliği değerlendirmek için kullanılan kriterlere bakılmaksızın herhangi bir öngördürücü değere
sahip olmayan deri testleri yapılmayarak, güvenli bir şekilde kaldırılabilir. Bu durumuniddia edilen reaksiyon
veya suçlu penisilinden bu yana geçen süreden bağımsız olarak güvenli olduğu çalışmalar tarafından
kanıtlanmıştır[73]. ENDA(European Network for Drug Allergy) tarafından önerilen rehberlere göre şüpheli
penisilin alerjisi olan hastaların değerlendirilmesi, anamnez, cilt testleri (ST) ve spesifik IgE (s-IgE)'nin
ölçülmesinden oluşur. Deri testi sonucu, s-IgE veya her ikisi de pozitif ise, teşhis konuyla ilgili kılavuzlara
göre yapılır, ancak negatif sonuçların test edilmesi için ilaç provokasyon testi gerekir[72](Şekil 7).

Penisilin ile alerji öyküsü

Geç Reaksiyon

Erken reaksiyon

(erken olmayan)

Ağır/ciddi cilt-mukoza
tutulumu var ise "pensilin
alerjisi" klinik olarak
kabul edilir

Ağır olgular
dışındakilerde "penisilin
alerjisi" etiketi
kaldırılabilinir

Deri testleri (+) ± spesifik
IgE (+) ise TANI
DOĞRULANIR

Deri testi (-) ve spesifik
IgE (-) ise.. ileri tetkik
gerekir

Oral provokasyon testi (-)
ise "penisilin alerjisi"
etiketi kaldırlır.

Şekil 7:Şüpheli penisilin alerjisi öyküsü olan olguların değerlendirilmesi [68]
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1.

GEREÇ VE YÖNTEM

2.1. Hasta ve Kontrol Grubunun Seçimi
Hasta grubunun seçimi
Çalışmamızın hasta grubuna Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alerji
ve İmmünoloji polikliniğine 1 Temmuz 2013 -31 Aralık 2015 tarihleri arasında penisilin alerjisi nedeniyle
başvuran 18 yaşından büyük 70 hasta dahil edilmiştir.
Hasta grubunun dahil edilme kriterleri
•

18 yaşından büyük olma

•

Penisilin ile geçmişte alerji öyküsü bulunması

Hasta grubunun hariç tutulma kriterleri
•

18 yaşından küçük olmak

•

Gebe olmak

•

Herhangi bir kanser nedeniyle tedavi alıyor olmak

•

Penisilin alerjisi öyküsü olmasına rağmen basamaksal tanıma testlerinin yapılmasını kabul etmeme

2.2. Etik Kurul Onayı
Çalışmamız için, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp fakültesi Klinik ve Laboratuar Araştırmaları
Etik Kurulu tarafından 29.04.2016. tarihli ve 2016/15 sayılı etik kurul onayı alınmıştır.

2.3. Çalışma protokolü
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp fakültesi Eğitim ve Araştırma hastanesi Alerji ve immünoloji
polikliniği 01.07.2013 - 31.12.2015 tarihleri arasındaki kayıtları incelenerek penisilin alerjisi öyküsü olan
hastaların takip dosyaları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların dosya bilgilerinden detaylı öykü
ve tanısal amaçlı yapılan testlerin sonuçları incelenmiştir.
Hastaların demografik ve klinik özellikleri kayıt edildikten sonra ilaç ile tarifledikleri reaksiyonlar
için aşağıdaki sorular araştırıldı.
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- Sorumlu ilacın etken maddesi
- Sorumlu ilacın daha önce kullanılıp kullanılmadığı; kullanıldıysa herhangi bir reaksiyona yol açıp
açmadığı
- Sorumlu ilacın kaçıncı dozundan sonra reaksiyonun geliştiği
- Sorumlu ilacın hangi yolla alındığı ve alındıktan ne kadar süre sonra reaksiyonun geliştiği
- Gelişen reaksiyonun belirti ve bulguları
- Gelişen reaksiyonun akıbeti
- Reaksiyon sonrasında aynı/benzer ilaç kullanıp kullanmadığı, kullandıysa herhangi bir sorun olup
olmadığı
- Tanısal testlerin yapılması ile reaksiyonun geliştiği zaman arasındaki geçen süre
Penisilin/aminopenisilin kullanımı sonrası erken reaksiyon tarifleyen olguların tanısal yaklaşım
basamakları incelendi. Reaksiyon tariflemekle birlikte aşağıdaki özelliklere sahip olan olgular(hastalar)
değerlendirme dışı bırakıldı.
- Çok kuvvetli reaksiyon tariflemesi
- Hastanın testi kabul etmemesi
- Başka bir merkezde tetkik edilmiş olması
- Tariflenen reaksiyon erken değil ve/veya aşırı duyarlılık reaksiyonu ile uyumlu değilse
Değerlendirmeye alınan hastaların tümüne sırasıyla deri testleri (prick ve intradermal); deri testleri
negatif ise ilaç provakasyon testleri (İPT) ve İPT negatif ise oral penisilin ile 5 günlük düzenli 2*1 kullanım
uygulanmıştı. Deri testleri her bir etken madde ile farklı günde Benzyl penicilloyl octa-l-lysine (0,04mg-PPL)
ve sodium Benzylpenilloate (0.5 mg-MD) içeren DAP penisilin deri testi kiti (DİATER lab, Madrid, Spain)
ile; amoksisilin/amoksisilin- klavilonat / ampisilin/ ampisilin-sülbaktam ülkemizde ticari formu olan ampul
formları ile (20-25 mg/ml) yapılmıştı. Prick testinin negatif olması durumunda intradermal testler İlaç Aşırı
Duyarlılıklarına Yaklaşım Ulusal Rehberde belirtilen konsantrasyon sırayla uygulanmış idi. Test solüsyonları
test günü taze olarak hazırlanmıştı.
DAP=PPL+MDM

Amoksisilin-klavulonik asit deri testi

Amoksisilin deri testi

Amoksisilin OPT
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Amoksisilin-klavulonik asit OPT

Ampisilin deri testi

Ampisilin-Sülbaktam Deri testi

Ampisilin OPT

Ampisilin-Sülbaktam OPT

Benzatin fenoksimetil penisilin
(Pen-OS 1000 mg tb, 2*1)

Şekil 8:Tanısal Yaklaşım Uygulama ve Akış şeması
Tanısal yaklaşım akış şeması şekil 8 de özetlenmiştir. Deri testleri (Prick ve intradermal) saptanan
hastalara kontrendikasyon yok ise her bir ilaç için farklı günde olmak üzere bölünmüş dozlarda Ulusal
Rehbere göre İPT uygulanmıştı.
01.07.2013 - 31.12.2015 tarihleri arasında hastanemiz laboratuvarında hizmet alımı şeklinde speİgE
ölçümleri(Astra Biotech GmbH marka kit kullanılarak ELISA yöntemi ile çalışılmaktadır. Robonik Readwell
-Touch Automatic Elisa Plate Analyser cihazı ile sonuçlandırılmaktadır) bazı hastalara yapılmıştı. Pozitivite
kriteri olarak >0,35 kU/L alınmıştı.
Tanıya yönelik testlerin yapılması
Öyküsünde penisilin alerjisi tarifleyen ve kontrendikasyon olmayan hastalara tanının doğrulanması amacıyla
tanısal testler istenmişti.
•

Çok kuvvetli öykü durumunda (sorumlu ilaç ile tekrarlayan ve ilişkisi kurulabilen reaksiyonlar)

•

Hasta testi kabul etmiyorsa

•

Penisilin alerjisi olduğunu belirtip öyküsü güvenilir değilse

•

Başka bir merkezde ilaç kimlik kartı oluşturulan ve penisilin alerjisi olduğu belirtildiyse tanısal test
yapılmamıştı.
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İn vivo testler öncesi hastalar işlem hakkında bilgilendirilmişti ve yazılı onamları alınmıştı. Testler
alerji/klinik immünoloji uzmanları sorumluluğunda deneyimli ekiple hastane koşullarında gerçekleştirilmişti.
Testlerin yapıldığı ortamda resüsitasyon için gerekli cihaz ve ilaçlar bulundurulmaktaydı.
Bazı ilaçlar test sonuçlarını etkileyebileceğinden işlem öncesi kesilmişti (Tablo 6).

Tablo 6:Deri testi öncesi kesilmesi gereken ilaçlar
İlaçlar
Antihistaminikler
Beta blokörler
Glukokortikoidler

Uygulama
PO,İV
PO,İV

Erken ADR
+
+

Geç ADR
-

Süre
5 gün
5 gün

Uzun süreli

PO,İV

±

+

3 hafta

Kısa süreli >50 mg
pred*

PO,İV

±

+

1 hafta

PO,İV

±

-

3 gün

Kısa süreli<50 mg
pred*

Topikal
Topikal**
+
kortikosteroidler
*prednisolon eş değeri **sadece testin uygulama yeri için geçerli

>2 hafta

Test sırasında hastaların ateş, enfeksiyon, ciddi egzama, ürtiker anjiödem bulgusu, aktif inflamasyon
veya astım atağı gibi klinik tablosu bulunmamaktaydı. İşlem hastane ortamında ve resusitasyon için uygun
şartlarda yapılmıştı. Hasta işlem süresince ve sonrasında en az 1-2 saat yakın gözlemde tutulmuştu.
Prick testinin yapılması ve erken reaksiyonların değerlendirilmesi
* Deri prick testi cildin perkütan olarak bir damla alerjen solüsyonu içinden delinmesiyle yapılmıştı.
* Test materyalleri ön kol volar yüze uygulanmıştı.
* Pozitif kontrol olarak histamin (10mg/ml) ve negatif olarak sulandırıcı kullanılmıştı.
* İşlemden 15-20 dakika sonra değerlendirme yapılmıştı.
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* Alerjen cevaplarından önce histamin cevabının yeterli olduğundan emin olunmuştu; eritemle birlikte
en az 5 mm ödem plağı yeterli cevap kabul edilmişti.
* Negatif kontrolün ödem çapı ve ilaç alerjeni için hem eritem hem ödem çapı ölçülmüştü.
* Alerjen uygulama yerinde ödem plağının ortalama çapı negatif kontrolün ödem çapına göre 3 mm
nin üstündeyse ve eritem buna eşlik ediyorsa reaksiyon pozitif kabul edilmişti.
* Ortalama çapın bulunması için en geniş çapla, buna ortasından dik olan çapın ortalaması alınmıştı.
İntradermal deri testinin yapılması ve erken reaksiyonun değerlendirilmesi
İntradermal test, prick testten daha duyarlı bir testtir ancak yanlış pozitif/irritan reaksiyonlara ve
anaflaktik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle önce prick testler uygulanmıştı, prick testler negatifse
intradermal testlere geçilmişti.
* İDT seri dilüsyonlar halinde mümkünse laminar akım altında steril ortamda hazırlanmıştı ve iki
saatten fazla bekletilmemişti.
* Kullanılacak en yüksek konsantrasyon irritan olmayan maksimum konsantasyon olarak
ayarlanmıştı.
* Ön kol volar yüz tercih edildi, ancak sırt veya üst kol bölgesine de yapılmıştı.
* Önce negatif (ilacın çözücü solüsyonu, %0.9 SF) ve pozitif (histamin 1 mg/mL) kontrollör
konulmuştu.
* Test edilecek en düşük dilüsyondan başlanarak ilaç alerjenleri uygulanmaya başlanmıştı.
* Uygulama için 1 ml’lik tüberkülin enjektörü ve 0.5 mm×16 mm’lik iğnesi kullanılmıştı.
* Sadece uygulanacak miktarda alerjen solüsyonu enjektöre çekilmişti.
* İğne ucu yukarı bakar şekilde 0,02-0,05 ml steril alerjen solüsyonu 3 mm çapta bir baloncuk (bleb)
oluşturacak şekilde intradermal olarak verilmişti.
* Enjeksiyonla oluşturulan bleb alanının sınırları çizilmişti ve çapı ölçülüp kaydedilmişti.
* Test alanı 20. dakikada değerlendirildi. Pozitif kontrolde reaksiyonun yeterli olduğundan emin
olunmuştu.
* Değerlendirme için ilaç alerjeni gelişen reaksiyonun ödem ve eritem sınırları çizilmişti, çaplar
ölçülmüştü ve ortalama ödem çapı hesaplanmıştı.
* ENDA grubu kriterlerine göre ortalama ödem çapı enjeksiyon alanının (bleb) ilk çapına göre 3 mm
ve üstünde artış gösteriyorsa ve eritem plağı eşlik ediyorsa reaksiyon pozitif kabul edilmişti (negatif kontrol
sonucu negatif olmalıdır).
* Reaksiyon negatifse bir üst İDT konsantrasyonuna geçilmişti.
IPT Öncesinde Yapılması Gerekenler
1.

Adım: Detaylı öykü: Reaksiyonun tam olarak tanımlanması, ilaç alımı ve reaksiyon arasındaki
sürenin belirlenmesi ve diğer risk faktörleri tespit edilmişti. Erken ve geç reaksiyon ayrımı yapılmıştı.
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2.

Adım: İn vivo deri testi veya in vitro alerji testleri: Tip 1 reaksiyonların tanısında geçerli bir in
vitro test varsa önce o test yapılmıştı, bu negatif ise prick ve intradermal testin erken okunması
gerçekleştirilmişti. Geç tip reaksiyonların tanısında, intradermal deri testinin geç okunması ve yama
testleri kullanılmıştı. Bu testler negatif ise kontrendikasyon da yoksa İPT’leri planlanmıştı.

3.

Adım: İlaç provokasyon testi: Onam formu: Hasta İPT’nin riskleri hakkında bilgilendirilmişti ve
bilgilendirilmiş onam formu imzalatılmıştı.
İPT uygulama şeması Şekil 9'da gösterilmektedir.

Şekil 9:Beta-laktam antibiyotikler ile erken reaksiyon tanımlayan olgulara yaklaşım[6, 74].

2.4. İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analizler SPSS 20.0 programı kullanılarak yapıldı. Verilerin dağılımı KolmogorovSmirnov testi ile değerlendirildi. Normal dağılım göstermeyen veriler ortanca(median)± çeyrekler aralık
(IQR) ve minumum-maximum değerler olarak gösterildi. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi
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kullanıldı. Gruplar arasındaki parametrik değişkenlerin karşılaştırılması için Mann-Whitney U testi
kullanıldı. Her analizde p değerinin 0.05'ten küçük olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

3. BULGULAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
Anabilim Dalı İmmünoloji ve Alerji polikliniğinde 1 Temmuz 2013 -31 Aralık 2016tarihleri arasında penisilin
alerjisi şüphesi ile başvurmaları nedeniyle tetkik edilen olguların retrospektif olarak değerlendirildiği klinik
çalışmaya 18-70 yaşları arasında 25’i erkek 45’i kadın toplam 70 olgu dahil edildi. 14 olgu öyküleri penisilin
aşırı duyarlılık reaksiyonu ile uyumlu olmaması, 2 olgu penisilin deri testlerini kabul etmemesi, 4 olgu penisilin
deri testleri planlanmış olmakla birlikte dosya değerlendirme sürecinde henüz testlerin tamamlanmaması ve 14
olgu ise acil alternatif ilaç ihtiyaçları nedeniyle tanısal test yapılmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldı
(Şekil 10).
Testleri
tamamlamama
n=4

Testleri kabul
etmeme
n=2

ADR ile
uyuşmayan
öykü varlığı,
n=14

Acil alternatif
ilaç tespiti
gerekli olan,
n=14

Şekil 10:Penisilin alerjisi ile başvuran ancak değerlendirme dışı bırakılan olgular ve nedenleri(n=34)
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Detaylı öykü alınmasını takiben ileri tetkik yapılan 36 olgunun cinsiyet ve yaşa göre dağılımları şekil
11 ve 12'de gösterilmektedir.

Cinsiyete Göre Dağılım

33%

Kadın n=24
67%

Erkek n=12

Şekil 11:Penisilin alerjisi şüphesi ile ileri tetkik uygulanan olguların cinsiyete göre dağılımları

Yaşa Göre Dağılım
8%

14%

18-30 n=5
31-40 n=8

20%
22%

41-50 n=13
51-60 n=7
61-70 n=3

36%

Şekil 12:Penisilin alerjisi şüphesi ile ileri tetkik uygulanan olguların yaşa göre dağılımları

Başvuru Öncesinde Var Olan, Tanı Konulmuş Hastalık Dağılımı
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Olguların 15(%42) 'inde tanı konulmuş hastalık yok iken, 21(%58)'inde doktor tanılı hastalıkvardı.
Bunların, 3'ünde kalp hastalığı, 4'ünde tiroid hastalığı,5' inde DM, 5' inde depresyon,5'inde hipertansiyon, 11'
inde diğer hastalıklar (osteoartroz, kolon kanseri, meme kanseri, serviks kanseri, romatoid artrit, peptik ulkus,
hiperlipidemi, ürtiker, gonartroz bulunmaktaydı. En sık eşlik eden hastalıkların dağılımı Şekil 13’de
görülmektedir.

Eşlik Eden Hastalıklar
10%

depresyon n=5
15%

DM n=5
Hipertansiyon n=5

15%

33%

tiroid hastalığı n=4
15%

diğer n=11

12%

kalp hastalığı n=3

Şekil 13:Başvuru Öncesinde Var Olan Tanı Konulmuş Hastalık Dağılımı

Başvuru Öncesinde Var Olan, Tanı Konulmuş Alerjik Hastalıklar
Olguların 18’sinde(%50) herhangi bir alerjik hastalık birlikteliği yokken, diğer 19 olguda ise (%53)
öyküde alerjik hastalık vardı. Alerjik hastalık bulunan olguların 10'unda(%28) alerjik rinit, 8’inde (%22)
penisilin grubu dışı ilaç alerjisi, 4’ünde(%11) astım, 2'sinde(%6) venom alerjisi, 1’inde (%3) gıda ve lateks
alerjisi birlikteliği vardı (Şekil 14).
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Eşlik Eden Alerjik Hastalıklar
%3 6%
yok n=18
Alerjik Rinit n=10
Astım n=4
Penisilin Dışı İlaç Alerjisi n=8
Gıda Alerjisi n=1
Arı Alerjisi n=2

22%
%50

11%
28%

Şekil 14:Penisilin alerjisi şüphesi ile ileri tetkik uygulanan olgulara eşlik eden alerjik hastalıklar

Penisilin dışı ilaç alerjisi bildiren olgulardan 3'ünde sefalosporin grubu antibiyotik alerjisi, 3`ünde
non-steroidalantiinflamatuar ilaçlar(diklofenak, parasetamol, nimesulid) ve 2'sinde platinum içeren
kemoterapotik ajan sorumlu ilaç idi.
Ailesinde İlaç AlerjisiÖyküsü
Olguların 33’ünün(%92) ailesinde ilaç alerjisi öyküsü yok iken, 3’ünün(%8)ailesinde ilaç alerjisi
öyküsü bildirilmiş idi. Olguların 2' si sorumlu ilaç ismini bilmiyorken 1'inde amcasında amoksisilin-klavulonik
asit ile aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişme öyküsü vardı.
Dosya bilgilerinin tümüne ulaşılarak değerlendirmeye alınan 36 olgunun demografik ve klinik
özellikleri tablo 7 de özetlenmektedir.

Tablo 7:Penisilin alerjisi nedeniyle tetkikleri tamamlanan olguların demografi ve klinik özellikleri
Cinsiyet, K/E, n

24 / 12

Yaş, Median (IQR) (min-maks), yıl

47 (21) (20-67)

Eşlik eden kronik hst varlığı, n (%)

21 (%58)
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Eşlik eden alerjik hastalık varlığı, n(%)

19 (%53)

Penisilin dışı ilaç alerjisi öyküsü, n(%)

8(%22)

Ailede ilaç alerjisi öyküsü, n(%)

3 (%8)

Öyküdeki Sorumlu İlaçlar
Olguların 34'ünde(%94) öyküdeki sorumlu ilaçla ilgili net verilere ulaşılabildi. 22’sinin öyküsünde
amoksisilin-klavulonik asit, 10’unda penisilin, 3'ünün ampisilin-sulbaktam, 2'sinin amoksisilin bulunmaktaydı.
Öncesinde penisilini güvenle kullanıp kullanmadıklarına dair bilgiye hastaların çoğunun dosyasında
ulaşılamadı(şekil 15).

Öyküde Sorumlu İlaçlar
8%
amok-klav n=22
27%

amoksisilin=2
60%

penisilin n=10
ampisilin sülbaktam n=3

5%

Şekil 15:Penisilin alerjisi şüphesi ile ileri tetkik uygulanan olgularda öyküde sorumlu olan ilaçlar

Reaksiyonun Ortaya Çıkış Zamanı
36 hastanın 3'ünde reaksiyonun ilaç alımını takiben ne kadar süre sonra ortaya çıktığına dair bilgiye
ulaşılamadı. 33 hastanın 16'sında reaksiyon ilaç alımını takiben ilk 1 saat içinde, 17'sinde 1-24 saat içinde
ortaya çıktığı bilgisine ulaşılmış idi.(Şekil 16)
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Reaksiyon Ortaya
Çıkış Süresi

veri yok

3

1 saat

16

1-24 saat

17
0

5

10

15

20

Olgu Sayısı (n)

Şekil 16:Penisilin alerjisi şüphesi ile ileri tetkik uygulanan olgularda reaksiyonun ortaya çıkış süresi

Öyküde Tariflenen Sistem Tutulumları
Öyküye göre sistem tutulumları incelendiğinde 17 tanesinde multisistem tutulum olduğu belirlendi.
En sık cilt ve mukoza tutulumu görüldü. En sık karşılaşılan semptom ciltte kızarıklık, kaşıntı ve döküntüydü.
Diğer sistem belirtileri Tablo8'de detaylandırılmıştır.

Tablo 8:Penisilin alerjisi öyküsüne göre tutulan sistemler
Olgu Sayısı (%)
Cilt/mukoza belirtileri

31(%86)

Üst solunum yolları belirtileri

7(%19)

Alt solunum yolları belirtileri

8(%22)

Kardiyovasküler sistem belirtileri

6(%17)

Gastrointestinal sistem belirtileri

5(%14)

Nörolojik belirtiler

10(%28)
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Reaksiyon Sonrası Düzelme
Tetkik edilen 36 olgunun 27’sinde acil başvurusu bulunmaktaydı. 9'unda reaksiyon kendiliğinden
kaybolmuştu. Hastalar içinde yoğun bakımda takip edilen yoktu.

Reaksiyon Sonrası Düzelme
25%
Evde n=12
Hastanede(Acil) n=24
75%

Şekil 17:Penisilin alerjisi şüphesi ile ileri tetkik uygulanan olgularda indeks reaksiyon sonrası düzelme
Son Reaksiyon ile Tetkikler Arasında Geçen Süre
36 olgunun 34(%94,4)'ünde son reaksiyonla testlerin yapılması arasındaki süre belli iken 2’si için süre
bilgisine ulaşılamadı. Olguların 9 tanesi 1-6 ay içinde, 7 tanesi 6-12 ay içinde, 12 tanesi 1-5 yıl içinde, 2 tanesi
5-10 yıl içinde, 4 tanesi 10 yıl geçtikten sonra tetkik edilmişti.

Son Reaksiyon İle Penisilin Deri Testleri
arasında Geçen Süre
12%

6%

26%

1-6 ay, n=9
6-12 ay, n=7
>1-5 yıl, n=12

35%

21%
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5-10 yıl, n=2
>10 yıl, n=4

Şekil 18:Penisilin alerjisi şüphesi ile ileri tetkik uygulanan olgularda son reaksiyon ile penisilin deri
testleri arasında geçen süre

Diğer Tetkikler
Olguların detaylı sonuçları Tablo 6’da özetlenmektedir. 36 hastanın 16 tanesinde total IgE düzeyine
bakılmıştı (16,90 - 901,9IU/ml). 36olgunun 34’ünde periferik kanda total eozinofil, 7’sinde bazal serum triptaz
düzeyine bakılmıştı (Tablo 9).
Tablo 9:Penisilin alerji şüphesi nedeniyle değerlendirilen olguların diğer tetkikleri
Total IgE *

16,90 - 901,9 IU/ml

Total eozinofil *

10 (%0.1) – 678 (%5.62) u/L

Bazal serum triptaz *

<1 – 10.6ug/l

*ort±SS(min-max)

Penisilin spesifik İgE sonuçları
36 hastanın 13' ünde penisilin spesifik İgE sonuçlarına ulaşılabildi. Sadece 3 olguda pozitiflik
saptanmış idi.
Deri testi ve oral provokasyon testi sonuçları
36 olgunun tümüne major ve minor determinantlar ile test yapıldı; 7’si (+), 29’u(-) saptandı. 27
hastaya amoksisilin-klavulonik asit flakon ile test yapıldı; 5’i(+), 22’si (-) saptandı. 20 hastaya amoksisilin ile
OPT yapıldı; 5’i (+), 15’i (-) saptandı. 17hastaya amoksisilin-klavulonik asit ile OPT yapıldı. Tümü (-)
saptandı. 24 hastaya ampisilinflakon ile test yapıldı; 8’i (+),16’sı (-) saptandı. 14 hastaya ampisilin ile OPT
yapıldı; 1’i (+), 13’ü(-) saptandı. 12 hastaya ampisilin-sulbaktamflakon yapıldı; tümü (-) saptandı. 14 hastaya
ampisilin-sulbaktam OPT yapıldı; tümü (-) saptandı. 18 hastaya benzatin penisilin ile 5 günlük OPT yapıldı;
tümü (-) saptandı.
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Değerlendirmeye alınan olgu sayısı:70

ileri tetkik yapılabilen olgu sayısı: 36

DAP negatif olgu sayısı:29

Amoksisilin +Klavulonik asit deri testi negatif
olgu sayısı: 22

Amoksisilin OPT negatif olgu sayısı:15

Amoksisilin +Klavulonik asit OPT negatif olgu
sayısı:17

Ampisilin deri testi negatif olgu sayısı:16

Ampisilin OPT negatif olgu sayısı:13

Ampisilin+Sülbactam OPT negatif olgu
sayısı:14

Şekil 19:Tüm alerjik değerlendirme aşamaları ve olgu sayıları

Alerjik değerlendirme yorumları
36 olgunun 17'sinde(%47) tüm testler negatif bulunmuştu ve olguların antibiyotik kullanımına
herhangi bir kısıtlama getirilmemişti. 19 olguda(%53) ise tanısal testlerin herhangi bir aşamasında pozitiflik
saptanmıştı. Olguların 5'inde minor determinant, 1'inde major determinant, 1'inde hem minor hem major
determinant, 5'inde amoksisilin-klavulonik asit ve ampisilin, 9'unda ampisilin, 1'inde ampisilin-sulbaktam ile
deri testi pozitifti. Olguların 22'sinde tüm deri testleri negatifti. Oral ilaç provokasyonu ile 5 olguda
amoksisilin, 2 olguda ampisilin ve 1 olguda hem amoksisilin hem ampisilin ile pozitiflik saptanmış idi.
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Alerjik değerlendirme
yapılan olgular
n=36

Tüm testleri negatif
bulunan olgular
n=17 (%47)
Herhangi bir testte
pozitiflik bulunan
olgular
n=19 (%53)

Deri testi pozitifliği
n=13

Oral provokasyon
testi pozitifliği
n=6

Şekil 20:Penisilin alerjisi değerlendirme sonuçları

Penisilin Aşırı Duyarlılığı Persiste Eden ve Etmeyen Olguların Karşılaştırılması
Uyumlu öykü olmasına rağmen 17 olguda (%47) tüm testler negatif bulunmuştu ve bu olguların
herhangi bir antibiyotik kullanım kısıtlılığına gerek olmadığına karar verilmişti. Deri testleri ve/veya OPT
esnasında pozitiflik saptanan olguların (n=19, %53) ise penisilin alerjisi olduğuna dair kimlik kartları
düzenlenmiş idi.
Penisilin alerjisi persiste eden olguların yaş ortalaması 46±20 y iken, penisilin alerjisi persiste etmeyen
olguların ise 48±12 y idi (p=0,04). Ancak yaş homojen dağılım göstermediği için ortanca süreleri
karşılaştırdığımızda istatistiki olarak anlamlı farklılığa ulaşılamamıştır. Penisilin alerjisi persiste eden ve
etmeyen olgular arasında cinsiyet, eşlik eden kronik hastalık ve alerjik hastalık varlığı, bireysel penisilin dışı
ilaç alerjisi öyküsü, ailede ilaç alerjisi varlığı açısından anlamlı fark saptanmadı. Öyküdeki ilaç çeşitliliği, ve
toplam reaksiyon sayısı da penisilin alerjisi persiste eden ve etmeyen olgular arasında farklı değildi. İndeks
reaksiyonda cilt/mukoza tutulumu dışında herhangi bir sistem tutulumu varlığı da her iki grup için benzer idi.
İlaç alımını takiben reaksiyonun ortaya çıkış süresi (ilk 1 saat vs. 1-24 saat) açısından da penisilin alerjisi
persiste eden ve etmeyen olgular arasında fark yok idi. Ancak indeks reaksiyondan sonra test yapılana kadar
geçen süre ortalamaları penisilin alerjisi persiste eden olgularda 22,1±22,8 ay iken, persiste etmeyenlerde bu
süre 74,2±91,1 ay idi (p=0,022). Ancak süreler homojen dağılım göstermediği için ortanca süreleri
karşılaştırdığımızda istatistiki olarak anlamlı farklılığa ulaşılamamıştır. Penisilin alerjisi persiste eden olguların
%94,7’sinin ilk 5 yıl içinde değerlendirildiği göze çarpmaktadır. Reaksiyon gelişimi ile test yapılması arasında
geçen süre 84 ayı (7 yıl) aştığında persiste eden olgu kalmadığı tespit edilmiştir.
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Penisilin alerjisi persiste eden olgular ile etmeyenler arasında demografik bulgular açısından ve klinik
öykü açısından yapılan değerlendirme Tablo 10’da görülmektedir.Olguların detaylı incelenmesi ve
değerlendirmesi Tablo 11'de görülmektedir.
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Tablo 10: Penisilin alerjisi persiste eden ve etmeyen olguların karşılaştırılması
*Veriler normal dağılmadığı için median (IQR) şeklinde verilmiştir.
Penisilin Alerjisi Persiste Eden

Penisilin

Alerjisi

Persiste

n=19

Etmeyen n=17

Yaş, Median (IQR)*

46 (20)

48 (12)

0.073

Cinsiyet, K/E

14/5

10/7

0.301

Kronik Hastalık, n(%)

10(%52)

11(%65)

0.345

Alerjik Hastalık, n(%)

8(%42)

10(%59)

0.317

Penisilin Dışı İlaç Alerjisi

6(%32)

2(%12)

0.153

1(%5)

2(%12)

0.481

15(%79)

11(%65)

0.285

Toplam Reaksiyon Sayısı*, n

2 (%10)

1 (%6)

0.057

Reaksiyon Test Arası Süre*,

14 (36)

25 (101)

0.198

Çıkış

60 (440)

45 (303)

0.928

Dışında

10(%52)

11(%65)

0.463

P

Öyküsü, n(%)
Ailede İlaç Alerjisi Öyküsü,
n(%)
Öyküde

Sorumlu

İlaç

Aminopenisilin, n(%)

ay
Reaksiyon

Ortalama

Süresi*, dk
C/M
Sistemik

Tutulumu
Tutulum

Varlığı.

n(%)

SONUÇ:
•

Penisilin alerjisi öyküsü ile başvuran olguların 2/3’ünün kadın olduğu gözlendi.

•

Penisilin alerjisi öyküsü ile başvuran olguların (n=70) 14’ünde (%20) öykünün aşırı duyarlılık
reaksiyonu ile uyumlu olmadığı sonucuna varıldı.

•

Penisilin alerjisi öyküsü aşırı duyarlılık reaksiyonu ile uyumlu olan ve tüm testleri yapılan olguların
(n=36)
o

17’sinde (%47) penisilin alerjisinin persiste etmediği

o

13’ünde (%36) sadece deri testleri ile penisilin alerjisinin persiste ettiği
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o

6’sında (%17) deri testleri negatif olmakla birlikte oral provokasyon testleri ile penisilin
alerjisinin persiste ettiği gözlendi.

•

Penisilin alerjisi persiste eden olguların yaş ortalamalarının penisilin alerjisi persiste etmeyen
olgulardan daha küçük olduğu saptandı.

•

İndeks reaksiyon ile penisilin alerjisi değerlendirme testlerinin yapılması arasında geçen süre arttıkça
persistansın azaldığı, 7 yılı aşarsa persistansın gözlenmediği tespit edildi.

•

İndeks reaksiyonun şiddeti veya ortaya çıkış zamanının persistansa etkili olmadığı gözlendi.
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Tablo 11: Olguların detaylı sonuçları

AX+Cl

3 YIL

DAP MAJOR

1

DAP MINOR

AX+Cl

ASY

E

TEST SÜRESİ
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CİNSİYET

1
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ÜSY

DERİ TESTLERİ

C/M

SORUMLU İLAÇ

TUTULAN SİSTEMLER
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(-)
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0
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0

0
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0
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TARTIŞMA
Penisilin ve diğer beta-laktam grubu antibiyotikler ilaç alerjilerine sebep olan ilaçların başında gelir. Tüm dünyada
yaygın olarak kişisel beyana dayalı bu penisilin alerjilerinin neredeyse %90’ı beta-laktam antibiyotikleri tolere
edebilmektedir. Beta-laktam antibiyotiklere gerçek duyarlılığı olan bireylerin ilaçlardan uzak kalınması
durumunda 5 yılın sonunda %50’sinin, 10 yılın sonunda %80’ninin deri testleri çok yüksek bir oranda
negatifleşmektedir. Bundan dolayı beta-laktam alerjisi saptanan bireyleri ömür boyu bu ilaçlardan uzak tutmak,
gereksiz yere vankomisin ve kinolon gibi antibiyotiklerin kullanılmasına yol açmakta, bu da çok özel durumlarda
kullanılması gereken bu pahalı ve değerli antibiyotiklere direnç gelişme olasılığını artırmaktadır. Her ne kadar
penisilin alerjisinin persiste etme olasılığı sayısal olarak az olsa da, halen anafilaksi ve hatta ciddi/ölümcül
anafilaksi nedenlerinin başında penisilin alerjileri yer almaktadır[75]. Ölümcül sonuçları nedeniyle penisilin
alerjisi persistansında etkili faktörlerin ortaya konması önem arz etmektedir. Ancak, ülkemizde penisilin alerjisinin
persiste etmesinde etkili olan faktörler ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamışken literatürde de bu konu ile ilgili
yapılmış yeterli çalışma bulunmamaktadır.
Yapılan çalışmalarda genellikle ilaç alerjisi şikayeti ile hastaneye başvuran hastaların çoğunluğunu kadın hastalar
oluşturmaktadır. İlaç alerjisi ile ilgili yapılan epidemiyolojik çalışmalarda da kadınlarda ilaç alerjisi görülme
sıklığının erkeklerden 2-3 kat daha fazla saptandığı görülmektedir[76]. 2014 yılında Macy yaptığı çalışmada, ABD
nüfusunun yaklaşık %8 inde penisilin alerjisi öyküsü olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada belirtildiğine göre
penisilin sınıfı antibiyotiklere maruz kalan hastaların bir yıl içinde penisilin alerjisi tarifleme oranları kadınlarda
yaklaşık %2 iken erkeklerde yaklaşık %1'dir[77]. Bize başvuran olguların da 2/3'si kadın olduğundan
çalışmamızda kadınlarda ilaç alerjisi öyküsünün erkeklerden 2 kat daha fazla olduğunu saptadık.
Literatüre bakıldığında penisilin alerjisi persiste edilen hastaların yaş ortalamaları ile ilgili yeterli bilgi
edinilemedi. Bizim çalışmamızda penisilin alerjisi persiste eden 19 hastanın yaş ortalaması 15.53 idi. Persiste
etmeyen 17 hastanın yaş ortalaması ise 21.82 idi. Penisilin alerjisi persiste eden olguların yaş ortalamalarının
persiste etmeyen olgulardan daha küçük olduğu saptandı.
Hastalarda bulunan bazı hastalıklar alerjik reaksiyon riskini arttırabilir. Karaciğer hastalığı ya da renal
bozuklukların varlığı, viral enfeksiyonlar istenmeyen ilaç reaksiyonu gelişimi için risk faktörleridir. Örneğin
aminopenisilin kullanımı sonrası makülopapüler döküntüler, EBV (Ebstain Barr virüs) enfeksiyonlarında ve
lösemilerde daha sık karşımıza çıkabilmektedir [78, 79]. Biz de çalışmamızda polikliniğe başvuru öncesinde
bulunan, tanı konulmuş hastalık varlığını araştırdık. Olguların 21 (%58)'inde tanı konulmuş hastalık varken, 14
(%42) 'ünde herhangi bir hastalık yoktu. Bu olgularda yaptığımız ilaç alerjisi varlığı veya ilaç alerjisi şüphesi

varlığının, polikliniğe başvuru öncesinde tanı konulmuş hastalıklar ile olan ilişkisinin değerlendirilmesinde
olgularda tanı konulmuş hastalıkların var olması ile, kişide ilaç alerjisi varlığı veya ilaç alerjisi şüphesi ilişkisi
arasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmadı. Eşlik eden doktor tanılı ek hastalıkların genel olarak ilaç alerjisi
riskini arttıran hastalıklar içerisinde olmayan KAH, malignite, tiroid hastalığı gibi kronik hastalıklar olması bu
durumu açıklamaktadır. Ancak olguların reaksiyon esnasında herhangi bir viral enfeksiyona sahip olup olmadıkları
konusunda maalesef öykü dışında güvenilir bir veri yok idi.
Yapılan çalışmalarda kendisinde veya ailesinde alerjik rinit, alerjik astım veya atopik dermatit gibi hastalık öyküsü
olan atopik kişilerde ilaç alerjisi sıklığında belirgin artış olmadığı ancak özellikle astımı olan kişilerde ilaç alerjisi
geliştiğinde daha ciddi klinik sonuçlar olabildiği saptanmıştır[10]. Polikliniğe başvuru öncesinde olgularda tanı
konulmuş alerjik hastalıkların var olması ile, kişide ilaç alerjisi varlığı ilişkisi değerlendirildiğinde ise kişide alerjik
hastalık olması ile istatistiksel olarak anlamlılık saptanmadı. Ancak bu olguların reaksiyon paternlerinin herhangi
bir alerjik hastalık olmayan olgulara göre daha şiddetli/sistemik tutulumlu olma eğiliminde olduğu gözlendi.
Kişinin ailesinde ilaç alerjisi olmasının kendisinde ilaç alerjisi oluşturma riskini 15 kat arttırdığı bildirilmiştir [15].
Çalışmamızda ailede ilaç alerjisi öyküsü varlığı araştırıldığında, olguların 3 (%8)’ünde ailede ilaç alerjisi öyküsü
bulunduğu, 33(%92) 'ünde ise ailede ilaç alerjisi öyküsü olmadığı tespit edildi. Ailede ilaç alerjisi öyküsü ile kişide
ilaç alerjisi varlığı veya ilaç alerjisi şüphesi ilişkisi değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlılık saptanmadı.
İstatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememesinin olgu sayısının yeterli olmamasına bağlı olabileceği
düşünüldü.
Wong ve arkadaşlarının 2006 yılında yaptıkları regresyon analizinin sonucuna göre yaş, cinsiyet ve reaksiyon türü,
penisilin verildikten sonraki reaksiyon süresi ya da son reaksiyondan sonra geçen süre gibi bilgileri içeren klinik
öykünün deri testinin pozitif olması ile herhangi bir bağlantısı olmadığı görülmüş. Deri testi (+) olan hastaların
çoğu en az 3 sene önce reaksiyon göstermişler[70]. Bizim çalışmamızda alerjisi persiste eden grupta bu sürenin
ortalaması 15.55 ay iken, persiste etmeyen grupta süre 19.97 ay idi. Persiste etmeyen gruptan iki kişinin dosyasında
bu süre ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktaydı. Ayrıca bizim çalışmamızda da benzer şekilde indeks reaksiyon ile
penisilin alerjisi değerlendirme testlerinin yapılması arasında geçen süre ile alerji persistansı arasında ve reaksiyon
ortaya çıkış süresi ile penisilin persistansı arasında bir ilişki saptanmadı.
Soria ve arkadaşları tarafından 2017 yılında dizayn edilen penisilin alerjisi için klinik olarak karar verme
algoritmasına göre ilk penisilin kullanımı sonrasında semptomlar arasındaki sürenin < 2 sa olduğu durumlarda,
ciddi bir reaksiyon yoksa cilt bulgularına bakılmalıdır. Kaşıntı eşlik etmiyorsa düşük riskli penisilin alerjisi kabul
edilmelidir; kaşıntı eşlik ediyorsa eğer semptomlar <24 sa içinde başladıysa yüksek riskli, > 24 sa içinde başladıysa
düşük riskli penisilin alerjisi kabul edilir. Herhangi bir cilt bulgusu yokken astım atağı ve/veya bilinç kaybı varsa
yüksek riskli penisilin alerjisi, ishal halsizlik gibi belirtiler varsa düşük riskli penisilin alerjisi olduğu kabul edilir.
İlk penisilin kullanımı sonrasında semptomlar arasındaki sürenin >= 2 sa olduğu durumlarda hospitalizasyon ve
epinefrin uygulanması gibi ciddi reaksiyonlar veya akut hepatit, hipersensitivite pnömonisi, agranülositoz ya da
vaskülit varsa yüksek riskli penisilin alerjisi olduğu kabul edilir. Ciddi bir reaksiyon yoksa cilt bulgularına bakılır.
Mukozal ve/veya büloz lezyonlar oluşmuşsa ya da semptomlar >48 sa ise yüksek riskli penisilin alerjisi,
semptomlar <48 sa ise ya da herhangi bir cilt bulgusu yoksa düşük riskli penisilin alerjisi olduğu kabul edilir. İlk

penisilin kullanımı ve semptomlar arasındaki sürenin bilinmediği durumlarda, hospitalizasyon veya epinefrin gibi
ciddi reaksiyonlar varsa yüksek riskli penisilin alerjisi olduğu kabul edilir. Ciddi bir reaksiyon yoksa semptomların
süresine bakılır. Bu süreler <24 sa, >48 sa ise ya da süre bilinmiyorsa yüksek riskli penisilin alerjisi, 24-48 sa
arasında ise düşük riskli penisilin alerjisi olduğu kabul edilir [80]. Tüm bu sınıflandırmanın yanlış olma riski düşük
olmasına rağmen yazarlar bu algoritmanın genel uygulamalarda kullanmasını önermemiş ve hastane ortamında
acil durumlarda faydalı olabileceğini belirtmişlerdir.
2017 yılında Tannert ve arkadaşları tarafından pozitif deri testi sonuçlarının ve pozitif sİgE nin klinikle uyumunu
ve deri testi ve sİgE nin tekrarlanma gerekliliğini araştıran bir çalışma yapıldı. Bu çalışmanın sonucunda IgE ilişkili
penisilin alerjisinin tespitinde en iyi yöntemin pozitif olgu öyküsü ile eş zamanlı yapılan pozitif deri testi sonuçları
ve sİgE ya da pozitif bir OPT sonucunun kombinasyonu olduğu bulundu[72]. Bizim çalışmamızda 36 hastanın
13’ünün sİgE sonucuna ulaşılabildi. Sadece 3'ünde pozitiflik saptandı. sİgE’si pozitif saptanan hastaların 2'sine
yapılan OPT ve deri testleri ise negatif bulundu. sİgE pozitifliği klinik öykü ile ve deri ve OPT sonuçları ile ilişkili
bulunmadı.
İlaçlarla karşılaşma sıklığı arttıkça alerji gelişme ihtimalinin de arttığı bilinmektedir. Kişinin ilaç ile karşılaşma
sıklığı alerjik reaksiyon geliştirme riski ile doğru orantılıdır[10]. Bizim çalışmamızda hastaların daha öncesinde
bu ilaçları kullanıp kullanmadıkları hakkında dosya kayıtlarından yeterli bilgiye ulaşılamadığından bu konu ile
ilgili değerlendirme yapılamamıştır.
Penisilin alerjisi persistansında etkili faktörlerin tanımlanabilmesi için 3. basamak erişkin alerji polikliniğine
penisilin alerjisi nedeniyle başvuran olguların dosya bilgilerinin retrospektif olarak değerlendirildiği bu çalışmada,
daha öykü değerlendirme aşamasında olguların %20’sinin öykülerinin aşırı duyarlılık reaksiyonu ile uyumlu
olmadığı sonucuna varılarak “penisilin alerjisi” etiketinin kaldırılmış olduğu tespit edildi. Penisilin alerjisi
değerlendirmesi tamamlanan olguların %47’sinde ise test sonuçlarına göre “penisilin alerjisi” etiketi kaldırılmış
ve antibiyotik kullanım kısıtlamasına gerek olmadığı olgulara bildirilmiş idi. Penisilin alerjisi değerlendirmesinde
deri testi aşamasında %36 olguda penisilin alerjisinin persiste ettiği saptanmış idi. Penisilinler ile deri testleri
negatif olmasına rağmen % 17 olguda oral ilaç provokasyon esnasında reaksiyon gözlenmiş ve penisilin alerjisinin
persiste ettiği sonucuna varılmış idi.
Alerji doktorları, bir hastayı ilaç aşırı duyarlılığı konusunda sorgularken, verilen ilaçların adını, dozunu ve veriliş
yolunu içeren alerji öyküsünü dikkatlice alırlar. Öykü alınırken aynı zamanda reaksiyon süresi, reaksiyonlar ile
ilişkili spesifik semptomlar, verilen tedavi ve sonradan maruz kalma veya nüksedip etmediği gibi bilgiler de göz
önünde bulundurulur. Alerji doktorları kapsamlı bir ilaç alerjisi öyküsü edinmeyi ve belgelemeyi istemenin
yanında, ayni zamanda hangi ilaç alerjisi araştırmasına ihtiyaç olduğu ile ilgili kararlar verir ve klinik öykü
temelinde risk sınıflandırması yaparlar[81].
Ancak ilaç alerjisi öyküsü için kanıtlanmış bazı kısıtlamalar vardır ve ilaç hipersensitivitesinin
değerlendirilmesinde tanı yöntemlerine ihtiyaç olduğu kesindir. Örneğin, penisiline maruz kaldıktan sonra belirsiz
semptomları olan hastaların üçte birinde deri testi pozitiftir ve bu nedenle alerjik oldukları varsayılmaktadır. Öte

yandan penisilin cilt test sonuçları negatif olan hastaların bir ilaca reaksiyon gösterdikleri de görülmektedir. Bu
nedenle tek başına klinik öykü yerine cilt testi ve/veya OPT'yi içeren kapsamlı ilaç alerjisi değerlendirmeleri tercih
edilir[81].
Literatürdeki daha önceki çalışmalara bakıldığında penisilin alerjisi olduğunu iddia eden hastalara deri testi
yapıldığında bunların sadece %10-20 sinde gerçek penisilin alerjisi olduğu ortaya çıkmıştır[82]. Bu durumun
sebepleri hastaların ilaç yan etkilerini alerjik reaksiyon zannetmesi, ilk reaksiyonda olanların tam olarak
hatırlanamaması ve penisilin speİgE’nin zamanla kaybolmasıdır[83]. Görüldüğü üzere bu vakalarda ayrıntılı bir
öykü almak, klinisyenlerin gerçek penisilin alerjilerini tanımalarına olanak sağlayabilir ve böylelikle gerçek
alerjisi olmayanların antibiyotik kullanımına izin verilebilir. Öyküsü ciddi bir alerjik reaksiyon düşündüren ve bu
antibiyotiğe ihtiyaç duyan hastalara deri testi yapılmalı ve gerekirse sonrasında penisilin desensitizasyonu
yapılmalıdır[84].
Torda ve Chan 2018 yılında yetişkin hastalarla 6 ay boyunca yaptıkları bir çalışmada, hastalardan detaylı klinik
öykü alıp bunları hastaların alerji ile ilgili tıbbi kayıtları ile karşılaştırmışlar. Hastaların yaklaşık %20'sinde alerji
etiketini hemen kaldırıp hastaları alerjik olmadıkları konusunda bilinçlendirmişler. Hastaları uygun bir şekilde
alerji yönünden tanımlamak için kullanılan bu basit yöntemler ile yüksek maliyetli bazı özel antibiyotiklerin
sadece gerçekten bunlara ihtiyaç duyulan hastalara verilmesi sağlanmış olur[85].
2011 yılında Fox ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada penisilinle reaksiyon öyküsü olan hastalar detaylı bir
şekilde değerlendirilmiş ve pozitif öykü, deri testi sonucunu öngörmede yeterli bulunamamış. Major ve minor
belirteçlere göre negatif deri testi olan hastaların penisilin ile hızlı bir hipersensitivite reaksiyonu gösterme
konusunda daha az riskli olduğu ve pozitif deri testi olan hastalarda penisilin ile desensitizasyon ya da alternatif
ilaç kullanımı gerektiği söylenmiştir. Bizim çalışmamızda da öyküde alerji tarifleyen 70 hastadan 36 tanesine
major ve minör determinantla yapılan test (DAP Penicillin Diater Laboratories,Madrid,Spain) 7 hastada pozitif
bulundu. Böylece öykü, deri testi sonuçlarını öngöremedi sonucu çıkarıldı. Major ve minör determinantla yapılan
testte (DAP Penicillin Diater Laboratories, Madrid, Spain) pozitiflik saptanan hastalara alternatif ilaç testi yapılıp
uygun antibiyotikler önerildi[64].
2017 yılında Chiriac ve arkadaşları yaptıkları çalışmada beta laktam alerjisi tahmin etme modellerini sunmuşlardır.
Çalışmada çok değişkenli lojistik regresyon ve Sınıflama ve Regresyon Ağacını kullanarak karar ağacı yöntemi
olarak adlandırılan iki yöntem kullanmışlardır. Yazarlar, alerji doktorları tarafından toplanan hasta hikayelerinden
çıkarılan değişkenleri kullanarak iki farklı tahmin yönteminin kullanılmasının hastanın gerçek beta-laktam alerjisi
olup olmadığını tam olarak tahmin edemediği sonucuna varmışlardır. Bu çalışma, alerji ve immünoloji doktorlarını
deri testi ile kapsamlı ilaç alerjisi değerlendirmesi yapmaya teşvik etmektedir ve sevk edilen hastalarda doğru
teşhise ulaşmak için doktorların karşılaştığı zorlukları göstermektedir[81].
Khasawneh ve arkadaşları tarafından 2013 yılında yapılan bir çalışmada penisilin alerjisi olduğunu söyleyen 192
hastaya anket yapılmış. Anket sonuçları baz alındığında 121 (%63) hastada daha yüksek ihtimalle, 54 (%28,1)
hastada daha düşük ihtimalle penisilin alerjisi olabileceği, 17 (%8,9) hastada ise alerji ihtimali olmadığı

bulunmuştur. 51 (26,6) hasta hayatları boyunca tekrar penisiline maruz kalmış ve bunların %86.3’ü penisilini
tolere edebilmiş[84].
Meng ve arkadaşları tarafından 2013-2015 yılları arasında 84 hasta ile yapılan çalışmada penisilin alerjisi
olduğunu söyleyen hastaların sadece %28.8'i alerjik bulunmuş. İndeks ilaç amoksisilin klavulonik asit ya da
fluksasilin olduğunda hastalar amoksisilini tolere edebilmiş[86].
Solensky ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada ise deri testi pozitif saptanan hastaların %33'ünde belli
belirsiz öykü olduğu saptanmıştır. Deri testi ile belirlendiği üzere penisilin speİgE antikorları olan hastaların büyük
çoğunluğunda penisilin alerjisi öyküsü belirsizdir. Bu sonuçlarda gösteriyor ki alerjik öyküsü belirsiz olan
hastalara da ciddi öyküsü olan hastalar gibi penisilin verilmeden önce deri testi yapılmalıdır[87].
Dormen ve arkadaşları 2018 yılında yaptıkları çalışmada penisilin alerjisi bildiren ve penisilin alerji testi negatif
olan hastalarda İ.v. penisilin antibiyotiklerinin tekrar tekrar uygulanmasının güvenli olduğunu belirtmişlerdir. Bu
gözlemleri doğrulamak için daha büyük prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır[88].
Genel olarak ilaç alerjisi olasılığı düşük olduğunda OPT uygulanmalıdır çünkü amaç hastanın alerjik olmadığını
ve ilacın tolere edilebildiğini doğrulamaktır. Warrington ve arkadaşları yaptıkları ankette deri testi negatif olan
hastaların %52 sinin hala antibiyotik kullanmaktan kaçındığını bazı hastalara da aile hekimlerinin alternatif bir
antibiyotik kullanmalarının daha güvenli olduğunu söylediklerini ortaya çıkarmıştır[89]. Bu nedenle penisilin
alerjisi tanısını açıkça dışlamak için negatif deri testinden sonra OPT yapmak standart haline gelmiştir[90].
Pozitif penisilin deri testlerinin çok düşük oranda olduğu göz önünde bulundurulduğunda yakın zamanda ortaya
atılan bir başka yaklaşım, öncesinde deri testi yapılmaksızın direk amoksisilin OPT yapılmasıdır. Mill ve
arkadaşları amoksisilin ile cilt reaksiyonu öyküsü olan 818 çocuğun katıldığı çalışmalarında çocukların %94 ünün
dereceli bir amoksisilin uyarısını tolere edebildiğini, geri kalanlarında orta dereceli ürtiker ve makülopapüler
döküntü izlendiğini saptamışlar. Hastaların hiçbirinde anaflaksi öyküsü yokmuş ve çoğu hasta amoksisilin ile ilk
maruziyette reaksiyon tariflemiş[91]. Bu konu ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu için şimdilik bu
yaklaşım yalnızca hafif kutanöz reaksiyon öyküsü olan çocuklarda düşünülmelidir. OPT'si pozitif olan hastalar ya
penisilin antibiyotiklerinden kaçınmaya devam etmeli ya da gerekirse desensitize edilmelidirler[90].
Bizim çalışmamızda da hastaların en az %20 sinde iyi bir öykü ile “de-labelling” yapılabilmişti. Test edilenlerin
de neredeyse yarısında (%47) de-labelling” yapılabilmişti. Değerlendirmede tek başına deri testlerinin yeterli
olmadığı OPT gerektiği ortaya çıktı (%17).
İlaç alerjileri klinik basit bir cilt döküntüsünden anaflaksi hatta ölüme kadar varabilen geniş bir yelpazede
olabilmektedir[92]. Kutanöz ilaç reaksiyonları ilaç alerjilerinin en sık görülen belirtileridir. Çalışmamızdaki
olgularda gözlenen belirtileri incelediğimizde en sık cilt/mukoza tutulumunun görüldüğü saptanmıştır. Bu veriler
literatür verileri ile uyumlu saptanmıştır.

5. SONUÇ VE LİMİTASYONLAR
İstenmeyen ilaç reaksiyonları doktor reçetelerini ve pratiğini etkileyen ciddi bir toplum sağlığı sorunudur.
Klinik pratikte BL antibiyotikler içerisinde en sık penisilin alerjisi ile ve her yaş grubunda karşılaşılmaktadır.
Penisilin maruziyeti sonrası gelişen reaksiyonlar deri döküntüsü gibi hafif reaksiyonlardan anafilaksi gibi yaşamı
tehdit edecek boyutta ciddi reaksiyonlara kadar çok geniş yelpazede olabilir.
İlaç alerjileri içerisinde en çok bilgiye sahip olunan grup penisilinlerdir. Ancak penisilin alerjisinin doğal
seyri hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Penisilin duyarlılığının ilaçlardan uzak durmak koşuluyla 10 yılın
sonunda %80 oranında kaybolduğu bildirilmiştir. Ancak duyarlılığın persistansında etkili faktörler hakkında
literatürde veri bulunmamaktadır.
Yaptığımız çalışma sonucunda tek başına öykünün bile penisilin alerjisi etiketini kaldırmaya yeterli olabileceği
olgular olduğu gözlendi. Persistans için yapılan alerjik değerlendirmenin deri testlerinin yanı sıra mutlaka oral
provokasyon testlerini de içermesi gerektiği sonucuna varıldı. Penisilin alerjisi persiste eden olguların yaş
ortalamalarının penisilin alerjisi persiste etmeyen olgulardan daha küçük olduğu saptandı. İndeks reaksiyon ile
penisilin alerjisi değerlendirme testlerinin yapılması arasında geçen süre arttıkça persistansın azaldığı, süre 7 yılı
aşarsa persistansın gözlenmediği tespit edildi.
Öte yandan yaptığımız çalışmada bazı kısıtlamalar da bulunmaktadır. İndeks reaksiyonlara ait bilginin sadece
olguların beyanına dayanması, herhangi bir sağlık sistemi kaydının olmaması ve alerjik değerlendirmesi tam
olarak yapılabilen olgu sayısının az (n=36) olması en önemli kısıtlılıklardır.
Her ne kadar penisilin alerjisinin persiste etme olasılığı sayısal olarak az olsa da, halen anafilaksi ve hatta
ciddi/ölümcül anafilaksi nedenlerinin başında penisilin alerjileri yer almaktadır. Ölümcül sonuçları nedeniyle
penisilin alerjisi persistansında etkili faktörlerin ortaya konması önem arz etmektedir. Bu nedenle kısıtlılıklarına
rağmen çalışma verilerimizin klinik pratikte yol gösterici olacağı kanaatindeyiz
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ÖZET
Multipl myelom, monoklonal immunglobulin üreten, tek bir plazma hücre klonunun neoplastik proliferasyonu ile
karakterize bir hastalıktır.
Multıpl myelom hastalığının çok değişken bir hastalık seyri mevcuttur. Sağkalım birkaç ay ile 10 yılı aşan geniş
bir yelpaze aralığında seyreder. Yaş, performans durumu(PS), serum albumin , b2 mikroglobulin , laktat
dehidrogenaz (LDH), renal fonksiyon, genetik faktörler ve serum hafif zincirleri (sFLCs) veya bunların oranı
(sFLCr) gibi cok sayıda prognostik faktör tespit edilmiştir. Bu prognostik faktörlerle olustulan evreleme sistemleri
ile hastaların hayatta kalma sürelerine rehberlik etmektedirler.
Bu calışmada multipl myelom tanılı ve hastanemiz hematoloji polikliniğinde takip ve tedavi altındaki hastalarda
tanı sırasında risk gruplarının belirlenmesi ve risk adaptif tedavi yoğunluğunun düzenlenmesi ve prognoz
belirlenmesi konusunda halen mevcut 3 sisteme(durie salmon(DS),international staging systemfor myeloma(ISS)
ve mayo stratification for myeloma(mSMART)) göre evrelendirilmesi ve 3 evreleme sistemine göre mortalite
acısından farklılık olup olmadığını göstermek amaçlanmıştır.
Materyal, Metod:
Bu çalışmada hematoloji polikliniğinden takipli toplam 110 multipl myelom tanılı olan hastada prognoz tayini için
kullanılan 3 evreleme sistemi (durie salmon(DS),international staging systemfor myeloma(ISS) ve mayo
stratification for myeloma(mSMART) ile hastaların evrelendirilmesi ve mevcut uluslarası evrelendirme
kriterlerinin hastalarımız üzerinde prognoz tayininde birbirine üstünlüğü araştırılmıştır.
Hasta dosyaları retrospektif taranarak demografik bilgileri ,myelom tipi,hemoglobin, kalsiyum,kretainin düzeyleri,
direk grafide litik lezyon varlığı,serum serbest hafif zincir oranı, kemik iliği biopsi tarihi, myelom tanı tarihi, fish
kromozom anomalileri, durie salmon, international staging system for myeloma ve mayo stratification for
myeloma a göre evreleri , hastalardaki

1.,2.,3. İndüksiyonun başlangıc, bitiş tarihi, tedaviye yanıtları, 1.,2.,3.

Konsolidasyon, başlangıç ve bitiş tarihleri, hastalığın 1.,2.,3. nüks tarihleri, idamede kullanılan kemoteröpatikler,
otolog kit için uygun olan hastaların nakil tarihleri ve ex tarihleri incelenmiştir.

BULGULAR:
Çalışmada incelenen 110 hastanın prognostik 3 evreleme sistemine göre birbirine üstünlüğü incelenmiştir. Ölen
hastaların yaş ortalamaları, renal yetmezlik, anemi oranları yaşayanlara göre anlamlı olarak yüksekti. (p:0,0018
p:0,007 p: 0,032).Ölen hastalarda IGG kappa oranı, DS evre III A-B ve ISS evre III de yüksekti. DS ve ISS tahmini
yaşam sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. (p:<0.001 p: 0,007) IIIB grubunun median yaşam süresi
IA, IIA, IIIA gruplarından; IIIA grubunun median yaşam süresi IA, IIA gruplarından istatistiksel olarak anlamlı
düşüktü. (p:<0.001 p:<0.001 p.001 p:0.030 p:0.026) ISS gruplarında evre III grubunun median yaşam süresi evre
I den anlamlı olarak düşüktü (p:0.002). Tek değişkenli Cox regresyon analizinde DS IIIA VE IIIB ;IA hastalara
göre , ISS III hastalar ISS I hastalara göre , mSmart yüksek risk hastalar standart risk hastalara göre ölüm riskine
etkileri istatistisel olarak anlamlı yüksekti.(p=0,036 p<0,001 p=0,003 p=0,003). Tüm faktörler birlikte
değerlendirildiğinde DS IIIB tanısı ölümü belirleyen en anlamlı faktör olarak saptandı
SONUÇLAR:
Çalışmamıza katılan 110 hastanın sonuçları incelendiğinde, klasik evreleme sistemi DS’nin vurguladığı
evrelemede, end organ tutulumu göstergesinin olması (kreatinin yüksekliği=renal tutulum, litik lezyonlar=kemik,
anemi=kemik iliği tutulumu) prognozu daha iyi tanımladığını bize düşündürmektedir.
ISS prognostik evreleme sisteminde end organ hasarını göstermeyen bıokımyasal belirteclerden b2 mikroglobulın
ve albumin sadece baz aldıgından prognoz üzerine diğer evreleme sistemleri kadar yeterli görülmediğini
düşündürmektedir. Çalışmamızı destekler nitelikte uluslar arası calışmalarda Ağustos 2015 tarihinde revize ıss
evrelemesi gündeme getirilmiştir. Revize iss(R-ISS)’ de mevcut kriterlerin yanı sıra ldh gibi biokimyasal marker
bunun yanında bir takım genetik parametreler mevcuttur.
ISS nin mevcut kriterleri, mSMART ın sahip oldugu genetik verilerinin yanında etkinliği yetersiz görülmektedir.
Revize ISS’ de bu durum b2 mikroglobulin ve albumin yanı sıra ldh ve genetik prognostik faktörlerde ele
alınmaktadır.
Günümüzde yaygın, güvenilir, pratik, düşük maliyetli evreleme sistemi olan DS’nin yanı sıra, ilerleyen yıllarda
vaka sayıları arttıkça, genetik verilerinde daha yaygın kullanılacağınıda göz önünde bulundurarak, bu kriterlerin
kombine kullanılmasıyla prognoz tayini açısından daha somut bilgilere ulaşabileceğimizi öngörmekteyiz.
GİRİŞ VE TANIM
Multipl myelom , monoklonal immunglobulin üreten, tek bir plazma hücre klonunun neoplastik proliferasyonu ile
karakterize bir hastalıktır. Bu plazma hücre klonukemik iliğinde prolifere olur ve sıklıkla komsu kemikleri invaze
eder.Böylece gelişen yaygın kemik iskelet destrüksiyonu kemik ağrısı ve fraktürlere neden olur.Myelom tanısı
için kemik iliğinde %10 dan fazla plazma hücre infltrasyonu , serum veya idrarda M proteini(non-sekretuar
myelom dışındaki vakalarda) ve plazma hücresinin proliferatif hastalığı ile ilişkili olduğu düşünülen hiperkalsemi,
anemi, renal yetmezlik ve kemik lezyonları olmalıdır. Multipl myelomlu hastalar, MGUS ve smoldering
myelomdan ayırt edilmelidir.kriterleri
Multipl myelom, tüm malign hastalıkların %1' ini ve Amerika' da hematolojik malignitelerin %10 ' dan fazlasını
oluşturur. Multipl myelomun yıllık insidansı 100,000 'de 4 dür. Son yıllarda artan insidans, özellikle yaşlı kişilerde,
medikal imkanların kullanımının artması ile ilişkilidir. Multipl myelom tüm ırklarda ve tüm coğrafi

lokalizasyonlarda meydana gelebilir. Siyah ırktaki insidans, beyaz ırka göre 2 kat fazladır. Erkeklerde kadınlardan
biraz daha fazla görülür. Tanıda hastaların ortanca yaşı 65 civarındadır; hastalların sadece %2 'si 40 yaş ve
altındadır.
Konvansiyonel sitogenetik çalışmalarda, miyelomlu hastaların %40’ından daha azında anormal bir karyotip
gösterilmiştir. Ancak kromozom spesifik problarla yapılan florasan insitu hibridizasyon (FISH) incelemesinde,
hastaların hemen hemen tamamında kromozomal anormallikler saptanmıştır. İmmünglobulin ağır zincir
lokusunda(kromozom 14q32) bulunan primer translokasyonlar ki bunlar MGUS evresinde ortaya çıkan erken
bulguları gösterir, multipl myelomlu hastaların %70’inde görülür. C-myc disregülasyonu, p53’ü inaktive eden
mutasyonlar, N- ve K-ras aktive eden mutasyonlar gibi diğer sitogenetik anormallikler semptomatik myelom
süresince meydana gelen geç olaylardır. MGUS evresinde kromozom 13’ün komplet veya parsiyel delesyonları
meydana gelebilir, ama myelomda bu delesyon(konveksiyonel sitogenetik çalışmalarla hastaların %15’inde ve
FISH çalışmalarında hastaların %50’sinde ) kötü prognosit özellik taşır. Flow sitometri çalışmaları hastaların
yaklaşık %80’inde anöploidi, (%70’inde hiperdiploidi ve kalan %10’da hipodiploidiyi) göstermiştir.
Normokrom normositik anemi, başlangıçta hastaların yaklaşık %75’inde vardır fakat sonunda neredeyse tüm
myelom hastalarında meydana gelir. Serum protein elektroforezi hastaların %80’inde M proteini gösterir, %10
hastada hipogammaglobulinemi vardır. Hastaların geri kalanında ise herhangi bir anormallik görülmez. Serum
immünfiksasyonu ile hastaların, %93’ünde M proteini saptanabilir. M proteininin tipi, %52 oranında lgG, %21
oranında lgA, %16 oranında sadece hafif zincir (Bence-Jones proteinürisi), %2 oranında lgD ve %2 oranında
biklonal gammapati şeklindedir. Hastaların %7’sinde tanıda serumda M proteini bulunmaz. İdrar
immünfiksasyonu, hastaların %75’inde M proteini gösterir. Hafif zincir tipi, vakaların %65’inde kapa ve %35’inde
de lambdadır. Tanıda multipl myelomlu hastaların %97’sinde,immünfiksasyonla serum veya idrarda M proteini
saptanır. Geriye kalan hastalar ise non-sekretuvar myeloma sahiptir.
Kemik iliğinde, hastaların %96’sında, plazma hücreleri, tüm nükleuslu hücrelerin %10’dan daha fazlasını
oluşturur.(tablo 2). Hastaların %4’ünde myelom için diğer kriterler karşılansa bile, kemik iliği biyopsisinde
%10’dan daha az oranda plazma hücreleri görülür. Çünkü myelomda kemik iliği tutulumu diffüz tutulumdan
ziyade fokal olabilir. Bu gibi durumlarda yeniden kemik iliği biyopsisi yapılmalıdır. İmmünperoksidaz
boyamasıyla plazma hücrelerinin stoplazmalarında monoklonal immünglobulinlerin saptanması, reaktif
plazmositoz yapan konnektif doku hastalığı, metastatik karsinom, karaciğer hastalığı ve enfeksiyonlar gibi
durumları multipl myelomdan ayırt etmede yardımcı olur. Bu boyanma multipl myelomda pozitiftir.
Konvansiyonel radyoterapiler yamalı litik lezyonlardan(tablo 3) oluşan anormallikleri, osteoporozu ve fraktürleri
hastaların yaklaşık %80’inde gösterir. En sık tutulum alamları vertebra, kafatası, toraks kafesi, pelvis ve humerus
ile femurun proksimal kısımlarıdır. Teknisyum-99m kemik sintigrafisi, konvansiyonel radyografilerden daha az
duyarlıdır. Bu nedenle kullanılmamalıdır. Bilgisayarlı tomografi veya

manyetik rezonans görüntüleme,

radyografilerde anormallik saptanmayan iskelet ağrıları olan hastalarda faydalıdır.
Bence-Jones proteinürisi, immünfiksasyonla hastaların %75’inde saptanır. Serum kreatinin düzeyi vakaların
hemen hemen yarısında başlangıçta yüksektir ve bu yükseklik, %20 vakada 2 gr/dl’den daha fazladır.

Hafif zincir nefropatisi(myelom böbreği) ve hiperkalsemi, renal yetmezliğin iki ana nedenidir. Myelom böbreği,
distal ve toplayıcı tubüllerde büyük, mumsu, tabakalı silendirler ile karakterizedir. Bu silendirler, esas olarak
piresipite olmuş monoklonal hafif zincirlerden oluşur. İdrarla atılan hafif zincir miktarı, silendir oluşumu ve renal
yetmezliğin ciddiyeti ile direkt olarak ilişkilidir. Dehidratasyoni akut renal yetmezliği katkıda bulunur.
Hiperkalsemi, başlangıçta hastaların %15-20’sinde mevcuttur ve renal yetmezliğin esas ve tedavi edilebilir bir
nedenidir. Hiperkalsemi, kemik rezorbsiyonu sonucunda oluşur. Hiperürisemi de renal yetmezliğe katkıda
bulunur. Amiloidoz hastaların yaklaşık %10’unda vardır ve nefrotik sendrom, renal yetmezlik veya her ikisine
birden neden olabilir. Kazanılmış Fanconi sendromu, aminoasitüri, fosfatüri, glukozüri ile sonuçlanan proksimal
tübulusun disfonksiyonu ile karakterize bir hastalıktır. Renal glomerüllerde monoklonal hafif zincir birikimi( hafif
zincir depozit hastalığı) de renal yetmezlik ve nefrotik sendroma neden olabilir.
Tedavi
MGUS veya smoldering multipl myelomaya sahip hastalar tedavi edilmez ama serum veya idrardaki M
proteininde artış olması durumunda tedavi gerekecektir. Tedavi endikasyonları ciddi anemi, hiperkalsemi, renal
yetmezlik; litik kemik lezyonlarının varlığı; ve ekstramedüller plazmasitom bulunmasıdır. Eğer doktorun aklında
şüphe varsa, tedaviye başlamamak daha iyi olabilir bu durumda hastalar 2-3 ay sonra yeniden değerlendirilmelidir.
Otolog Kök Hücre Transplantasyonu
Yeni tanı konan multipl myelomlu hastaların yaklaşık %50’si otolog kök hücre nakli için adaydır. Bunun için
hastaların performans skoru iyi olmalı, komorbid hastalığı olmamalı veya sınırlı sayıda olmalı ve fizyolojik yaşı
65-70 yaşından az olmalıdır. Otolog kök hücre desteğinde yüksek doz tedavinin, konvansiyonel tedaviyle
karşılaştırıldığında tüm sağkalımı iyileştirdiği gösterilmiştir. Günümüzde, uygulanan rejimlerde myelom
hücrelerini tamamen eradike etmek mümkün değildir. Reinfüze edilen otolog kök hücreleri genellikle myelom
hücreleri veya onun prekürsörleri ile kontamine olmuştur. Sonuç olarak, otolog transplantasyon küratif değildir
ama olaysız sağkalımı uzatmaktadır.
Başlangıç tedavisi, periferik kan ve kemik iliğindeki tümör hücrelerinin sayısını azaltmak için yaklaşık 4 ay süreyle
uygulanan puls deksametazon (28 günde bir 40mg/gün 1-4, 9-12, 17-20.

günlerde) ile beraber

talidomid(200mg/gün)’den oluşmaktadır. Bu tedavide en önemli toksisite derin ven trombozu gelişimidir.
Günümüzde, klinik çalışmalarda talidomid yerine lenalidomid kullanımı araştırılmaktadır. İndüksiyon tedavisi
sonrasında, iki kez kök hücre transplantasyonuna yetecek kadar periferik kandan kök hücre, granülosit stimüle
edici faktör kullanılarak toplanır. Otolog kök hücre transplantasyonu hazırlama rejimi olarak melfalan 200mg
dozunda uygulandıktan sonra, kök hücrelerin infüze edilmesiyle gerçekleşir. İlk yapılan otolog transplantasyonla,
komplet veya komplete yakın yanıt elde edilemeyen hastalarda, ikinci otolog transplantasyon yapılmalıdır.
Yeni tanı konmuş hastalarda alternatif bir yaklaşım, başlangıç tedavisi sonrası gelecekte kullanılmak üzere kök
hücrelerin kriyo yöntemi ile dondurulmasıdır. Sonrasında hastalar, başlangıç tedavisi veya melfalan ve prednizon
gibi ajanlarla yapılan konvansiyonel kemoterapiye, plato fazı elde edilene kadar devam edilir. Daha sonra relaps
ya da progresyon gelişene kadar hasta takibe alınır. Relaps veya progresyon durumunda ise kök hücre

transplantasyonu yapılır. Erken ve geç transplantasyonu karşılaştıran randomize çalışmalarda iki yaklaşım
arasında sağkalım açısından anlamlı fark gösterilememiştir. İki seçenek arasındaki seçim, hastanın tercihine ve
diğer klinik durumlara göre yapılır. Ancak erken transplantasyon sıklıkla tercih edilir çünkü mortalitesi daha
düşüktür(˂%1). Böylece uzamış kemoterapinin potansiyel yan etkileri, maliyet ve sakıncalarından kaçınılmış olur.
Allojeneik Kemik İliği Transplantasyonu
Multipl myelomlu hastaların %90-95’inde, ileri yaş, HLA uyumlu donörlerinin olmaması ve renal, pulmoner ve
kardiak fonksiyonların yeterli olmaması nedeniyle allojeneik kemik iliği transplantasyonu uygulanamaz.
Hastaların %40’ında komplet remisyon elde edilmesine rağmen, birçok vaka nüks eder. Bu prosedürde mortalite
oranı yaklaşık %25’dir. Buna alternatif deneysel bir yaklaşım, otolog kök hücre transplantasyonu ve takiben
nonmyeloablatif allojeneik transplantasyon(mini transplant)’dur ama bu yaklaşımda da tedaviyle ilişkili mortalite
halen yaklaşık %20’dir.
Kemoterapi
Kök hücre transplantasyonu için uygun olmayan %50 hastada, semptomatik multipl myelomun başlangıç
tedavisinde kemoterapi tercih edilir. Melfalan (7 gün süreyle 8-10mg/gün) ve prednizon(7 gün süreyle günde 3
kez 20mg) ile hastaların %50-60’ında objektif yanıt elde edilir. Bu yanıt, parenteral kemoterapi ile elde edilene
benzerdir. Lökosit ve trombosit sayımı her 3 haftada bir yapılmalıdır. Melfalan ve prednizon tedavisi ise her 6
haftada bir tekrarlanmalıdır. Melfalan dozu, siklus ortasında sitopeniler meydana gelirse ayarlanmalıdır. Hastalık
hızı ilerlemediği sürece, en az 3 kür melfalan ve prednizon uygulanmalıdır. Multipl myelomda doğal seyir hastalık
progresyonu olduğu için, ağrının hafiflemesi ve hastalık stabilizasyonu sıklıkla tedaviden yarar sağlandığını
gösterir. Objektif iyileşme, 6-12 ay yada daha uzun süre elde edilemeyebilir. Standart melfalan ve prednizon
rejimine talidomid eklenmesi, yeni tanı konmuş 65-70 yaşındaki hastalarda tek başına melfalan ve prednizon
tedavisi ile karşılaştırıldığında, olaysız sağkalım ve tüm sağkalımı artırmıştır.
Kemoterapiye 12-18 ay süreyle devam edilmelidir. İdame tedavi genellikle önerilmemektedir. Tedavi
bırakıldıktan sonra, plato fazı sağlandıktan 6-12 ay veya daha fazla süre sonra relaps olursa, tekrar başlangıçtaki
tedavi verilebilir. Hastaların çoğu bu tedaviye yanıt verir ama bu yanıtın kalitesi ve süresi ilk yanıttaki kadar iyi
değildir.
Yeni ajanların bulunması ve bu ajanlarla etkili kombinasyonların geliştirilmesi yönünde yapılacak girişimler etkili
olacaktır. Otolog kök hücre transplantasyonunda kullanılacak hazırlama rejimlerini iyileştirmek için ve daha iyi
sonuçlar elde etmek amacıyla yeni tedavilerle kök hücre transplantasyonunu kombine edildiği çalışmalar
yapılmaktadır. Dendritik hücre aşılarını kullanarak yapılan immünoterapi ile monoklonal antikor tedavileri de
araştırmaların yapıldığı diğer bir konudur.

Yöntem Ve Gereçler:
Çalışmaya Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi hematoloji polikliniğinden takipli olan 18-90 yaş arasında ,
kemik iliği biopsileri ile tanı konmuş multipl myelom hastası 110 hasta katılmıştır.

Hastaların sözlü aydınlatılmış onamı alınarak dosyalarından demografik bilgileri, ,myelom tipi,hemoglobin,
kalsiyum,kretainin düzeyleri, direk grafide litik lezyon varlığı,serum serbest hafif zincir oranı, kemik iliği biopsi
tarihi, myelom tanı tarihi, fish kromozom anomalileri, durie salmon, international staging system for myeloma ve
mayo stratification for myeloma a göre evreleri , hastalardaki

1.,2.,3. İndüksiyonun başlangıc, bitiş tarihi,

tedaviye yanıtları, 1.,2.,3. Konsolidasyon, başlangıç ve bitiş tarihleri, hastalığın 1.,2.,3. nüks tarihleri, idamede
kullanılan kemoteröpatikler, otolog kit için uygun olan hastaların nakil tarihleri ve ex tarihleri incelendi, bilgileri
kaydedildi.
Çalışmaya kabul kriterleri
Multipl myelom tanı kriterlerini sağlamış olması, hastanın aktif takip edilmiş olması, her 3 evreleme sistemi
parametrelerine sahp olması.

İstatiksel analiz:
İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 for Windows programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler; kategorik
değişkenler için sayı ve yüzde, sayısal değişkenler için ortalama, standart sapma olarak verildi. Bağımsız iki grup
arası karşılaştırmalar sayısal değişkenler normal dağılım koşulunu sağlamadığından Mann Whitney U testi ile
yapıldı. Kategorik değişkenlerin gruplar arasındaki oranları Ki Kare Analizi ile test edildi. Koşulların
sağlanamadığı durumda Monte Carlo Simülasyonu uygulandı. Sağkalım analizleri Kaplan Meier Analizi ile
yapıldı. Belirleyici faktörler Cox Regresyon analizi ile test edildi. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0,05
olarak kabul edildi.
BULGULAR:
Çalışmaya katılan hastaların özellikleri
Çalışmaya dahil edilen hastaların genel özellikleri tablo 1’de özetlenmiştir.
TABLO-1
Yaş
Cinsiye

Myelom tipi

67,3±11,1 / 37-86
Erkek

63 (57,3)

Kadın

47 (42,7)

IgA kappa

14 (12,7)

IgA lambda

9 (8,2)

IgD lambda

4 (3,6)

IgG kappa

48 (43,6)

IgG lambda

12 (10,9)

IgM kappa

2 (1,8)

Kappa hafif zincir hastalığı

14 (12,7)

Lamda hafif zincir hastalığı

4 (3,6)

Soliter plasmositom

3 (2,7)

Hiperkalsemi

13 (11,8)

Renal yetersizlik

25 (22,7)

Anemi

56 (50,9)

Litik lezyon

58 (53,2)

Serbest hafif zincir oranı

63,9±157,9 / 0,02-607

FISH

Duriesalmon

ISS

mSmart

T14_16p

2 (3,8)

Del13q.14p

3 (5,8)

q23_q32

2 (3,8)

13q_

8 (15,4)

q11

1 (1,9)

del17p13

3 (5,8)

IA

26 (23,9)

IIA

18 (16,5)

IIB

6 (5,5)

IIIA

44 ()40,4

IIIB

15 (13,8)

I

28 (39,4)

II

19 (26,8)

III

24 (33,8)

Negatif

1 (2,0)

Ara risk

2 (4,1)

Standart risk

36 (73,5)

Yüksek risk

10 (20,4)

Yanıt değerlendirmesi yapılan 47 hastanın toplam yanıt oranı %68,1’di (n=32). Yanıtların %10,6’sı CR, %36,2’si
VGPR, %21,3’ü PR’ydi.
TABLO 2:
N (%)
Yanıt

CR

5 (10,6)

VGPR

17 (36,2)

PR

10 (21,3)

SD

15 (31,9)

ŞEKİL 1:

İndüksiyon tedavisi alan 78 hastanın %20,5’ine (n=16) pekiştirme tedavisi, %17,9’una ek tedavi (n=14) verildi.
Ek tedavi verilenlerin 5’ine pekiştirme tedavisi de verilmişti. Yanıt değerlendirmesi yapılan 10 hastanın ek tedavi
sonrası %10’u CR, %80’ni VPGR, %10’ü SD’ydi. Değerlendirmesi olmayan hastanın ek tedavi sonrası VPGR,
yanıtı VPGR olan hasta ek tedavi sonrası CP, yanıtı PR olan hasta ek tedavi sonrası VPGR, yanıtı SD olan 5
hastanın 4’ü ek tedavi sonrası VPGR yanıtına yükselirken 1 hasta SD olarak yanıtsız kaldı.
TABLO 3:

1.indüksiyon tedavi yanıt
Değerlendirme yok

VPGR PR SD Toplam

1.
CR
indüksiyona
ek
tedaviye
yanıt

0

1

0

0

1

VGPR

1

0

3

4

8

SD

0

0

0

1

1

Toplam 1

1

3

5

10

Degerlendirilen 108 hastanın %14.8 ‘ i otolog kit için uygun bulundu.
TABLO 4:
N (%)
Otolog KİT

Uygun

16 (14,8)

Uygun değil

92 (85,2)

ŞEKİL 2:

Hastaların takip süresi ortalaması 26,8±22,0 aydı (median 21 ay). Takipte hastaların %65,5’i ex oldu.
Hastaların tahmini median yaşam süresi 25 aydı. Hastaların takipre 1 yıllık sağkalım oranı %69,4, 3 yıllık %39,9,
5 yıllık %29,8’di.
TABLO 5:

Ort.±SD (median)

Minimum

Takip süre (ay)

26,8±22,0 (21)

0-82

Takip süre (gün)

829,7±668,9

10-2513

n

%

Yaşıyor

38

34,5

Ölü

72

65,5

Median

%95 Güven Aralığı

Sağkalım süresi (ay)

25

17,01-32,99

Sağkalım süresi (gün)

780

474,47-1085,53

Son durum

Yüzde
Sağkalım oranları

3 ay

86,7

6 ay

79,0

1 yıl

69,4

2 yıl

52,7

3 yıl

39,9

4 yıl

31,9

5 yıl

29,8

ŞEKİL 3.
Ölen hastaların yaş ortalamaları, Renal yetmezlik, anemi oranları yaşayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı
yüksekti (p=0,018 p=0,007 p=0,032). Ölen yaşayan hastaların Myelom tipi, Duriesalmon, ISS sınıflama
oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,021 p=0,005 p=0,004). Ölen hastalarda IgG kappa oranı,
Duriesalmon III A-B oranı, ISS III oranı yüksekti.

TABLO 6:

Yaş
Cinsiye

Myelom tipi

63,5±11,7 (63,5)

69,2±10,3 (72)

0,018

Erkek

25 (65,8)

38 (52,8)

0,190

Kadın

13 (34,2)

34 (47,2)

IgA kappa

7 (18,4)

7 (9,7)

IgA lambda

5 (13,2)

4 (5,6)

IgD lambda

2 (5,3)

2 (2,8)

IgG kappa

9 (23,7)

39 (54,2)

IgG lambda

5 (13,2)

7 (9,7)

IgM kappa

0 (0,0)

2 (2,8)

0,021

Kappa hafif
hastalığı

zincir

Lamda hafif
hastalığı

zincir

6 (15,8)

8 (11,1)

1 (2,6)

3 (4,2)

3 (7,9)

0 (0,0)

Hiperkalsemi

3 (7,9)

10 (13,9)

0,536

Renal yetersizlik

3 (7,9)

22 (30,6)

0,007

Anemi

14 (36,8)

42 (58,3)

0,032

Litik lezyon

17 (44,7)

41 (57,7)

0,195

Serbest hafif zincir 29,6±73,3 (2,9)
oranı

101,1±213,6 (3)

0,549

FISH

T14_16p

1 (4,2)

1 (3,6)

1,000

Del13q.14p

1 (4,2)

2 (7,1)

1,000

q23_q32

1 (4,2)

1 (3,6)

1,000

13q_

3 (12,5)

5 (17,9)

0,711

q11

1 (4,2)

0 (0,0)

0,462

del17p13

0 (0,0)

3 (10,7)

0,240

IA

15 (39,5)

11 (15,5)

0,005

IIA

9 (23,7)

9 (12,7)

IIB

2 (5,3)

4 (5,6)

IIIA

11 (28,9)

33 (46,5)

IIIB

1 (2,6)

14 (19,7)

I

16 (61,5)

12 (26,7)

II

7 (26,9)

12 (26,7)

III

3 (11,5)

21 (46,7)

Negatif

1 (4,8)

0 (0,0)

Ara risk

0 (0,0)

2 (7,1)

Standart risk

18 (85,7)

18 (64,3)

Soliter plasmositom

Duriesalmon

ISS

mSmart

0,004

0,092

Yüksek risk
Takip süre (ay)

2 (9,5)

8 (28,6)

40,2±20,3 (41)

20,14±19,74 (14)

<0,001

Duriesalmon ve ISS tahmini yaşam sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,001 p=0,007). IIIB
grubunun median yaşam süresi IA, IIA, IIIA gruplarından, IIIA grubunun median yaşam süresi IA, IIA
gruplarından istatistiksel olarak anlamlı düşüktü. (p<0,001 p<0,001 p=0,001 p=0,030 p=0,026). ISS gruplarında
III grubunun median yaşam süresi I grubundan istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (p=0,002).
TABLO 7:

Sağkalım süresi (ay)

Duriesalmon

ISS

mSmart*

Median

%95 Güven Aralığı

p

IA

52

29,8-74,2

<0,001

IIA

47

9,1-84,9

IIB

17

6,6-27,4

IIIA

19

11,3-26,7

IIIB

6

2,3-9,7

I

52

35,4-68,6

II

33

1,9-64,1

III

12

5,3-18,7

Standart risk

47

31,04-62,96

Yüksek risk

7

0,0-15,58

Duriesalmon
Log Rank (Mantel-Cox)

0,007

0,001

IA

IIA

IIB

IIIA

p

p

p

p

IIA

0,864

IIB

0,074

0,115

IIIA

0,030

0,026

0,811

IIIB

ISS

ŞEKİL 4.

<0,001

<0,001

I

II

II

0,253

III

0,002

0,068

0,145

0,001

ŞEKİL:5

ŞEKİL 6.
Tek değişkenli Cox regresyon Analizinde Duriesalmon IIIA ve IIIB IA hastalara göre, ISS III hastalar ISS I
hastalara göre, mSmart yüksek risk hastalar standart risk hastalara göre ölüm riskine etkileri istatistiksel olarak
anlamlı yüksekti (p=0,036 p<0,001 p=0,003 p=0,003).

TABLO 8:

p

HR

95,0% CI for HR

Duriesalmon (IA)

<0,001

Duriesalmon(IIA)

0,802

0,893

0,368

2,163

Duriesalmon(IIB)

0,125

2,466

0,777

7,822

Duriesalmon(IIIA)

0,036

2,104

1,048

4,226

Duriesalmon(IIIB)

<0,001

6,326

2,767

14,463

ISS (I)

0,011

ISS(II)

0,315

1,522

0,670

3,457

ISS(III)

0,003

2,923

1,424

6,001

mSmart (yüksek risk)

0,003

3,968

1,614

9,755

Tüm faktörler birlikte değerlendirildiğinde Duriesalmon (IIIB) tanısı ölümü belirleyen en anlamlı faktör olarak
saptandı .

TABLO 9:

Enter model

df

Sig.

HR

95,0%
CI for
HR

Duriesalmon(IIIB)

1

0,598

2,156

0,124

37,427

Duriesalmon(IIIA)

1

0,520

0,574

0,106

3,113

Duriesalmon(IIB)

1

0,983

0,000

0,000

.

Duriesalmon(IIA)

1

0,452

0,567

0,129

2,490

Duriesalmon(IA)

0

.

ISS(III)

1

0,196

3,144

0,554

17,832

ISS(II)

1

0,975

0,978

0,243

3,939

ISS (I)

0

.

Backward Metot

mSmart (yüksek risk)

1

0,635

mSmart (standart risk)

0

.

Duriesalmon (IIIB)

1

<0,001

1,619

0,221

11,852

11,552

3,290

40,559

TARTISMA VE SONUC:
Geleneksel olarak multipl miyelomda prognoz hastalığın tanı sırasındaki evresiyle tanımlanmaktadır. Miyelom
hastalarının klinik seyir ve sağkalımları belirgin değişkenlik gösterir. Bu değişkenlik hem miyelom hücre
biyolojisinden hem da hastaya ait çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bin dokuz yüz yetmiş beş yılında Durie
ve Salmon tarafından ortaya konulan evreleme sistemi uzun süre multipl miyelomlu olgularda en sık kullanılan
evreleme sistemi olmuştur. Bu evrelemede monoklonal proteinin tipi ve düzeyi, hemoglobin, kalsiyum düzeyi ve
kemik lezyonlarının sayısı dikkate alınır. Buna ek olarak Durie-Salmon evreleri, serum kreatinin düzeyleri temel
alınarak kendi içinde alt evrelere ayrılır. Bin dokuz yüz seksen yılında serum β2 mikroglobulin, daha sonra bunu
takiben C reaktif protein, albumin, plazma hücresi labeling indeks gibi diğer prognostik parametreler ortaya
konmuştur. İki bin üç yılında Southwest Oncology Group (SWOG) ve 2005ʼde Uluslararası Miyelom Çalışma
Grubu kolay kullanılabilir değişkenlere dayalı (serum β2 mikroglobulin ve serum albumin) yeni evreleme
sistemleri geliştirdiler. Geliştirilen bu son evreleme sistemleri ile miyeloma hastalarının, uygun töropetik
yaklaşımlar için özgül gruplara basitçe ayrılabileceği umut edilmektedir. Metafaz sitogenetiği ve FISHʼi içeren
daha özgül sınıfl andırmalar geliştirilmeye devam etmektedir. Bunlara ek olarak, belki de gen ekspresyon profi li
çalışmaları ile birlikte, önümüzdeki yıllarda klinik evreleme sistemlerinin yerini tümüyle genetiğe dayalı
prognostik sistemler alacaktır. Multipl miyelomda prognostik önemi olduğu bilinen çok sayıda parametre
sözkonusudur. Bunların bir kısmı iyi bilinen klasik parametrelerdir, bir kısmı ise yeni tanımlanmıştır ve listeye
giderek yenileri eklenmektedir. Ancak pratik nedenlerle hastaları prognostik açıdan gruplamak için bunların
tamamına bakılması zordur; bu nedenle birkaç parametreyi içeren evreleme sistemleri önem taşımaktadır. Burada
önce miyelomun genel prognozu ve prognostik parametrelerin bazıları ile klasik evreleme sistemi daha sonra da
yeni evreleme sistemleri ve en son genetik bazlı prognoz tayininden bahsedilecektir.
Multipl miyelomlu olgularda sağkalım süreleri çok değişkendir. Bu değişkenlik konağa bağlı faktörlerle birlikte,
son zamanlarda daha iyi anlaşılmaya başlayan miyelom hücre biyolojisi ve mikroçevre özelliklerinden
kaynaklanmaktadır. Klasik olarak multipl miyelomlu olgularda prognoz tanı anında hastalığın evresi ile ilişkilidir.
İyicil monoklonal gammopati (MGUS), smoldering miyelom, semptomatik ve ağır miyelom olguları aslında
kesintisiz bir klinik spektrum oluştururlar. MGUSʼlu olgular genellikle iyi bir klinik seyir gösterirler. Bu olgularda
yıl başına klinik miyelom gelişme olasılığı %1,5 kadardır. Smoldering miyelomlu olgularda ise genellikle 2-3 yıl
içinde klinik olarak aşikar miyelom ortaya çıkar. Semptomatik miyelomlu olgularda uzun yıllar boyunca standart
tedavi yaklaşımı olarak kabul edilen melphalan ve prednison ve onu izleyen alkilleyici bazlı diğer çoklu ilaç
tedavileri sağkalıma etkili olmamıştır. Bu şekildeki konvansiyonel tedavilerle median yaşam 3-4 yıl olup hastaların
yalnızca %5ʼi 10 yıl sağ kalmaktadır. Son dönemde, nispeten genç hastalarda uygulanan, periferik kök hücre
destekli yüksek doz melphalan tedavisi ile ortalama sağkalım genel olarak 5-6 yıla çıkmıştır. Bu olgularda 10 yıllık
sağkalım oranı yaklaşık %25 civarındadır. Otolog kök hücre transplantasyonunun yaygınlaşmasına ek olarak

günümüzde, thalidomide, bortezomib, lenalidomide gibi yeni ajanların kullanılmaya başlaması ve destek tedavi
olanaklarındaki artış da miyelomlu olgulardaki prognozu olumlu etkilemeye başlamıştır. Multipl miyelomlu
olgularda çok sayıda prognostik parametre tanımlanmıştır. Bunların bir kısmı yaş, performans durumu gibi hastaya
bağlı faktörlerdir. Bir kısmı tümör hücresinin özellikleri ile ilgilidir: Örneğin immatür morfoloji, immünofenotipik
özellikler, sitogenetik ve diğer moleküler biyolojik özellikler. Bir kısım parametreler ise hücre dinamiği, ilaç
direnci ve malign hücre-mikroçevre etkileşimi ile ilgilidir: Çoklu ilaç direnci durumu, proliferatif aktivite, dolaşan
plazma hücre sayısı, serum β2 mikroglobulin düzeyi, angiogenez ile ilgili belirteçler bunlara örnek olarak
sayılabilir. Malign hastalıklarda prognostik sistemlerin geliştirilmesindeki temel amaç hastaya özgü risk profi lini
belirleyebilmektir. Böylece bu sisteme göre değerlendirilen bir hastada hastalığın nasıl bir klinik seyir izleyeceği
öngörülmeye çalışılır. Skorlama sonuçta, hastaya göre tedavi stratejisi geliştirmemize olanak sağladığı gibi, farklı
tedavi stratejileri arasındaki karşılaştırmaların daha sağlıklı yapılabilmesini de olanaklı kılar. İdeal bir prognostik
skorlama sistemi yalnızca bağımsız prognostik parametreleri içermeli, içerdiği bu parametrelerin sınır değerlerinin
geçerliliği kanıtlanmış olmalı, tanı sırasında kolay bir şekilde tanımlanabilmeli ve ucuz olmalıdır. Multipl
miyelomda bu amaçla en sık kullanılan prognostik sistem 1975 yılında ortaya konmuş olan Durie-Salmon
evrelendirme sistemidir (Tablo 1). Bu evreleme sistemi hemoglobin, kalsiyum, M komponenti ve iskelet
tutulumunun derecesi dikkate alınarak yapılır. Buna göre hastalar üç evreye ayrılır. Evre I hastalarda tümör yükü
düşüktür (1,2X1012 hücre/m2). Bu evreler renal fonksiyona göre ayrıca alt gruplara ayrılırlar. Serum kreatinin
düzeyi 2 mg/ dlʼden az olanlar A, bu değerden yüksek olanlar ise B alt grubu olarak sınıfl anır. Evre IA hastalarda
ortanca sağkalım 5 yıldan fazla iken, evre IIIBʼde yaklaşık 15 aya inmektedir. Bin dokuz yüz seksen yılından
itibaren β2 mikroglobulin başta olmak üzere çok sayıda yeni bağımsız risk faktörü bildirilmiştir. β2 mikroglobulin,
immünoglobulinlerin sabit bölgesi ile homoloji gösteren 11 000 mol ağırlığında bir protein olup bütün hücrelerin
yüzeyinde bulunan sınıf I majör doku uygunluğu antijenlerinin (HLA-A, -B, gösteren 11 000 mol ağırlığında bir
protein olup bütün hücrelerin yüzeyinde bulunan sınıf I majör doku uygunluğu antijenlerinin (HLA-A, -B, -C) hafi
f zincirini oluşturur.
Serum β2 mikroglobulin tek başına sağkalımı öngörmede çok güçlü bir belirteçdir. Bu nedenle hastalar β2
mikroglobulin düzeyine göre evrelendirilebilirler (Tablo 2). Serum β2 mikroglobulin düzeyi 0,004g/lʼden az
olanlarda ortanca yaşam 43 ay iken bu değerin üstünde olanlarda ortanca yaşam 12 aya inmektedir. Tümör
hücrelerinin sitolojik atipi dereceleri, immatür plazma hücreleri ve plazmoblastik morfoloji prognoz üzerine
etkilidir. IL-6 miyelom hücreleri için otokrin ve/veya parakrin bir büyüme faktörü gibi davranmaktadır. Artmış
IL-6 düzeyleri ile daha agresif hastalık arasında bir paralellik bulunur. IL-6ʼdan başka solubl IL-6 resöptörünün
de prognostik önemi olduğu bildirilmiştir. Plazma hücresi yüksek labeling indeks, serum laktat dehidrojenaz
düzeyleri ve timidin kinaz yüksekliği de kötü prognozu gösterir. Anjiogenezisin diğer bazı hematolojik
malignitelerde olduğu gibi miyelomda da prognostik önemi olduğu üzerinde durulmaktadır. Anjiogenez belirteci
olarak vasküler endotelial büyüme faktörünün (VEGF) bağımsız prognostik önemi olduğu gösterilmiştir.
Prognostik önemi olan diğer solubl faktörler, C-reaktif protein, hepatosit büyüme faktörü, C-terminal cross-linked
telopeptide of collagen I, TGF- β, syndecan-1ʼdir. Hücre yüzeyinde eksprese edilen moleküller olarak VEGFʼe ek
olarak siklooksijenaz-2 (COX-2), ürokinaz tip plazminojen aktivatör (uPA) ve bunun resöptörünün (uPAR)
ekspresyonunun bağımsız sağkalım belirleyicileri oldukları gösterilmiştir. İmmünofenotipik olarak klonal plazma
hücrelerinde CD19 veya CD28 varlığı veya CD117 yokluğu, CD81 sunumu kötü prognozla ilişkili bulunmuştur.
İmmünofenotipi dolaşan plazma hücrelerinin belirlenmesinde de kullanılabilir. Özellikle anormal sitogenetikle

birlikte kullanıldığında, kök hücre nakli yapılacak hastalarda yüksek riski belirlemede faydalı bulunmuştur.
Aşağıda anlatılacak uluslarası evreleme sistemi ile birlikte kullanıldığında, anormal bir serum serbest zincir
oranı(free light chain ratio) prognostik bir göstergedir.Uzun zamandır tanı konduğunda iyi bir prognostik
parametre olduğu bilinen ve hücre siklusunda S fazına giren hücrelerin oranını ifade eden Plazma cell labeling
indexʼin son zamanlarda tedavi izleminde de kullanılabileceği ve hızla düşmesinin uzamış sağkalımla ilgili olduğu
bildirilmiştir. Ancak bu belirtecin pratikte kullanımı yaygınlaşamamıştır. Yine yaygın kullanılmamakla birlikte,
kemik iliği mikrodamar yoğunluğunun değerlendirilmesi de prognostik öneme sahip olabilir. Tüm bunlara ek
olarak, aşağıda değinilecek olan, genetik bazlı risk belirleyicileri ile hastaları prognostik gruplara ayırmak
mümkündür. (1-16)
Yukarıdaki kısa özetten de anlaşılacağı üzere miyelomlu olgularda prognostik faktörler çok geniş bir yelpazeye
yayılmakta ve giderek bunlara yenileri eklenmektedir. Ancak pratik nedenlerden dolayı hastalarda bu faktörlerin
tamamına bakmak olanaklı değildir. Hastaları sınıfl andıran ve onları risk gruplarına göre tabakalandıran,
uluslararası olarak uygulanabilecek, her hastada yapılabilecek basit ve güvenilir bir evreleme sistemine gereksinim
vardır.
Durie–Salmon evreleme sistemi uzun yıllar boyunca bu gereksinimi büyük ölçüde gidermiş olsa da eleştiriye açık
bazı noktaları bulunmaktadır. Örneğin bu evrelemenin önemli bir elementi olan kemik lezyonların
tanımlanmasında bazı sıkıntılar vardır. Lezyonların tanımlanmasında değerlendirmeyi yapana göre değişiklikler
söz konusu olabilmektedir. Ayrıca sistem nispeten karışıktır, kemik iliği biyopsisi, iskelet surveyi ve paraprotein
miktarının tayini gerekmektedir.
Daha basit ve uygulanabilir bir evreleme gereksinimden yola çıkan araştırıcılar son yıllarda dikkati çeken iki
evrelenme sistemini ortaya koydular. Bunlardan ilki 2003 yılında yayınlanan Southwest Oncology (SWOG)
grubunun deneyimini yansıtmaktadır (Tablo 3) (17). Bu çalışmaya daha önce tedavi görmemiş 1555 miyelom
hastası dahil edilmiştir. Söz konusu çalışmada, çok değişkenli analizde serum albumin, trombosit sayısı, serum β2
mikroglobulin düzeyi, kemik lezyonlarının sayısı, serum kalsiyumu ve hemoglobin miktarı prognoza etkili
bağımsız parametreler olarak belirlenmiştir. Araştırıcılar kolay ölçülebilen ve prognostik önemi belirgin iki
parametreye odaklanarak, geçerliliğini gösterdikleri yeni bir evreleme sistemi geliştirdiler. Yeni bir prognostik
parametre getirmeyen, serum β2 mikroglobulin ve albumin düzeylerini dikkate alan ve Durie Salmon evreleme
sistemine alternatif olarak önerilen bu sisteme göre hastalar 4 evreye ayrılmaktadır. Evre 1, β2 mikroglobulin
5,5mg/l ve albumin>30g/l (hastaların %32ʼsini kapsar, ortanca genel sağkalım 24 ay), evre 4, β2
mikroglobulin>5,5mg/l ve albumin5 yıl) için de bir öngöstergedir. Araştırıcılar bu evrelemeyi Durie-Salmon
evrelemesi ile karşılaştırdıklarında, her iki sistemde de daha düşük evre ile tam yanıt arasından çok iyi paralellik
olmadığını, her iki sistemin de uzun süreli tam yanıtı (4 yılı aşan yanıt süresi) öngörmede sınırda değeri olduğunu,
Durie-Salmon IIIB ile SWOG 4ʼün ikisinin de nispeten yüksek bir yıllık mortaliteyi ve düşük uzun dönemli (5 yıl
ve üzeri) olaysız sağ kalımı gösterdiğini, SWOG 1ʼin düşük bir 1 yıllık mortaliteyi göstermesine karşın DurieSalmon I ile IIIA arasında bu bakımdan çok fazla fark olmadığını gözlemlediler (Tablo 4).
Aynı gerekçelerle daha yakın tarihte daha geniş bir hasta grubunu içeren bir evreleme çalışması yapılmıştır.
Uluslararası Miyelom Çalışma Grubu 2005 yılında Asya, Avrupa ve Kuzey Amerikaʼdaki 15 kurum ve gruptaki
10750 hastayı analiz etti (18). Tek değişkenli analizde serum β2 mikroglobulin ve serum albumin sağkalım süresi

ile en sabit ve en kuvvetli ilişkiyi gösteren parametreler olarak bulunmuştur. Bu ikisinden sonra trombositopeni
ve yüksek serum kreatinin düzeyi sağkalım ile en uyumlu parametreler olarak dikkati çekmiştir. Ancak bu son
ikisi hastaların küçük bir alt grubunda gösterilmiştir (sırasıyla %12 ve %17). Halbuki ilk iki parametre çok daha
geniş bir hasta alt grubunda tanımlanmaktadır (sırasıyla %56 ve %40). Bu geniş çaplı analize göre prognoza etkili
diğer parametreler yaş, hemoglobin, kalsiyum, laktat dehidrojenaz ve kemik iliğindeki plazma hücre oranıdır. Tek
değişkenli analize göre bu ilk 10 kuvvetli değişkene ek olarak, prognozla daha az kuvvetli ilişki gösteren diğer 5
parametre, C-reaktif protein, Ig izotipi, M komponentinin büyüklüğü ve kemik lezyonlarının yaygınlık derecesidir.
IgG hastalarındaki sağkalım (49 ay) IgA (40 ay) ve hafi f zincir izotiplerine (35 ay) göre daha iyi bulunmuştur.
Kadın hastalarda ortanca sağkalım 45 ay, erkeklerde ise 44 ay bulunmuştur. Çok değişkenli analiz yapıldığında 5
parametre bağımsız risk faktörü olarak dikkati çekmektedir. Bunlar, serum β2 mikroglobulin yüksekliği (>3,5
mg/dl), trombositopeni (2mg/dl), serum albumin düşüklüğü (10mg/dl). Araştırıcılar daha sonra en kuvvetli
bağımsız parametreler olan β2 mikroglobulin ve serum albumin değerlerini kullanarak Uluslarası Evreleme
Sistemi (ISS) adını verdikleri, sağkalım ile ileri derecede istatistik anlamlılık gösteren bir evreleme sistemi
geliştirdiler
Buna göre, evre I, serum β2 mikroglobulin . serum albumin>3,5g/dl (hastaların %28,9ʼnu kapsar, ortanca
genel sağkalım 62 ay); evre II, evre I veya IIIʼe girmeyen olgular, evre II olgular için 2 kategori bulunmaktadır:
serum β2 mikroglobulin5,5mg/l (hastaların %33,6ʼsını kapsar, ortanca genel sağkalım 29 ay). Araştırıcılar bu
evrelemeyi, validasyonunu gösterdikten sonra, Durie-Salmon evreleme sistemi ile de karşılaştırdılar (Tablo 6).
ISSʼnin, Durie –Salmon evrelerine göre, evreler arasında daha eşit bir dağılım sağladığı gözlendi. ISS evre I
hastalar tam olarak Durie-Salmon evre 1A hastalara karşılık gelmektedir. Her iki evrelemeye göre de bu grup
hastalarda median sağkalım 62 aydır. İlginç olarak Durie-Salmon evre IIA hastalar, 58 aylık ortanca genel
sağkalımla benzer bir populasyonu oluşturmaktadır. ISS II hastalar DurieSalmon IIIA hastalara karşılık
gelmektedir (ortanca genel sağkalı sırasıyla 44 ve 45 ay). ISS evre III hastaların Durie-Salmon evrelemesinde
tümör yükünden bağımsız olarak Durie-Salmon sistemindeki her üç evre için de B alt evresine (serum
kreatinin>2mg/dl) denk gelmektedir. Dolayısıyla Durie-Salmon B alt evrelerini ISSʼye göre evre IIIʼe koymak
mümkündür. SWOG çalışmasından farklı olarak ISS grubu inceledikleri hasta grubunda sitogenetik özellikleri de
analiz etti. Sitogenetik veriler hastaların yalnızca 390ʼnın da mevcuttu. Sitogenetik veriler ile evre arasında
kuvvetli bir korelasyon saptanmadı. t(4;14) evre I hastalarda evre II ve III hastalara göre daha sık gözlendi. Evre
I hastalarda kompleks karyotip anormallikleri, FISH ve sitogenetikle delesyon 13 hafi fçe daha az sıklıkta
görülmekle birlikte aradaki fark anlamlı değildi. Genel olarak sitogenetik anomalilerin sağkalıma etkisi araştırmak
için herhangi bir sitogenetik anomalisi olan 113 hasta ile hiçbir sitogenetik anomali saptanmayan 227 hasta
karşılaştırıldığında, sitogenetik anomalisi olanlarda sağkalım 42 ay iken olmayanlarda 69 ay bulundu (p=0,03).
Sonuç olarak ISS sistemi, belirlenmesi kolay 2 parametreye dayalı olması bakımından dünyada yaygın olarak
kullanılabilecek geçerli ve kullanışlı bir evreleme sistemi olarak dikkati çekmektedir.
Genetik bazlı prognoz tayini ise; Günümüzde miyelom olguların risk profi lini belirlemede genetik
özelliklerin belirgin bir şekilde belirleyici olduğu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Genetik risk profi li kötü olan
hastaların agresif tedaviye rağmen iyi seyretmemesi, veya tersi, genetik risk profi li iyi olanların daha az iddialı
tedavilerle bile daha iyi seyredebilmesi konusunda, henüz kanıtlar güçlü olmadığından spekülasyon tarzında,
tartışmalar başlamıştır. Bu nedenle rutinde yakın zamanda yukarıda söz edilen klinik ve temel laboratuvar
bulgulara dayalı evrelemelerin yerini giderek genetik bazlı risk gruplarının alması söz konusudur. Günümüzde

hastalık seyri ile genetik faktörler arasında daha iyi ilgi kurulması miyelomlu olguların heterojenitesini anlamamızı
kolaylaştırmaktadır. Artık araştırıcılar, akut lösemi ve Hodgkin-dışı lenfomada olduğu gibi, miyelomun da tek bir
hastalık antitesi olarak kabul edilmemesi gerektiği düşüncesindedirler. Yüksek riskli olguları belirlemek için
genetiğe dayalı yeni bir sınıfl ama gündemdedir. Buna göre yüksek riski tanımlamak için FISH interfaz sitogenetiği
ile t(4;14), t(14;16), delesyon 17q13 veya metafaz sitogenetiği ile delesyon 13 kullanılması önerilmektedir (32).
Genel olarak genetik bazlı sınıfl ama miyelomlu olguların %25ʼini oluşturan ve mevcut tedavilerden yanıt
alınmayan bir grubu tanımlayıp onların erkenden deneysel tedavilere yönlendirilmesini sağlayabilir. Geri kalan
%75ʼlik grupta ise şifa sonucunu sağlamasalar bile mevcut tedavilerden yararlanabilecek hastalar yer almaktadır.
Metafaz analizinde t(4;14), t(14;16), kromozom 13 delesyonu ve FISH ile p53 delesyonu saptanan hastalar kök
hücre transplantasyonundan fayda görmeyecek kötü risk grubu hastaları belirlemede kullanılabilir; böylece bu
hastalar tanıdan hemen sonra deneysel alternatif tedavilere yönlendirilebilirler. Bu bakımdan, risk faktörü
içermeyen geri kalan hastaların ise yüksek doz melphalan içeren tedavi yaklaşımlarından faydalanacağı
öngörülebilir (19-32). Son olarak, multipl miyelomda prognoz belirteci olarak, henüz deneysel kabul edilen, gen
ekspresyon profi linden de söz edilebilir. Gen ekspresyon profi li ile multipl miyelom, MGUS ve ekstra medüller
plazmasitomdan ayrılabildiği gibi, multipl miyelom olguları içinde yüksek riskli olanlar da belirlenebilir.
Mayo Clinic Grubu yüksek riskli myelomayı genetik özelliklere ve plazma hücresi proliferasyon hızına göre
tanımlamıştır (4). Bu parametreler Durie-Salmon ve ISS sistemleri prognoz açısından bilgi vermekle beraber
terapötik risk belirleyicileri olarak yeterli görülmemektedirler. Mayo Clinic Grubu yüksek riskli myelomayı
genetik özelliklere ve plazma hücresi proliferasyon hızına göre tanımlanmıştır (4). Bu parametreler risk
belirlemede göreceli olarak spesifik ve halen geçerli kök hücre nakli, immünmodülatuvar ilaçlar ve bortezomib
gibi tedavilerle ilişkili bulunmuşlardır. Buna göre yüksek risk sınıflaması üç testin sonuçlarına göre
değerlendirilmiştir: Plazma hücre floresan insitu hibridzasyon (FISH), metafaz sitogenetiği ve PCLI.
Günümüzde, Little Rock, Arkansasʼda, Multipl Miyelom Araştırma ve Tedavi Enstitüsü tarafından
geliştirilmiş olan 70 gen içeren gen ekspresyon profili yüksek riskli hastaları belirlemek bakımından en iyi model
gibi görülmektedir. Ancak bu test henüz ticari olarak kullanılmamaktadır (33,34).
Çalışmamıza katılan 110 hastanın sonuçları incelendiğinde evrelemede orga tutulumu göstergesinin
olması (anemi=kemik iliği, kreatinin?) daha iyi tanımlıyor. Sadece b2 mikroglobulın ve albumn yeterli değildir.
Bunu destekler nitelikte modifiye iss sistemi üzerinde çalışılmaktadır. Bu sistemde b2 mikroglobulin ve albumin
yanı sıra genetik prognostik faktörlerle beraber ele alınmaktadır.
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Giriş
Karaciğer, ilaçlar ve çeşitli ekzojen toksinlerin metabolizması için hayati bir organdır. Doğal, evsel, endüstriyel
toksinler, ilaçlar ve mantarlar nedeniyle karaciğer toksisitesine sık rastlanmaktadır. Çalışmamızda hastanemize
başvuran ve toksik karaciğer hasarı veya mantar zehirlenmesi tanısı olan vakaların laboratuvar bulguları, karaciğer
biyopsi sonuçları, uygulanan tedaviler (plazmaferez, hemodiyaliz, karaciğer nakli) ve mortalite oranlarının
retrospektif olarak değerlendirilmesi planlanıldı.
Gereç ve yöntem
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç hastalıkları ve Gastroenteroloji kliniklerine 2006-2016
yılları arasında başvurmuş olan, toksik karaciğer hastalığı veya mantar intoksikasyonu tanısı alan 303 hastaya ait
veriler hastane otomasyon sistemi üzerinden retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara ait çeşitli laboratuar
sonuçlarına ek olarak

karaciğer biyopsisi sonuçları, uygulanan ek tedaviler (plazmaferez, hemodiyaliz,

transplantasyon) mortalite oranları araştırıldı.
Bulgular
Hastaların 144 (%47.5) erkek, 159 (%52.5) kadındı. Hastaların yaş ortalaması 50.9 ± 19.7 yıldı. En sık toksik
hepatit nedeni %48.8 ile ilaçlardı. Bunu mantar (%20.8), bitkisel ürün kullanımı (%18.8) ve uyuşturucu madde
(%3.0) toksikasyonu izlemekteydi. Vakaların %8.6’sında ise nedeni saptanamadı. Toksik hepatite neden olan
ilaçların sıklığı sıra ile nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (%31.1), antibiyotikler (%21.6), antitüberküloz ilaçlar
(%6.8), antiepileptikler (%6.8) ve parasetamoldu (%6.1).
Karaciğer hasarı paterni hastaların %25.1’inde kolestatik tip, %28.7’sinde mix tip, %46.2’sinde hepatoselüler tipti.
Vakaların %18.5’ine (n=56) karaciğer biyopsisi yapılmıştı. Histopatolojik değerlendirmede, hastaların
%92.9’unda karaciğer nekrozu, %60.7’sinde eozinofili, %67.9’unda hidropik karaciğer dilatasyonu, %28.6’sında
ise safra tıkacı izlenmişti.
Medikal tedavilerin yanında hastaların %13.2’sinde plazmaferez ve %13.2’sinde hemodiyaliz uygulanmış ve
%2.3’ü hastaya ise fulminan seyir nedeniyle karaciğer transplantasyonu uygulandı. 20 hasta çeşitli nedenlerle ex
olurken genel mortalite oranı %6.3 idi. Exitus vakalarının yaş ortalaması 66.5±16.8 yıl ve sağ kalanların 49.9±19.5
yıl olup eksitus hastaların yaş ortalaması istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Mortalite oranı erkeklerde
%9.0 ve kadınlarda %3.8 olup aradaki fark istatistiksel anlamlı değildi (p=0.060). Histopatolojik bulgular ile
mortalite arasında ilişki saptanmadı. Mortalite oranlarını etiyolojiye göre bakıldığında toksik hepatit etiyolojisi
mantar olan hastaların %12.7’si, ilaç olanların %4.7’si, bitkisel kaynaklı olanların %3.5’i, uyuşturucu madde
olanların %11.1’i, etiyolojisi bilinmeyenlerin %3.8’inin exitus olduğu görüldü (p>0,05). Exitus olan hastalarda ilk
başvuru anındaki ortalama WBC, nötrofil sayısı, AST, total ve direkt bilirubin seviyesi sağ kalan hastalardan daha

yüksek bulunurken, albumin ve INR daha düşük saptandı. ALT, GGT ve LDH seviyeleri ise her iki grupta anlamlı
fark saptanmadı.
TARTIŞMA
İlaca bağlı karaciğer hastalığının neden olduğu toksik hepatitler akut veya kronik seyirde olabilen, asemptomatik
klinikten karaciğer yetmezliği ve ölüme kadar gidebilen bir klinik spektrumda seyredebilmektedir (1).
Çalışmamızın toksik hepatit hastalarının yarısına yakın etiyolojik ajan olarak çeşitli ilaçların (%48.8) sorumlu
olmasıdır. Toksik hepatite neden olan ilaç gruplarının sıklığa göre NSAİİ (%31.1), antibiyotikler (%21.6),
antiepileptikler (%6.8), antitüberküloz ilaçları (%6.8), ve parasetamol (%6.1) saptandı. Yapıcı ve ark.(16)
çalışmasında, birinci basamak tedavi için başvuran hastalarda reçetesiz ilaç kullanımının sık olduğu (%31.3), en
sık reçetesiz kullanılan ilaçların ise NSAİİ olduğu saptanmıştır. Reçetesiz ulaşım, akılcı ilaç kullanım sıklığının
yüksek olmaması NSAİD’lerin en sık etken olarak saptanmasına neden olmuş olabilir. Andrade R.J. ve
arkadaşlarının çalışmasında toksik hepatitlerin %32 (2) ile Chalasani ve ark.ları (13) %45.5 oranlarında sebebin
antibiyotikler olduğu bildirmişler ve antibiyotikler içerisinde en sık etkenin amoksisilin klavulanat olduğunu
bildirmişlerdir. (2-3) Çalışmamızda antibiyotikler, toksik hepatite neden olan ilaçlar arasında ilk sıralarda alıyordu
ve antibiyotiklerden en sık etken olarak saptanan moksifloksasindi (%12.5). Bunu sırasıyla siprofloksasin,
levofloksasin, ampisilin-sulbaktam izliyordu ve amoksisilin-klavulanat ve metronidazol ise sonlarda (%3.1) yer
almaktaydı.
Sonuç
Toksik hepatit toplumda sık görülen ciddi morbidite ve mortalite neden olabilen önemli bir sağlık sorunudur. Bu
tez çalışmasında hastanemizde tanı konan toksik hepatit olgularının çoğunda neden olarak çeşitli ilaçlar, mantar
zehirlenmesi ve bitkisel ilaç kullanımı saptanmıştır. Bu bulgulara dayanarak, ülkemizde toksik hepatit vakalarının
önlenmesi için gereksiz ilaç ve bitkisel ürün kullamını engelleyici önlemlerin alınması, bitkisel ürünlerin
pazarlama ve kullanım şartlarının düzenlenerek sıkı bir şekilde denetlenmesi ve toplumun bu konuda
bilgilendirilmesi için çalışmalar yapılmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.
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Giriş;
Over kanserleri gelişmiş ülkelerde, kadınlarda kansere bağlı ölümlerde beşinci sırada yer almaktayken, tüm
jinekolojik kanserler içerisinde en yüksek ölüm oranı ile ilişkilidir. Güncel verilere göre dünya genelinde 314000
kadın yeni over kanseri tanısı aldı ve 207000 den fazla kadın over karsinomu nedeniyle yaşamını yitirdi.[1]
EOK (Epitelyal Over Kanserleri) de birinci basamak tedavinin ardından 6 ay ve üzerinde bir süre sonra nüks etmiş
hastalar, platinsiz takip aralığı (PTA) 6 ay ve üzerinde olanlar platin duyarlı (PD) hasta olarak kabul edilmektedir.
İntraperitoneal kemoterapi, peritoneal yüzeyde ilaç dağıtımını arttırır ve intravenöz kemoterapi uygulamaya göre
daha etkili bir şekilde rezidü periton mikrometastazları ortadan kaldırır. [2,3]
Amaç;
Platin sensitif over karsinomların da HİPEC (hipertermik intraperitoneal Kemoterapi) ve Sitoredüktif cerrahinin
sağ kalım üzerindeki etkisini hesaplamak.
Yöntem;
Ocak 2018 ve Ocak 2022 tarihleri arasında Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma
hastanesi veri tabanı retrospektif bir tarama yapılarak tıbbi onkoloji kliniğimizde takipli olan platin duyarlı nüks
over karsinomlu, sitoredüktif cerrahi uygulanan ve/veya HİPEC uygulanan hastalar dahil edilmiştir. Çalışmaya
dahil edilen hastalardan bilgilendirilmiş gönüllü olur formu alınmıştır.
Bulgular;
Çalışmaya platin duyarlı over karsinomlu toplam 95 hasta dahil edildi. Platin duyarlı over karsinomlarında nükste
sitoredüktif cerrahi yapılan hastalarda cerrahi yapılmayanlara göre Median OS 30.32 (9.92-50.72) ay vs. 18.16
(13.19-23.14) ay olarak hesaplandı (p:0.012). 13 hastaya HİPEC uygulanmıştı. HİPEC uygulananlarda sağ kalım
açısından anlamlılık saptanmadı Median OS 22.66 (12.09-33.24) vs. 20.23 (15.41-25.06) ay. (p:0.712)
Primer tümör yerleşim yeri olarak incelendiğinde 74 hasta ovarian yerleşim gösterirken, 4 hastada fallopian tüp
yerleşimli ve 13 hasta da peritoneal yerleşim göstermekteydi. Lokasyana göre yapılan sağ kalım analizinde over
18.92 (13.92-23.92) fallopian tüp 15,40(NR), primer peritoneal yerleşim gösterenler 27,23(20.80-33.66) olarak
saptandı (p:0.383)
Sonuç;
HİPEC yapılmış olan hastalar sitoredüktif cerrahi yapılma durumuna göre, kategorik değişkenler pearson ki kare
yapılarak karşılaştırldı. Yapılan analizde HİPEC yapılan 13 hasta vardı. 13 hastanın 7(53.8%) i hem HİPEC
uygulanan hem de optimal sitoredüktif cerrahi uygulanan hastalardı. 6 (46.2%) hasta ise HİPEC uygulanmış fakat
optimal sitoredüktişf cerrahi uygulanmamış hastaları içermekteydi (p:0.017)1.
HİPEC tedavisinin optimal sitoredüksiyon cerrahisi olan hastalarda etkili olduğu düşünüldüğünde
HİPEC uygulanan hastalarımızın 46.2%’inde optimal sitoredüksiyon uygulanmamış olması nedeniyle, sağ kalım
üzerinde anlamlılık saptanmadığı düşünüldü.
Tablo: HİPEC ve Sitoredüktif cerrahi
Sitoredüktif cerrahi
Var

Yok

P değeri

Var
Yok

HİPEC
1

7 (30.4%)
16(69.6%)

6 (8.8%)
62 (91.2%)

0.0171

Fisher exact

Kaynaklar;
1.
2.

3.

Sung, H., et al., Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality
worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: a cancer journal for clinicians, 2021. 71(3): p. 209-249.
Rose, P. G., Nerenstone, S., Brady, M. F., Clarke-Pearson, D., Olt, G., Rubin, S. C., ... & Small, J. M.
(2004). Secondary surgical cytoreduction for advanced ovarian carcinoma. New England Journal of
Medicine, 351(24), 2489-2497.
Van Der Burg, M. E., Van Lent, M., Buyse, M., Kobierska, A., Colombo, N., Favalli, G., ... & Pecorelli,
S. (1995). The effect of debulking surgery after induction chemotherapy on the prognosis in advanced
epithelial ovarian cancer. New England Journal of Medicine, 332(10), 629-634.

SB-18
Erken Evre Mide Kanserinde Cerrahi İle Adjuvan Kemoterapi Arasında Geçen Sürenin Prognoza Etkisi
Kadriye Bir Yücel, Osman Sütçüoğlu, Nuriye Özdemir, Ozan Yazıcı
Anahtar kelimeler: Gastrektomi, Mide adenokarsinomu, Kemoterapi, Genel sağkalım, Hastalıksız sağkalım
ÖZET
Giriş
Lokal ileri mide adenokarsinomunda adjuvan kemoterapi sağkalımı artırmasına rağmen cerrahi ile adjuvan
kemoterapiye başlama süresi arasındaki zamanın sağkalıma etkisi net olarak gösterilememiştir. Bu çalışmada
adjuvan kemoterapi zamanlamasının sağkalıma etkisinin araştırılması hedeflendi.
Metot
Evre 2-3 mide adenokarsinom tanısıyla postoperatif dönemde kemoterapi alan 154 hastanın verileri retrospektif
olarak incelendi. Hastalar operasyon tarihi ve adjuvan kemoterapiye başlama süresi arasında geçen süre kesme
değeri 4 hafta baz alınarak 4 haftadan uzun ve 4 haftadan kısa olarak iki gruba ayrıldı.
Bulgular
Toplam 154 hasta çalışmaya dahil edildi. Altmışbeş (%42) hastanın ilk 4 haftada, 89 (%58) hastanın ise ilk 4
haftadan sonra adjuvan tedaviye başladığı saptandı. Hastaların medyan hastalıksız sağkalım sürelerine
bakıldığında, adjuvan tedaviye ilk 4 haftada başlanan hastaların medyan hastalıksız sağkalımı 46.9 ay iken, 4
haftadan sonra başlananlarda 31.7 ay olarak hesaplandı (p = 0.07). Genel sağkalım süresi incelendiğinde ilk 4
haftada adjuvan tedavi başlanan hastalarda medyan genel sağ kalım 61.8 ay iken, 4 haftadan sonra başlanan hasta
grubunda bu süre 33.9 aydı (p = 0.056).
Sonuç
Erken evre mide kanserli hastalarda optimal adjuvan tedaviye başlama zamanı bilinmemektedir. Bu çalışmada
adjuvan tedaviye ilk 4 haftada başlanan hastalarda hastalıksız sağkalımda istatistiksel olarak anlamlı olmayan artış
saptanmıştır. Adjuvan tedaviye ilk 4 haftada başlanan evre 2 hastalarda hastalıksız sağkalım avantajı evre 3
hastalardan daha fazladır. Bu konuda yapılacak, prospektif ve daha fazla hasta sayısı içeren çalışmalarla adjuvan
tedaviye kadar geçen süre netleştirilebilir.

SB-19
Her 2 Pozitif Mide Kanserinde İkinci Basamak Kemoterapinin Değerlendirilmesi
Serkan Yıldırım

Başkent Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi onkoloji, Konya
Giriş
Metastatik Her 2 pozitif mide kanserinde birinci basamak tedavide trastuzumab ile birlikte platin bazlı
kemoterapinin etkinliği gösterilmiştir. Ancak ikinci basamak tedavide nasıl bir tedavi izleneceğine dair bilgiler
kısıtlıdır. Bu nedenle ikinci basmak tedavileri incelemek üzere çalışmamızı dizayn ettik.
Materyal-Metod
Türkiye'de 3 merkezden 2015-2020 yılları arasında başvurmuş olan mide kanserli hastaların dosyaları incelenmek
suretiyle hastalar çalışmaya dahil edildi. Dahil edilme kriterleri: mide adenokarsinom patolojik tanısı, tanı anında
metastatik hastalık bulunmak, daha önce lokal hastalık için tedavi almamış olmak (kemoterapi, radyoterapi ya da
cerrahi), HER 2 pozitifliği İHC ve FISH yöntemlerinin her ikisiyle gösterilmek, birinci basamak kemoterapi
altında progrese olmak, ikinci basamak tedavi almış olmak, hastalar aldıkları kemoterapiye göre 3 gruba ayrılarak
genel sağ kalım ve progresyonsuz sağ kalım açısından incelendiler. 1. grup oxaliplatin ya da karboplatinli kombine
tedavi alanlar, 2. grup FOLFIRI alanlar, 3. grup tek başına taksan tedavisi alanlar.
Bulgular
19 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların 5 tanesi 1. grupta, 6 tanesi 2.grupta, 8 tanesi 3.grupta bulunmaktaydı.
Genel sağ kalım 1. grupta median 5.8 ay, 2. grupta 6.3 ay, 3. grupta 6.1 ay olarak hesaplandı. 3 grubun genel sağ
kalımı istatistiki olarak benzer bulundu (p=0.462). progresyonsuz sağ kalım 1. grupta median 3.9 ay, 2. grupta 3.2
ay, 3. grupta 2.2 ay olarak hesaplandı. 3 grubun progresyonsuz sağ kalımı istatistiki olarak benzer bulundu
(p=0.894).
Sonuç
HER 2 pozitif mide kanserinin ikinci basamak tedavisinde altın standart bulunmamaktadır. trastuzumab, lapatinib,
TDM-1 ile yapılan çalışmalarda bu ajanların etkinliği gösterilemedi (1-3). daha önce iki basamak tedavi almış
hastalarda fam-trastuzumab deruxtecan ile yapılan çalışmada bu ajanın istatistiki anlamlı biçimde genel sağ kalım
katkısı yaptığı gösterildi (4). ancak bazı yan etkiler (intersitisyel akciğer hastalaığı) göstermesi ve ilacı halen rutin
kullanıma girmemiş olması gibi sebeplerle günlük pratikte bu populasyona halen konavansiyonel kemoterapi
verilmektedir. Çalışmamızda da verilen bu kemoterapiler karşılaştırılmıştır. genel sağ kalım ve progresyonsuz sağ
kalım açısından kemoterapi rejimlerinin birbirine üstünlüğü gösterilememiştir. Verilecek kemoterapi rejimi yan
etki profiline göre ve birinci basamak tedavide almış olduğu kemoterapiye göre belirlenmesi uygun olabilir.
Retrospektif olması hasebiyle çalışmamız kesin sonuca varmak adına yetersizdir. daha büyük çaplı çalışmalara
ihtiyaç vardır.

Kaynaklar
1. Makiyama A, Sukawa Y, Kashiwada T, et al. Randomized, Phase II Study of Trastuzumab Beyond Progression
in Patients With HER2-Positive Advanced Gastric or Gastroesophageal Junction Cancer: WJOG7112G (T-ACT
Study). J Clin Oncol 2020; 38:1919.
2. Satoh T, Xu RH, Chung HC, et al. Lapatinib plus paclitaxel versus paclitaxel alone in the second-line treatment
of HER2-amplified advanced gastric cancer in Asian populations: TyTAN--a randomized, phase III study. J Clin
Oncol 2014; 32:2039.
3. Thuss-Patience PC, Shah MA, Ohtsu A, et al. Trastuzumab emtansine versus taxane use for previously treated
HER2-positive locally advanced or metastatic gastric or gastrooesophageal junction adenocarcinoma (GATSBY):
an international randomised, openlabel, adaptive, phase 2/3 study. Lancet Oncol 2017; 18:640.
4. Shitara K, Bang YJ, Iwasa S, et al. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2Positive Gastric Cancer. N Engl J Med 2020; 382:2419.
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Esansiyel Trombositoz, Primer ve Sekonder Miyelofibroz Tanılı Hastalarda JAK2, CALR ve MPL
Mutasyonlarının Klinik Etkisi
Abdussamet Çelebi1, Naciye Demirel2
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Amaç: Kılavuzlarda son olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen 2016 güncellemeleri ile esansiyel
trombositemi ve primer miyelofibrozda JAK2, MPL ve CALR mutasyonları pozitifliği tanı kriterleri içerisinde
yerini almıştır. Son çalışmalarda JAK2 %60-65, MPL %5-10’unda ve CALR %20-25 hastada pozitif
izlenmektedir. Ayrıca başta CALR mutasyonu olmak üzere MPL ve JAK2 mutasyonlarının yaş, cinsiyet,
hemoglobin, lökosit ve trombosit sayısı, LDH düzeyi, konstitüsyonel semptomlar, majör kanama, majör tromboz,
splenomegali, blast oranı-lösemik dönüşüm riski, kemik iliği retikülin lif derecesi hakkında prediktif değeri
olabileceği konusunda veriler mevcuttur. Çalışmamızda da kliniğimizde takip ettiğimiz ET, PMF ve sekonder MF
tanılı hastalarda bu mutasyonların sıklığını, klinik seyir ilişkilerini ve prognoz üzerine etkilerini araştırdık.
Yöntem: Çalışmamızda 2019 yılı öncesi hematoloji kliniğinde takip ettiğimiz 24 ET, 23 PMF ve 14 sekonder MF
toplamda 61 hasta retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların dosyalarında; klinik takipler formları, laboratuvar
sonuçları, JAK2, MPL ve CALR mutasyon sonuçları yer alıyordu. Hastaların tanıları 2016 yılında güncellenen
yeni tanı kriterleri ile tekrar değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilen ET, PMF ve sekonder MF olgularında; JAK2,
MPL ve CALR mutasyonlarının sıklıkları, bu mutasyonları olguların klinik seyirlerinde meydana gelen majör
kanama ve tromboz üzerine etkisi, klinik semptomlar ile ilişkisi, laboratuvar bulguları, yaş, cinsiyet ve prognoz
ile ilişkileri incelendi. IBM SPSS Statistics Version 22.0 programı ile analiz edildi.
Bulgular: Çalışmaya ET tanılı 9 erkek, 15 kadın hasta; PMF tanılı 7 erkek, 16 kadın hasta, sekonder MF tanılı 6
erkek, 8 kadın hasta dahil edilmiştir. Olguların yaş dağılımında örneklemin toplamından 58,08 (60) ±13,09,
hastalık gruplarına göre yaş dağılımı, ET hastalarında 54,63 (59.5) ±15,79, PMF hastalarında 59,09(59) ±10,40 ve
Sekonder MF tanısı olan hastalarda ise 62,36(64.5) ±11,09 olarak bulunmuştur. ET tanılı hastaların %46’sında
JAK2, %35’inde CALR, %8’inde MPL pozitif saptanmıştır. PMF tanılı hastaların ise %38’inde JAK2, %34’ünde
CALR, %14’ünde MPL pozitif saptanmıştır. Sekonder MF’lu hastalarda PV sonrası gelişen MF’lu 9 hastanın
tamamında JAK2 pozitif, 1 hastada CALR ve JAK2 pozitif izlenmiştir. ET sonrası gelişen MF’lu 5 hastanın
tamamında CALR mutasyonu pozitif, 1 hastada JAK2 ve CALR pozitif birlikteliği izlenmiştir. ET tanılı hastalarda
JAK2 mutasyonu pozitifliği ile hemoglobin ve hematokrit yüksekliği arasında istatistiksel anlamlı ilişki
izlenmiştir. Hemoglobin için JAK2 mutasyon pozitif ortalaması 13,20(13,05) ±1,10, mutasyon negatif
ortalamasından 10,43(10,45) ±1,16 yüksek olduğu, hematokrit için mutasyon pozitif ortalaması 39,38(39,95)
±3,38, mutasyon negatif ortalamasından 32,48(32,60) ±3,01 yüksek olduğu anlaşılmıştır. ET ve PMF tanılı
hastalarda CALR mutasyonu pozitifliği ile hemoglobin değeri düşüklüğü arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. ET
tanılı hastalarda hemoglobin için CALR mutasyon pozitif ortalaması 10,58(10,70) ±,75, mutasyon negatif
ortalamasından 12,56(13) ±1,84 düşük olduğu, hematokrit için mutasyon pozitif ortalaması 32,74(32,90) ±2,08,
mutasyon negatif ortalamasından 37,85(39,60) ±4,85 düşük olduğu anlaşılmıştır. PMF tanılı hastalarda
hemoglobin için CALR mutasyon pozitif ortalaması 9,49(9,65) ±,74, mutasyon negatif ortalamasından 10,74(11)
±1,41 düşük olduğu, hematokrit için mutasyon pozitif ortalaması 29,04(30,15) ±3,39, mutasyon negatif
ortalamasından 32,83(34) ±4,00 düşük olduğu anlaşılmıştır. PMF tanılı hastalarda JAK2 pozitifliği ile ateş ve
terleme şikâyeti arasında negatif korelasyon izlenmiş olup, mutasyon pozitif olanlarda ateş̧ ve terleme şikâyeti
%18 oranında iken, mutasyon negatif olanlarda %66,7 oranında görülmüştür. PMF tanılı hastalarda blast oranı
JAK2 mutasyon pozitif olanlarda ortalama değeri (0,64±0,81); negatif olanlarda ortalama değerinden (2,25±2,77)
istatiksel anlamlı olarak düşük görülmüştür. Klinik pratikte PMF için kullanılan prognoz skorlama sistemi
ortalama DIPPS skorunun JAK2 mutasyon pozitif hastalarda (1,45±1,21); negatif hastalardan (3,25±1,22)
istatistiksel anlamlı olarak düşük olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre JAK2 pozitifliğinin PMF tanılı hastalarda
DIPSS prognoz skorlama sistemine göre iyi prognoz göstergesi olabileceğini düşündürmüştür. Sekonder MF için
ise numerik olarak benzer fark görülse de istatistiksel anlamlı fark izlenmemiştir. Yine PMF tanılı hastaların
ortalama DIPSS skorunun CALR mutasyon pozitif hastalarda (3,10±0,88) negatif hastalardan (1,85±1,68)
istatistiksel anlamlı olarak yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre CALR mutasyonu pozitif PMF olgularının
DIPPS prognoz skorlama sistemine göre prognozlarının daha kötü; ortalama yaşam beklentisi de daha kısa
olabileceği yorumu çıkarılabilir.

Sonuç: CALR, JAK2 ve MPL mutasyonları hastaların klinik takipleri ve prognozları hakkında yol gösterici
olabilmektedir. Çalışmamız da CALR, MPL ve JAK2 mutasyonlarının; klinik kullanımda, takiplerde ve klinik
seyir ilişkisinindeki önemini vurgulamak istedik. Güncel prognoz skorlama sistemlerinde JAK2, MPL ve CALR
mutasyonları şu an için yerini almamaktadır. İlerleyen dönemlerde bu mutasyonların daha iyi tanınması ve klinik
ilişkilerinin aydınlatılması sonrası daha ayrıntılı prognoz bilgisine ulaşılabilir. Yakın zamanda PMF için iki yeni
prognostik sistem geliştirilmiştir. GIPS sadece mutasyonlar ve karyotip ile ilişkili ve MIPSS70+2.0 ise hem
genetik
hem
de
klinik
risk
faktörlerini
kullanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: CALR, MPL, JAK2, Esansiyel trombositemi, Miyelofibroz
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Nüks veya metastatik hormon reseptörü pozitif, HER2-negatif meme karsinomu tedavisinde CDK 4/6
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Giriş: Viseral krizi olmayan, ileri evre hormon reseptörü pozitif, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü-2
(HER2) negatif meme kanserinin tedavisinde hormonoterapiler tedavinin temelini oluşturmaktadır. Son yıllarda
klinik pratiğe giren, aromataz inhibitörleri veya seçici östrojen reseptör indirgeyici fulvestrant ile kombine olarak
kullanılan siklin bağımlı kinaz (CDK) 4/6 inhibitörleri, etkililik ve güvenlik sonuçlarıyla, bu grup hastaların
tedavisinde
standart
haline
gelmiştir.
Amaç: Biz de çalışmamızda, merkezimizde takipli, herhangi bir tedavi basamağında letrozol veya fulvestrantla
kombine olarak CDK4/6 inhibitörlerinden palbosiklib veya ribosiklib almış olan hastaların klinikopatolojik
özelliklerini ve sağkalım verilerini inceleyerek literatür verileriyle karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğine 2020-2022 yılları arasında
başvurmuş, nüks veya metastatik hormon reseptörü pozitif, HER2-negatif meme kanseri tanısı almış, herhangi bir
tedavi basamağında aromataz inhibitörü veya fulvestrantla kombine olarak CDK4/6 inhibitörü almış 42 hasta
çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinikopatolojik özellikleri retrospektif olarak hasta dosyalarından elde edildi.
Genel
ve
hastalıksız
sağ
kalım
süreleri
Kaplan-Meier
yöntemi
ile
hesaplandı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların ortanca yaşı 56 ( 25-88 ) idi. Hastaların 32 (%76.2) si tanı anında evre
4, geri kalanı ise erken evrede idi. Karaciğer metastazı olan hasta sayısı 6 (%14.3) idi. Beyin metastazı olan 1 hasta
vardı. 8 hastaya metastatik dönemde CDK 4/6 inhibitörü tedavisi öncesi kemoterapi uygulanmıştı. CDK 4/6
inhibitörlerinden palbosiklib 25 hastaya (%59.5), ribosiklib 17 hastaya (%40.5) uygulanmıştı. 34 hasta (%81)
letrozol ile birlikte, 8 hasta ise (%19) fulvestrant ile birlikte bu tedavileri kullandı.
Medyan takip süresi 16.5 ay iken, Letrozol+CDK4/6 inhibitörü kullanan endokrin sensitif hastalarda medyan
progresyonsuz sağkalım 9 (3-23) aydı. Fulvestrant+CDK4/6 inhibitörü kullanan endokrin dirençli hastalarda
medyan progresyonsuz sağkalım ise, 5 (3-10) aydı. Komplet yanıt 1 hastada (%2.4), parsiyel yanıt 9 hastada
(%21.4), stabil hastalık 28 hastada (%66.7), progresif hastalık ise 3 hastada (%7.1) gözlendi. 22 hastada (%52.4)
toksisite nedeniyle doz azaltımı gerçekleşti. Hiçbir hastada toksisite nedeniyle ilaç tamamen kesilmedi. Nötropeni
en sık grad 1 (28 hasta,% 66.7) olarak karşımıza çıktı. Grad 3 nötropeni 2 hastada görüldü. Febril nötropeniye
rastlanmadı
Sonuç: Çalışmamız, ileri evre hastalık için kemoterapi öyküsü olan, ECOG performans skoru kötü olan, viseral ve
santral sinir sistemi metastazı olan hastalar gibi gerçek yaşamda karşılaşılan hasta populasyonunda CDK4/6
inhibitörlerinden ribosiklib ve palbosiklib ile tolerasyonu iyi olan advers olaylar ve klinik önemli etkinlik ile
sonuçlanmıştır.
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Lokal İleri epidermal büyüme faktör reseptör 2 pozitif meme kanserli hastalarda immünhistokimya ile
bakılan pozitiflik skorunun patolojik tam yanıta etkisi
Ömer Faruk Akgül1, Ali Aytaç1, Bilgin Demir2
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Giriş: Meme kanseri dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olup kadınlarda kanserden ölümlerin
en sık nedenidir.(1) Tüm meme kanserlerinin %20-25’inde insan epidermal büyüme faktör reseptör 2 (HER2) aşırı
ekspresyonu veya amplifikasyonu mevcut olup HER2 pozitifliği kötü prognozla ilişkilidir.(2) Bununla birlikte
HER2’yi bloke eden humanize monoklonal bir antikor olan trastuzumab ve pertuzumabın neoadjuvan kullanımıyla
artmış patolojik tam yanıt (PTY) sağlanması uzamış sağ kalımla ilişkilidir.(3) Daha önce yapılan çalışmalarda
HER2
zenginleştirilmiş
grupta
daha
iyi
yanıt
oranları
açıklanmıştı.(4)
Amaç: Bizde kliniğimizdeki immünhistokimyasal (İHK) olarak HER2 skoru 3+ ve 2+ (FISH+) meme kanseri
hastaları
arasında
PTY
oranlarını
sunmayı
amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmada, 2018-2021 yılları arasında, Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Kliniğine
başvuran, lokal ileri HER2 pozitif meme kanseri tanısı ile neoadjuvan kemoterapi alan hastaların verileri hastane
bilgisayar kayıt sisteminden retrospektif olarak tarandı. Hastalar tru-cut biyopsi sonuçlarına göre İHK boyama ile
HER2 2+,(FISH+) ve HER2 3+ olarak 2 grupta incelendi. Neoadjuvan kemoterapi ( antrasiklin+siklofosfamid
sonrası taksan + trastuzumab + pertuzumab) alan 46 hastanın patolojik yanıt oranları gruplar arasında
karşılaştırıldı. İstatistiksel analizde kategorik değişkenler için Ki-kare, nonparametrik değişkenler için Mann
Whitney U testi kullanıldı. Tüm sonuçlar için p<0,05 anlamlı kabul edildi. İstatistiksel analiz SPSS v 18.0
programı
kullanılarak
yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 46 hastanın yaş ortalaması 50 bulundu. Hastaların %86.9’u invaziv duktal karsinom
tanısı almıştı. Premenapozal ve menapozal hasta sayıları eşitti. Biyopsilere yapılan İHK sonucu 19 hasta HER2
2+ (FISH+), 27 hasta HER2 3+ bulundu. Hastaların %78.3’ü Luminal B sınıfında ve %71.7’si evre 3 olarak
belirlendi. Tümör histolojik grade 3 hasta oranı %43.5 iken grade 2 oranı %54.3’tü. Sadece 1 hastada histolojik
grade 1 görüldü. Hastaların karakteristik özellikleri Tablo-1’de gösterilmiştir. Neoadjuvan tedavi sonrası hiçbir
hastada progresyon görülmedi. Tüm hastalarda ameliyat sonrası PTY oranı %47.8 olarak bulundu. Toplam 22
PTY hastasının 7’si HER2 2+ grupta, 15’i HER2 3+ grupta görüldü. İstatistiksel olarak p:0.211 bulundu ve
anlamlılık
eşiğini
karşılamadı.(Tablo-2)
Sonuç: Neoadjuvan tedavi sonrası tüm HER2 pozitif hastalarda PTY oranımız diğer çalışmalara benzerdi.(3)
Ancak İHK olarak HER2 pozitiflik skoru ile neoadjuvan tedavi yanıtı arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Meme
kanserli hastalarda İHK ile ölçülen HER2 skoru PTY için prediktif olmadı. Ancak bu durum çalışma hasta
sayımızın az olmasından kaynaklanabilir. Bu konuda çok merkezli daha büyük hasta sayılı çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.
Anahtar

Kelimeler: HER2

pozitif

meme

kanseri,

immünhistokimya,

pertuzumab,

trastuzumab

Tablo

2:

Her

2

pozitiflik

oranı

Tablo 1: Karakteristik Özellikler
n:46, (%)
Yaş
Ortanca yaş

50 (27-72)

Menopoz durumu
Premenopozal
Postmenopozal

23
23 (50)

(50)

20
25
1 (2.2)

(43.5)
(54.3)

karsinom 40
karsinom 3
3 (6.5)

(87)
(6.5)

Tümör lokalizasyonu
Sağ
Sol
Bilateral
Patolojik tanı
İnvaziv
İnvaziv
Diğer

duktal
lobuler

Klinik tanı evresi
Evre
Evre III

II 13
(28.3)
33 (71.7)

HER2 pozitifliği
2+,
3+

FISH+ 19
(41.3)
27 (58.7)

Moleküler tip
Luminal
B,
ER-, PR-, HER2 +

HER2+ 36
(78.3)
10 (21.7)

Histolojik grade
Grade
Grade
Grade 3

1 1
(2.2)
2 25
(54.3)
20 (43.5)

ile

patolojik

yanıt

arasındaki

ilişki
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Erişkin düşük/orta risk Miyelodisplastik Sendrom olgularında yaşam kalitesi üzerine etkili faktörler
Miraç Özen1, Tayfur Topbaş2, Işık Kaygusuz2
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Giriş: Miyelodisplastik sendrom (MDS), patogenezi tam olarak anlaşılamamış, kemik iliğinde bulunan
hematopetik kök hücrelerin transforme olmasıyla ortaya çıkan, akut miyeloid lösemiye (AML) transformasyon
riski olan, displastik ve inefektif eritropoez ile karakterize hematopoetik kök hücrelerin klonal bir hastalığıdır.
Amaç: Çalışmamızda MDS hastalarını; kan değerleri, komorbidite skorları ve kırılganlık indeksi skorları eşliğinde
poliklinik ya da servis ortamında FACT-An yaşam kalite anketi ile değerlendirerek yaşam kaliteleri üzerine etkili
olan
faktörleri
bulmayı
amaçladık.
Yöntem: MDS’de yaşam kalitesini değerlendirmek için kullanılan altın standart bir test bulunmamaktadır.
Çalışmamızda hastaların yaşam kalitesi değerlendirmesi FACT-An yaşam kalite anketi kullanılarak yapılmıştır.
Bu anket bedensel iyilik hali, sosyal ve ailesel iyilik hali, duygusal iyilik hali, fonksiyonel iyilik hali ve diğer
endişeler olmak üzere beş adet alt ölçekten oluşmaktadır. Bu alt ölçekler kullanılarak FACT çalışma sonlanım
skorları; FACT–TOI, FACT-G, FACT-An toplam skorları hesaplanmaktadır. Biz bu skorlamalardan, FACT–An
yaşam kalite değerlendirmesindeki tüm alt ölçek skorlarının kullanıldığı FACT–An toplam skorunu
değerlendirmeyi tercih ettik. Hematoloji klinik veri tabanında MDS tanısı ile kayıtlı olan toplam 66 hastaya ait
dosyalar incelendi. AML'ye dönüşüm gösteren hastalar, yüksek riskli MDS tanısı olan hastalar ve gönüllü olur
vermeyi kabul etmeyen hastalar çalışma dışında bırakıldı. Toplam 51 hasta çalışma hakkında bilgilendirildi ve
bilgilendirilmiş
olur
alındı.
Bulgular: Çalışmamızda değerlendirdiğimiz çok düşük riskli, düşük riskli ve orta riskli MDS tanısı olan 51 hastada
EPO kullanımı ve hasta yaşının yaşam kalitesinin en önemli belirleyicileri olduğunu gösterdik. Yaşam kalitesine
üzerine etkili olduğu bilinen faktörlerden olan cinsiyet, hemoglobin düzeyi ve ECOG performans skoru,
çalışmamızda anlamlı olarak saptanmadı. Çalışmamızda, 65 yaşından büyük hastalarda, EPO ± G-CSF tedavileri
alan gruptaki hastalar, EPO ± G-CSF tedavileri almayıp transfüzyon ile veya ilaçsız takip edilen hasta grubuna
göre, ortalama hemoglobin düzeyleri arasında anlamlı fark olmamasına karşın, yaşam kalitesinde anlamlı düzeyde
yükseklik mevcuttur (p=0.011). Bu nedenle hastaların hemoglobin düzeyi aynı olmasına rağmen EPO’ ya yanıt
veren ve bu ilaçlarla tedavi almaya devam eden hastaların yaşam kalitesi daha yüksektir. 65 yaşından küçük
hastalarda ise, iki grup arasında yaşam kaliteleri açısından fark saptanmasına rağmen, muhtemelen yeterli sayıda
hasta
olmaması
nedeniyle,
bu
sonuç
istatiksel
açıdan
anlamlı
değildir.
(Şekil
1).
Sonuç: Miyelodisplastik sendromda, çok düşük, düşük ve orta riskli hastalarda yaşam kalitelerini etkileyen
faktörler olarak eritropoez uyarıcı ilaçların kullanımını ve hastaların yaşını saptadık. Bu nedenle uygun olan tüm
hastalarda
ön
planda
ESA
kullanımı
göz
önünde
bulundurulmadır.
Anahtar Kelimeler: Miyelodisplastik sendrom, miyelodisplastik sendrom hastalarında hayat kalitesi,
eritropoetin, anemi

Çalışma örnekleminin yaş ve eritropoetin kullanım durumuna göre katmanlaşması
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The Effect of Spleen Doses on the Hematological Parameters in Adjuvant Gastric Cancer Radiotherapy
İpek Pınar Aral1,2, Gonca Altınışık İnan1,2, Aliye Arslan2, Tarık Kargıoğlu2, Ali Kerim Aksakal2, Yılmaz Tezcan1,2
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Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ANKARA
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Aim::Hemotological advers effect especially lymphopenia negatively affects the oncological treatment results.
The relationship between spleen doses and hematological toxicity is a current research topic. This study aimed to
examine whether there is a relationship between spleen radiation doses and hematological parameters in gastric
cancer patients.
Materials ad Methods: The patients who received chemoradiotherapy for nonmetastatic locally advanced gastric
cancer were analysis retrospectively. The dose parameters evaluated were spleen V5, V10, V15, V20, V25, V30
and mean spleen dose (MSD). Blood tests were evaluated at the beginning of the treatment (basal), in the 12-14
fractions of the treatment (mid-treatment), in the first week after the end of the treatment (at the end of treatment)
and 3th month control after radiotherapy. The CTCAE (Common Toxicity Criteria for Adverse Events) ver 5.0
was used. The SPSS 26 (IBM Corp, Armonk, NY) was used for statistical analysis.
Results: The data of 28 patients with gastric adenocarcinoma who received curative-adjuvant radiotherapy (RT)
in Ankara city hospital between 12.05.2020-22.06.2021 were evaluated retrospectively.The median age of the
patients at the time of diagnosis was 63 (range 33-81). The median total dose was 45 (range 41.40-55) Gy. There
were not statically significant relationship between any platelet or absolute lymphocyte count (mid treatment, end
of the treatment and 3. months control) and splenic doses. The statically significant relationships were found
between mid-treatment absolute neutrophil count and mean splenic dose (Spearman Rho coefficient -0.433;
p=0.044); spleen V10 doses (Spearman Rho coefficient -0.462; p=0.030); spleen V15 doses (Spearman Rho
coefficient- 0.461; p=0.031);spleen V20 doses (Spearman Rho coefficient -0.434; p=0.044). There were statically
significant difference between at the third months control after treatment absolute neutrophile count and mean
splenic dose (Spearman Rho coefficient -0.494; p=0.037), spleen V30 (Spearman Rho coefficient -0.490; p=0.039).
Conclusion: A significant relationship was found between mid treatment, at the third months control neutropenia
and spleen mean splenic dose, spleen V10 doses, spleen V15 doses, spleen V20 doses in gastric cancers.
Keywords: Gastric

Cancer,
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Neutropenia,

Radiotherapy,

Acute
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MATERIALS AND METHODS
The patients who received chemoradiotherapy for nonmetastatic locally advanced gastric cancer were analysis
retrospectively. The dose parameters evaluated were spleen V5, V10, V15, V20, V25, V30 and mean spleen dose
(MSD). Blood tests were evaluated at the beginning of the treatment (basal), in the 12-14 fractions of the treatment
(mid-treatment), in the first week after the end of the treatment (at the end of treatment) and 3th month control
after radiotherapy. The CTCAE (Common Toxicity Criteria for Adverse Events) ver 5.0 was used.
Patient Selection
Patients with gastric adenocancinoma who did not use granulocyte stimulating factor before and did not have
immune deficiencies or hematologic malignancies, or did not have a history of previously received RT were
included.

Statistics
The SPSS 26 (IBM Corp, Armonk, NY) was used to analyze our study. The categorical demographic
characteristics of the patients were calculated with Chi-square and Fisher's exact tests. The suitability of the data
to the normal distribution was evaluated by visual and analysis methods, and nonparametric tests were used
because they did not fit the normal distribution. Spearman's rank correlation test was used for Univariate
correlation analysis.

RESULTS
The data of 28 patients with gastric adenocarcinoma who received curative-adjuvant radiotherapy (RT) in Ankara
city hospital between 12.05.2020-22.06.2021 were evaluated retrospectively.The median age of the patients at the
time of diagnosis was 63 (range 33-81). The median total dose was 45 (range 41.40-55) Gy. The concurrent CT
was added 22 (78.6%) patients and most used cemotherapy agent was capesitabine. The dose parameters were
noted the spleen V5, V10, V15, V20, V25, V30, mean splenic dose values. Patient and treatment details are summarized
in Table 1.
Table 1. Patients and Treatment Details
Chemotherapy

Concurrent CT
Concurrent CT-Scheme

Basale
absolute
lymphocyte count
Mid-treatment absolute
lymphocyte count
Absolute
count at
treatment

lymphocyte
the end of

Absolute
lymphocyte
count at third months
control
Basale absolute neutrophil
count
Mid-treatment absolute
neutrophil count
Absolute neutrophil count
at the end of treatment
Absolute neutrophil count
at third months control
Basale platelet count
Mid-treatment
count

platelet

None
Neoadjuvant
Adjuvant
None
Positive
Cisplatin + etoposid
Capesitabine
5 FU
Median (range)

7 (25%)
8(28.6%)
13 (46.4)
6(21.4%)
22 (78.6%)
1 (3.6%)
7 (25%)
14 (50%)
1,36 (0,56-3,92)

Mean (SE)
Median (range)

1,62 (0,16)
0.41 (0.14-1.97)

Mean (SE)
Median (range)

0.49 (0.07)
0.28 (0.08-2.89)

Mean (SE)
Median (range)

0.54 (0.12)
0.85 (0.10-1.78)

Mean (SE)
Median (range)

0.89 (0.10)
3.65 (0.95-22.5)

Mean (SE)
Median (range)

4.51 (0.77)
3.34 (1.03-6.75)

Mean (SE)
Median (range)

3.52 (0.28)
2.56 (1.77-5.81)

Mean (SE)
Median (range)

2.94 (0.19)
2.29 (0.04-6.53)

Mean (SE)
Median (range)
Mean (SE)
Median (range)

2.67 (0.33)
223.000 (87.000-720.000
264.530 (25.95)
181.000
(50.000550.000)
202.920 (20.32)

Mean (SE)

Platelet count at the end of
treatment
Platelet count at third
months control

Median (range)

156.500(58.000-483.000)

Mean (SE)
Median (range)

178.785(18.98)
199.000(64.000-344.000

Mean (SE)
199.250 (15.65)
Median (range)
2686 (340-3488)
Mean (SE)
2530.88 (183.14)
Spleen V5
Median (range)
100 (10-100)
Mean (SE)
91.12 (4.80)
Spleen V10
Median (range)
99.40 (0-100)
Mean (SE)
87.08 (5.45)
Spleen V15
Median (range)
92 (0-100)
Mean (SE)
78.31 (6.01)
Spleen V20
Median (range)
77(0-100)
Mean (SE)
67.35(6.57)
Spleen V25
Median (range)
54(0-97)
Mean (SE)
52.20(6.44)
Spleen V30
Median (range)
41(0-70)
Mean (SE)
35.44(4.95)
Abbr.SE: Standard Errors; V5: Volume Receiving5 Gy; V10: Volume Receiving 10 Gy; V15: Volume Receiving 15
Gy; V20: Volume Receiving 20 Gy; V25:Volume Receiving 25 Gy; V30:Volume Receiving 30 Gy.
Mean splenic dose

The Analysis of Absolute Lymphocyte Count
There were not statically significant difference between mid treatment absolute lymphocyte count and mean
splenic dose (p=0.361), spleen V5 (p=0.672); spleen V10 (p=0.883); spleen V15 (p=0.727); spleen V20 (p=0.956);
spleen V25 (p=0.214); sleen V30 (p=0.131). There were not statically significant difference between at the end of
treatment absolute lymphocyte count and mean splenic dose (p=0.778), spleen V5 (p=0.329); spleen V10 (p=0.336);
spleen V15 (p=0.863); spleen V20 (p=0.704); spleen V25 (p=0.403); sleen V30 (p=0.377). Similarly there were not
statically significant difference between at the third months control after treatment absolute lymphocyte count and
mean splenic dose (p=0.110), spleen V5 (p=0.507); spleen V10 (p=0.881); spleen V15 (p=0.342); spleen V20
(p=0.274); spleen V25 (p=0.440); sleen V30 (p=0.710).
The Analysis of Absolute Neutrophil Count
There were not statically significant difference between mid treatment absolute l neutrophil count and spleen V5
(p=0.174); spleen V25 (p=0.107); sleen V30 (p=0.124). The statically significant relationships were found between
mid-treatment absolute neutrophil count and mean splenic dose (Spearman Rho coefficient 0.433; p=0.044);
spleen V10 doses (Spearman Rho coefficient 0.462; p=0.030); spleen V15 doses (Spearman Rho coefficient 0.461;
p=0.031);spleen V20 doses (Spearman Rho coefficient 0.434; p=0.044) (Table 2). There were not statically
significant difference between end of the treatment absolute neutropil count and mean splenic dose (p=0.901),
spleen V5 (p=0.441); spleen V10 (p=0.593); spleen V15 (p=0.891); spleen V20 (p=0.780); spleen V25 (p=0.959);
sleen V30 (p=0.730). Similarly there were not statically significant difference between at the third months control
after treatment absolute neutropil count and spleen V5 (p=0.372); spleen V10 (p=0.127); spleen V15 (p=0.103);
spleen V20 (p=0.29); spleen V25 (p=0.056); sleen V30 (p=0.730). There were statically significant difference
between at the third months control after treatment absolute neutrophile count and mean splenic dose (Spearman
Rho coefficient -0.494; p=0.037), spleen V30 (Spearman Rho coefficient -0.490; p=0.039) (Table 3).

Table 2. Analysis of Mid-Treatment Absolute neutrophil Count and Splenic Dose Variables
Parameters
Spearman Rho Coefficient P-value
Mean splenic dose -0.433
0.037
Spleen V10 doses
-0.462
0.030
Spleen V15 doses
-0.461
0.031
Spleen V20 doses
-0.434
0.044
Abbr. V10: Volume Receiving 10 Gy; V15: Volume Receiving 15 Gy; V20: Volume Receiving 20 Gy

Table 3. Analysis of at the third months control Absolute neutrophil Count and Splenic Dose Variables
Parameters
Spearman Rho Coefficient P-value
Mean splenic dose -0.494
0.044
Spleen V30 doses
-0.490
0.039
Abbr. V30:Volume Receiving 30 Gy.

The Analysis of Platelet Count
There were not statically significant difference between mid treatment platelet and mean splenic dose (p0.828);
spleen V5 (p=0.717); spleen V10 doses (p0.442); spleen V15 doses (p0.351); V20 spleen doses (p0.392); spleen V25
(p=0.996); sleen V30 (p=0.988). There were also not statically significant difference between at the end of
treatment platelet and mean splenic dose (p0.748); spleen V5 (p=0.972); spleen V10 doses (p0.524); spleen V15
doses (p0.804); V20 spleen doses (p0.917); spleen V25 (p=0.701); sleen V30 (p=0.598).
There were not statically significant difference between at the third months control platelet and mean splenic dose
(p0.494); spleen V5 (p=0.484); spleen V10 doses (p0.739); spleen V15 doses (p0.750); V20 spleen doses (p0.997);
spleen V25 (p=0.559); sleen V30 (p=0.570).
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Vaskülit Tanılı Hastalarda MEFV Mutasyonlarının Sıklığı Ve Önemi
Burcu Ulaş Kahya1, Abdurrahman Tufan2, Hakan Babaoğlu2, Nuh Ataş2, Sevim Gönen3, Mehmet Akif Öztürk2
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Giriş: MEFV geni, apoptotik ve inflamatuar sinyal yolaklarında önemli bir rol oynayan pyrin proteinini
kodlamaktadır. Bu genin mutasyonu, nötrofilik yanıtın augmentasyonu ve ağır inflamasyonla ilişkilidir. MEFV
mutasyonunun ateş ve poliserozit ataklarıyla karakterize Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığına neden olduğu, bu
hastalığın ise vaskülitle olan ilişkisi bilinmektedir. Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor İlişkili Vaskülitler’in (AAV)
patogenezinde ve klinik bulguların ortaya çıkmasında nötrofil aktivasyonu önemli rol oynamaktadır.
Amaç: Bu çalışmada AAV ile bir diğer nekrotizan vaskülit olan Takayasu Arteriti’nde (TA) MEFV mutasyonunun
sıklığı, mutasyon varlığının hastalık şiddetine ve hasarına katkısı olup olmadığı araştırılmıştır.
Yöntem: Toplamda 69 AAV, 30 TA çalışmaya alınmıştır. Hastaların MEFV mutasyonlarına ve bu mutasyonların
patojenlik durumuna bakılmıştır. Tanı anındaki klinik özellikleri ve laboratuar bulguları ile son muayenedeki
vaskülit
hasar
skorları
(VDI)
değerlendirilmiştir.
Bulgular: On bir AAV, 8 TA hastasında MEFV mutasyonuna rastlanmıştır. Literatürde bulunan Türk toplumunda
MEFV mutasyonu sıklığını değerlendiren 500 sağlıklı katılımcıyla yapılan bir çalışmayla karşılaştırıldığında;
AAV grubunda sıklığın artmadığı, TA grubunda ise patojenik mutasyon sıklığının artmış olduğu saptanmıştır.
MEFV varlığında, AAV’de renal veya pulmoner sistem dışındaki tutulumlara yatkınlık artmıştır. Sayıca az
olduğundan istatistiksel yorum yapılamasa da MEFV varlığı, AAV’de serebrovasküler olay ve pulmoner
hipertansiyon komplikasyonlarıyla ilişkili olabilir. Mutasyon saptanan 8 TA hastasının 3’ünde sırasıyla Crohn,
Crohn
ve
spondiloartrit,
sistemik
lupus
eritematosus
bulunmaktadır.
Sonuç: MEFV pozitifliği; ANCA ilişkili vaskülitlerde hastalık modifiye edici gen olarak olarak değerlendirilebilir
ve TA'larda eşlik eden inflamatuar hastalık ihtimalini arttırabilir. Bu konuda daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç
vardır.
Anahtar Kelimeler: Takayasu, Anti-nötrofil sitoplazmik antikor, Ailevi Akdeniz Ateşi
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En az iki doz COVİD-19 aşılamanın öncesi ve sonrasında SARS-CoV-2 ile enfekte olan solid tümörlü
hastaların analizi
Oktay Ünsal1, Ozan Yazıcı1, Aytuğ Üner1
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Giriş ve Amaç:
SARS-CoV-2’e karşı geliştirilen aşılar 1 yıldan uzun süredir ülkemizde de uygulanmaya devam edilmektedir.
Ülkemizdeki güncel aşılama şeması kapsamında 3 çeşit aşı kullanımı söz konusudur. Solid tümör tanısı olan
olgularda yapılan çalışmalarda aşıların bu grupta etkin olduğu ve hastaların aşı uygulaması teşvik edilmesi,
mortalite ve morbitideyi azaltmak adına önerilmektedir. Bu çalışmada, en az iki doz COVİD-19 aşılamasının
öncesinde ve sonrasında enfekte olan olguların klinik ve laboratuvar olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem:
Çalışmaya Haziran 2020- Aralık 2021 yılları arasında kliniğimizde solid tümör tanısı ile takipli olup en az iki doz
COVİD-19 aşısının öncesinde ve sonrasında enfekte olan 7 hasta dahil edilmiştir. Klinik ve laboratuvar verileri
hastane veri tabanından edinilmiştir.

Sonuç:
Çalışmada 7 hasta değerlendirildi. Dördü kadın (%57.1) olan hastaların median yaşı 61 (59-74) idi. Kanser alt
tipleri değerlendirildiğinde 2 hastanın akciğer, 2 hastanın meme, 2 hastanın pankreas kanseri ve 1 hastanın rektum
nöroendokrin karsinom tanılı olduğu görüldü. Hastaların median takip süresi 22 (16-99) aydı. Üç hastanın ek
komorbiditesi yoktu. Diğer 4 hastada diyabetes mellitus ve hipertansiyon en sık eşlik eden komorbiditelerdi. İlk
COVİD enfeksiyonu sonrasında olgulardan 4’üne 2 doz Biontech, 2’sine 3 doz CoronaVac ve 1 hastaya ise 2 doz
CoronaVac aşısı uygulanmıştı. İki COVİD-19 enfeksiyonu arasında geçen median süre 436 (272-545) gündü. İlk
COVİD-19 enfeksiyonundan önceki 1 ay içerisinde, hastalardan 2’si solid tümör nedeniyle aktif tedavi almıştı.
Aşı sonrası COVİD-19 enfeksiyonundan önceki 1 ay içerisinde ise 6 hasta aktif tedavi almıştı. İlk COVİD-19
enfeksiyonunda 3 hasta yatarak serviste tedavi edilmiş, oksijen desteği ya da yoğun bakım ihtiyacı olmamıştı ve
taburcu edilmişlerdi. Aşı sonrası COVİD-19 enfeksiyonu sırasında ise bu hastalardan 4’ü yatarak tedavi edilmişti.
Serviste takipleri sırasında 4 hastanın 2’sinde oksijen ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Dört hastadan 3’ü taburcu olurken
1 hastanın yoğun bakım ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Bu hasta takiplerde exitus olmuştur.
Tartışma:
Çalışmamızda aşılama sonrasında COVİD-19 enfeksiyonu sırasında hastalar, en az iki doz aşı olmalarına rağmen
daha çok servis yatış ihtiyacı olmuştur. Bu durum hastaların COVİD-19 enfeksiyonunun yakın döneminde solid
tümör tanısı için aldıkları tedavilere bağlanmıştır.

SB-27
METASTATİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM HASTALARINDA İLK SIRA TKİ TEDAVİSİ İLE
ALBUMİN/ALP ORANI SAĞKALIMA ETKİSİ TEK MERKEZ DENEYİMİ
Ali Caner Özdöver¹, Şafak Yıldırım Dişli¹, Feyyaz Özdemir¹
¹KTÜ Farabi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği
Giriş: Renal hücreli karsinom Amerika’da yıllık 13680 ve Avrupa’da 31590 ölüm görülmektedir. Metastatikranal
hücreli karsinom (RHK) tedavisinde sunitinib ve sorafenib gibi tirozinkinaz inhibitörleri (TKİ) ilk sıra tedavide
kullanılabilmektedir.
Amaç: Albümin karaciğerden sentezlenir ve serum değeri protein durumunu ve organ fonksiyonlarını gösterir.
Alkalenfosfataz (ALP) farklı bölgelerden sentezlenen ve yıllar öncesinde bir tümör belirteci olarak kullanılan bir
enzimdir. Serum albümin ALP oranı (AAPR) farklı kanserlerde çalışılan ve kötü prognozla ilişkili olduğu
düşünülen bir orandır. Daha önce RCC tanılı hastalarda immünoterapi için kullanılmış ancak TKİ tedaviler için
kullanılmamıştır. Literatürdeki benzer çalışmalarda AAPR oranı 0.45 olarak alındığı için çalışmamızda da
uygulanmıştır.
Metod: 2016-2020 yılları arası KTÜ Farabi Hastanesi’ne başvuran 60 metastatik RCC tanılı hasta çalışmaya
alınmıştır. 2016-2020 yılları arası KTÜ Farabi Hastanesi’ne başvuran 60 metastatik RCC tanılı hasta çalışmaya
alınmıştır. Hastalara tanı anında bakılan albumin/ALP oranı (AAPR) incelenmiştir. AAPR güncel çalışmalar
incelenerek cut-off değer 0.5 olarak alınmıştır
Sonuç: Toplam 54 hasta incelendi. Bunlardan 33’ü sunitinib 21’i pazopanib alan hastalardı. Genel sağkalım (OS)
analizi için coxregression analizi yapıldı ilk sıra tedavileri ve AAPR etkisi incelendiğinde sunitinib alan hastalarda
medyan OS 35 aya 92 ay olarak (p değeri <0,08) istatistiksel anlamlı sonuçlandı. Progresyonsuz sağkalım 2 (PFS2)
üzerine yapılan Cox regresyon analizinde immünoterapi alan hastalar, AAPR ve ilk sıra tedavide pazopanib ya da
sunitinib alan hastalar incelendi. 31 hastada progresyon sonrası 2. sıra tedaviye geçildi. Bu hastaların 21’i ilk sırada
sunitinib alan hastalardı. İkinci sırada 18 hasta nivolumab aldı AAPR<0.5 olan hastalarda ilk sırada sunitinib
sonrası immünoterapi almayan hasta grubunda PFS2 süresi daha uzundu (44 vs ay). Modelin p değeri 0,034 olarak
istatistiksel anlamlı kabul edildi. AAPR düşük olan hasta grubunda sunitinib sonrası PFS süresinde artış olmuştur.
OS verilerine bakıldığında AAPR yüksek olan grupta sunitinib kolunda istatistiksel anlamlı fazlalık görülmüştür.
Tartışma: Küçük bir hasta grubu incelenmiş olup retrospektif bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca serum ALP
metastatik dokulardan salgılanabilmektedir. Tümör tarafından üretilebilmektedir. Hasta sayısının az olması ve
retrospektif bir çalışma olması nedeniyle PFS katkısı istatistiki anlamlı görünmemektedir. AAPR, basit bir test
olması itibariyle öncelikle metastatik hastalıklar sonraki dönemlerde ise adjuvan tedaviler için yol gösterici
olabileceği düşünülmüştür. AAPR hastalık riskini belirlemekle beraber PFS2 ve OS süresi üzerine de katkı
sağlayabilecektir

sunitini
b
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Başlık: Karaciğer Siroz Hastalarında Copeptin Düzeyinin Prognostik Önemi
Kısa Başlık: Copeptinin Karaciğer Sirozunda Prognostik Önemi
Anahtar kelimeler: Dekompanse Siroz, biyomarker, MELD skoru, copeptin, prognoz
Title: Prognostic Importance of Copeptin Level in Patients with Liver Cirrhosis
Short title: Prognostic Importance of Copeptin in Liver Cirrhosis
Key words: Decompensated Cirrhosis, biomarker, MELD score, copeptin, prognosis
Yazarlar
1) Özden Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Samsun, Türkiye
2) Aslı Örmeci Çiftçibaşı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3) Şule Poturoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Uygulama Ve
Araştırma Merkezi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
İletişim Yazar : Özden Demir, guvenozden_4545@hotmail.com, 0545 436 99 59

GİRİŞ VE AMAÇ: Sirotik hastalarda hastalığın prognozunu, sağ kalımı
belirlemede günümüzde Child Pugh ve MELD (model of end stage liver disease) skorlamaları
kullanılmaktadır. Sirozda zamanla dolaşım bozukluğu gelişmekte, kompansasyon
mekanizmalarının devreye girmesiyle AVP (Arginin vasopressin) salınımı artmaktadır.
Dolayısıyla dekompanse karaciğer siroz hastalarında AVP artışı hastalık progresyonunu
göstermede bir biyobelirteç olarak görülmektedir. Ancak AVP ölçümü zordur
ve yapılamamaktadır. AVP nin bir öncül molekülü olduğu düşünülen copeptinin ölçümü daha
kolaydır. Bu çalışmada sirozlu hastaların evresinin (kompanse-dekompanse) copeptinle
ilişkisini, copeptinin prognostik önemini inceledik.
MATERYAL-METOD: Tek merkezli, kesitsel ve gözlemsel çalışmamıza 2017 Mayıs ve
Kasım ayları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gastroentereloji Polikliniğinden takipli 52 erkek, 46 kadın toplam 98 karaciğer
siroz tanılı (Child skoru A-B-C) hasta dahil edilmiştir. Hastaların 18 yaşından büyük
olması, akut böbrek yetmezliği ve akut enfeksiyon bulguları olmamasına dikkat
edilmiştir. Hastalardan onam formları alınarak yaşı, cinsiyeti içeren demografik özellikleri,
sigara-alkol kullanımı, kullandığı ilaçlar, hastalık süresi, etyolojisi, MELD ve
Child-Pugh skorları, siroz komplikasyonları, inisiyal copeptin değerleri ve 0-3-6 aylardaki
CRP, AKŞ, insülin, kortizol, LDL, HDL, TG, kolesterol, kreatinin, WBC, e-GFR verileri
kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya 98 hasta dahil edildi. Bu hastaların yaş ortalamaları 59.9±14.6
olup, en sık 60-69 yaş aralığında hasta bulunmaktadır. Vücut kitle indeksleri ortalama değeri
29.17, hastalık süreleri en çok 1-5 yıl arasında (%39.8) saptandı. Hastalık etyolojisinde en çok
kriptojenik siroz (%44), 2.sırada viral hepatitler (%37.3), 3.sırada alkol (%8) ve 4. sırada
diğerleri (%11) görüldü. Takip sırasında 98 hastanın 10 tanesi exitus, 2 tanesi karaciğer
transplantasyonu oldu. Copeptin 84 hastada başlangıç değeri olarak bakıldı. 6 ay boyunca
takiplerine düzenli gelen 74 hastada kortizol, LDL, kolesterol ve eGFR düzeylerinde anlamlı
değişiklik saptandı (p:0.001, p:0.001, p:0.006). Kortizol ve eGFR ölçümlerinde 3. ayda
anlamlı düşüş oldu (p:0.005). 6. ayda kortizol ve LDL düzeyleri başlangıca göre anlamlı
düşük saptandı (p:0.001, p:0.006). Başlangıç copeptin düzeyi, başlangıç LDL, HDL,
kolesterol düzeyi ile pozitif yönde, MELD başlangıç ve 3. ay ile negatif yönde istatistiksel
anlamlı ilişki saptandı (p:0.032, p:0.009, p:0.035). 0-3-6. aylarda MELD ile LDL, HDL, Tg
ve kolesterol değerlerinin her birinin kendi içinde anlamlı korelasyon olduğu görülmüştür.
MELD ile kortizol arasında 6. ayda anlamlı ilişki saptandı. Kompanse ve dekompanse olarak

gruplandırılan hastalarda kompanse grupta copeptin anlamlı derecede yüksek bulundu.
Copeptin ve MELD skorları arasındaki 0. ve 3. ayda anlamlı korelasyon saptanmıştır
(p<0.001, p:0.023).
SONUÇ: Çalışmamızda ileri evre siroz hastalarda MELD skoru artarken copeptin değerinin
de anlamlı artması beklenmiştir ancak pozitif yönde artış saptanmamıştır. Daha fazla
hasta grubunda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
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RİBOSİKLİB KULLANAN HASTALARDA HEPATOTOKSİSİTENİN SIKLIĞI VE TEDAVİYE OLAN
ETKİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Eyüp Çoban1, Adem Deligönül1, Türkkan Evrensel1
1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Bursa
1
eyupcoban@uludag.edu.tr, 05333484929
Anahtar kelimeler: Meme kanseri, ribosiklib, hepatotoksisite
GİRİŞ VE AMAÇ
Human epidermal growth factor receptor 2 (Her- 2) negatif endokrin reseptör pozitif, nüks - metastatik meme
kanserli hastalarda, endokrin tedavi ile kombine olarak cyclin-dependent kinase (CDK) 4/6 inhibitörlerinin
kullanılmaya başlanması tedavi standartlarını değiştirmiştir.Yapılan çalışmalarda sadece endokrin tedaviye kıyasla
,endokrin tedavi ile kombine CDK 4/6 inhibitörü kullanmak
disease-free-survival (DFS) yi
arttırmıştır.Günümüzde üç ajan bu endiaksyon için kullanım onayı almıştır; Abemasiklib, ribosiklib ve palbosiklib.
Şu anda bu üç ajanın etkisini doğrudan karşılaştıran bir çalışma bulunmamaktadır. Bu üç ajanın etkinlikleri benzer
olsa da yan etki profillerinde farklılıklar gözlenmektedir. Ribosiklib ile yapılan çalışmalarda hepatotoksite sık
görülen bir yan etki olup tedaviye ara vermeye veya tedavinin kesilmesine yol açabilir. Çalışmamızda ribosiklib
alan hastalarımızdaki hepatotoksisite profilini ve tedaviye etkisini araştırdık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında takip edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hasta
kayıtları retrospektif olarak incelendi. En az 1 siklus tedavi alan hastalar çalışmaya alındı. Hepatotoksisiteler
derecelendirildi.
BULGULAR
20 mayıs 2020 ile 01 şubat 2022 tarihleri arasında birimimizde takip edilen 42 hastanın kayıtları incelendi. 5 hasta
kayıtlardaki eksiklikler sebebiyle çalışmadan çıkartıldı. 37 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların hepsi
kadındı.Ortanca yaş 51 bulundu. (35-79) Ortanca tedaviyi kullanma süresi 12 ay (3-22 ay) olarak hesaplandı. 18
(%48.6) hastada hepatotoksisite görülmedi. 15 hastada (%40.5) grade 1, 3 hastada grade 2, (%8.1) sadece 1
hastada (%2.7) grade 3 hepatotoksisite gözlendi. Grade 4 hepatotoksisite hiçbir hastada gözlenmedi.
Hepatotokisite gözlenen toplam 19 (%51.3) hastanın 2 tanesinde hepatit B serolojisi pozitifti fakat akut bir hepatit
B enfeksiyonu saptanmadı. Hepatotoksisite izlenen hastalardan 7 tanesinde karaciğer metastazı
mevcuttu.Hastaların hiçbirinde alkol ve veya madde kötüye kullanım öyüküsü yoktu. Grade 3 hepatotoksisite
izlenen 1 hastanın tedavi öncesinde transaminaz değerleri normal değerlere göre 3-5 kat yüksekti ve karaciğer
metastazları mevcuttu. Hastalık progresyonu sebebiyle ribosiklib tedavisine devam edilmedi.

Sayı

Yüzde

Grade 1

15

%40.5

Grade 2

3

%8.1

Grade 3

1

%2.7

Grade 4

0

0

Toplam

19

%51.3

Tablo 1 : Hepatotoksisite görülme sıklığı

TARTIŞMA VE SONUÇ
Ribosiklib CYP3A4 ile metabolize olur ve biliyer sistem aracılığı ile vücuttan atılır. Ribosiklib ilişkili
hepatotoksisitenin bu sistemler ile ilgili olduğu düşünülmektedir.Daha önce yapılan MONALEESA-2
çalışmasında grade 3-4 toksiste % 9.3 , MONALEESA-3 çalışmasında % 8.5 , MONALEESA-7 çalışmasında ise
% 5 oranında gözlemlenmişti. Fakat bizim çalışmamızda bu oran çok daha düşük bulundu. Mart 2022 de
yayınlanan MONALEESA-2 çalışmasının final sonuçları incelendiğinde ribosiklib alan grupta grade 3-4
hepatobiliyer toksisite %14.4 sılıkta gözlenirken, plasebo grubunda bu oran %4.8 saptanmış. Bu çalışmadaki
hepatotoksisitenin diğer çalışmalara kıyasla yüksek saptanması hasta takip süresinin ve hastaların ribosiklib
kullanma sürelerinin daha uzun olması ile ilişkili olabilir. İzlanda’dan 2021 yılında bildirilen bir çalışmada
ribosiklib tedavisi alan 43 hastadan 2 tanesinde grade 4 taransaminaz yükseliği saptanmış. Bu hastaların her
ikisinde de ribosiklib tedavisi kesilmiş ve hastalara kortikosteroid tedavisi başlanmış. Hastaların takibinde
transaminaz değerleri normale gelmesinin ardından bir başka CDK 4/6 inhibitörü olan palbosiklib ile tedaviye
edilmiş ve takiplerinde transaminaz yükseliği saptanamamış. Hastalarda transaminaz yükseliği seronegatif
otoimmün hepatit’e bağlı olabileceği düşünülmüş. Üstelik ribosiklib kullanımı sonrası 4 hastada gelişen otoimmün
hepatit FDA yan etki raporlama sistemine bildirilmiş. Otoimmün hepatit de ribosiklib kullanımına bağlı görülen
hepatotoksisitenin sebeplerinden biri gibi görünmektedir.Bu sebepler dışında ribosklibin hepatik transporterlar
üzerinde inhibitör bir etkisi olduğu için transaminaz yükseliğinin ribosiklib kullanan hastalarda daha fazla
görüldüğü düşünülmektedir. Ribosiklib ilişkili toksisite çalışmamızda yaklaşık % 51 hastada görülse de büyük
çoğunluğu grade 1-2 düzeyindeydi. Grade 2 transaminaz yükseliği saptanan bir ve grade 3 transaminaz yükseliği
saptanan bir hastada aynı zamanda hastalık progresyonu da olduğu için tedavi değişikliğine gidildi. Her iki
hastanında yaygın karaciğer metastazları mevcuttu.Ribosiklib tedavisine devam edilmedi. Grade 2 transmainaz
yüksekliği saptanan diğer 2 hastada ise tedaviye ara verilmedi. Bir hastada trasaminaz değerleri hastanın diğer
vizitinde normal saptandı, diğer hastada ise grade 1 yükseklik şeklinde devam etti. Ribosiklib tedavisi
hepatotoksisite açısıdnan iyi tolere edildi. Her ne kadar ribosiklib kullanımında gözlenen hepatotoksisite iyi tolare
edilse de transaminaz değerlerinde yükseklik yapma potansiyeli olduğu için hastaların hepatotoksisite yönünden
takip edilmeleri, etkileşim yapabilecek ilaçların ve maddelerin dikkatli kullanılması veya kullanımından
kaçınılması gerekmektedir.
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Metastatik Renal Hücreli Kanser Tanılı Hastalarda Axitinibin Kullanıldığı Basamağa Göre Sağkalım
Sonuçları
Dr. Mustafa Korkmaz, Dr. Muhammed Muhiddin Er
*Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
Giriş
Axitinib, VEGFR 1, 2 ve 3'ün güçlü ve seçici bir tirozin kinaz inhibitörüdür (TKI). AXIS çalışmasında, metastatik
renal hücreli karsinomlu (mRCC) hastaların tedavisinde sorafenib ile etkinlik ve güvenlilik açısından
karşılaştırılmıştır. Ikinci basamak tedavi olarak kullanıldıklarında genel popülasyonda medyan progresyonsuz
sağkalım (PFS), axitinib ile sorafenibden daha üstün bulunmuştur. Median PFS, axitinib ile 6.7ay iken sorafenib
ile 4.7 ay olarak bulunmuştur (p<0.001). Bu sonuçlara dayanarak, aksitinib mRCC li hastaların ikinci basamak
tedavisi için onaylanmıştır.
Amaç
Bir immunoterapi (IO) ajanı olan nivolumabın kullanıma girmesi ile 2. basamak tedavide axitinib kullanan
hastaların oranı azalmıştır. Bizde bu çalışmamızda merkezimizde axitinib alan hastaların kullanıldığı basamağa
göre sağkalım sonuçlarını sunmayı amaçladık.
Yöntem
Çalışmamıza Ocak 2015-Aralık 2020 tarihleri arasında mRCC tanısı ile axitinib tedavisi alan tüm hastalar dahil
edildi. Hastane kayıtlarından 182 tane RCC tanılı hastanın bilgileri incelendi, dosyasına ulaşılabilen ve dosya
verileri tam olan çalışmamıza uygun hastanın verileri analiz edildi. Hastaların klinik ve patolojik özellikleri, ilaca
bağlı yan etki gelişip gelişmediği, ve axitinibin kaçıncı basamakta kullanıldığı analiz edildi. Kaplan-Meier metodu
kullanılarak genel sağkalım (OS) ve PFS süreleri hesaplandı.
Bulgular
Çalışmaya 20 hasta alındı. Hastaların hepsi clear cell histolojide idi. Hastaların klinik ve patolojik özelllikleri tablo
1’de özetlenmiştir. Axitinibi hastaların 2’si ikinci basamak tedavi olarak, 12’si üçüncü basamak tedavi olarak,
6’ı dördüncü basamak tedavi olarak kullanmıştır. 16 hasta birinci basamak tedavi olarak interferon kullanmış olup
sunitinib ve pazopanibi birinci basamak tedavide kullanan ikişer hasta vardı. Hastaların 12 sinde yan etki
gelişmemişken, 8 hastada grade 1-2 yan etki gelişmiştir ve en sık görülen yan etki hipertansiyondur. Yan etki
gelişenlerde median OS 14.4 ay iken yan etki gelişmeyenlerde 7.3 aydır (p=0.29). Hastaların 3’ünde parsiyel
yanıt, 10’unda stabil hastalık, 7’sinde progresif hastalık en iyi yanıt olarak tespit edilmiştir. Hastaların 18’i ex
olmuştur ve 2’si hayattadır. Median OS 12.8 aydır ve Axitinibi 2. basamakta kullanlanlarda 7.32 ay, 3. basamakta
kullananlarda 8.01 ay, 4. basamakta kullananlarda 19.8 ay olarak bulunmuştur (Figür 1). Median PFS 4.46 aydır
ve axitinibi 2. basamakta kullananlarda 2.79 ay, 3. basamakta kullanalarda 4.56 ay, 4. basamakta kullanlarda 4.46
ay olarak bulunmuştur (Figür 2).
Sonuç
Çalışmamızda axitinib 4. basamak tedavi olarak kullanıldığında genel sağkalımın belirgin uzun olduğunu bulduk.
PFS sürelerini arasında belirgin fark izlenmedi. mRCC pratiğinde IO+IO ya da IO+TKI kombinasyonun arttığı
günümüzde tedavi basamak sayısı artacaktır. Bu nedenle axitinibin sonraki basamaklarda kullanıldığında da,
çalışmamızdaki OS yararı göz önüne alındığında, etkili olabileceğini düşünüyoruz Ancak hasta sayımızın kısıtlılığı
nedeniyle daha fazla hasta içeren çalışmalar ile sonuçların konfirme edilmesi gerekmektedir.

Figür-1. Axitinibin kullanıldığı basamağa göre Genel sağkalım

Figür-1. Axitinibin kullanıldığı basamağa göre Progresyonsuz sağkalım

Table 1: Hastaların demografik ve patolojik özellikleri

n (%)
Age (Mean±St.D.)

58.1 ± 9.2

Tumor Size (mm) (Mean±St.D.)
Gender (n)

MSKCC risk score (n)

IMDC risk score (n)

Surgery to primary lesion (n)

Tumor Location (n)

Grade (n)
Necrosis (n)

Lymphovascular invasion (n)

T stage

N stage

Denovo metastatic

86.5 ±35.5
Female

4 (%20)

Male

16 (%80)

Favorable

9 (%45)

Intermediate/High

11 (%55)

Favorable

8 (%40)

Intermediate/Poor

12 (60)

No

1 (%5)

Yes

19 (%95)

Right

12 (%60)

Left

8 (%40)

1-2

4 (%20)

3-4

16 (%80)

No

14 (%70)

Yes

6 (%30)

No

14 (%70)

Yes

6 (%30)

1

2 (%10)

2

8 (%40)

3

9 (%45)

4

1 (%5)

0

3 (%15)

1

3 (%15)

x

14 (%70)

No

9 (%45)

Yes

11 (55)
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İLK SERİ TEDAVİDE PLATİN VE GEMSİTABİN VERİLEN METASTATİK PANKREAS KANSERİ
HASTALARINDA ALBÜMİN GLOBÜLİN ORANININ SAĞ KALIMA ETKİSİ
Muslih ÜRÜN
Eskişehir Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği
Giriş: pankreas kanseri en sık görülen ilk 10 kanser içinde olmamasına rağmen ABD’de ölüme neden olan
4.kanser türü ve sinirim sisteminde kolorektal kanserlerden sonra en çok ölüme neden olan kanserdir. Cerrahi
rezeksiyon, potansiyel olarak küratif olan tek tedavi seçeneğidir. Ama ne yazık ki, geç başvuru nedeniyle hastaların
sadece % 15-20'si cerrahiye adaydır. Ayrıca, tam bir rezeksiyondan sonra bile prognoz kötüdür. R0 rezeksiyon
yapılan lenf nodu negatif hastaların bile 5 yıllık sağ kalımı % 30’un altındadır.
Beslenme ve inflamasyon durumunu yansıtan etkili ve pratik biyobelirteçler, kanser hastalarının prognozunu
değerlendirmede yardımcı olabilir. Kanserde inflamatuar yanıtın prognostik öneminin anlaşılmasıyla
inflamasyona dayalı prognostik skorlar geliştirilmiştir ve bunlardan birisi de albümin globülin oranıdır.
Amaç: Son zamanlarda, albümin ve globulinin tümör prognostik belirteçleri olarak kullanımı, kanser hastalarının
beslenme durumu ve inflamatuar yanıtları ile yakın ilişkileri nedeniyle araştırmacılar arasında büyük ilgi
uyandırmıştır. Önceki havuzlanmış analizler, düşük albümin globülin oranının sindirim sistemi kanserlerinde daha
kötü sağ kalım ile ilişkili olduğunu göstermiştir. biz bu çalışmada metastatik pankreas kanseri hastalarında birinci
basamakta platin bazlı kemoterapi alan hastalardaki albümin/globülin oranın sağ kalıma etkisini araştırdık
Yöntem: Retrospektif olarak metastatik pankreas kanseri 122 hastasının dosyası tarandı. Hastaların yaşı, cinsiyeti,
ECOG performans skoru, metastaz yeri, aldığı kemoterapi rejimi, kemoterapi kür sayısı hastaların son durumu ve
kemoterapiye başlarken serum albümin ve globülin değerleri kayıt edildi.
Bulgular: çalışmaya 91’i erkek 31’i kadın toplam 122 hasta alındı. Hastaların % 81.1’inde karaciğer metastazı
vardı ve hastaların %67.2’i cisplatin+gemsitabin, %32.8’i ise karboplatin+gemsitabin tedavisi almışlardı. Hastalar
ortanca 4,5 kür kemoterapi almışlardı minimum 1 kür maximum 14 kür. ortalama albümin düzeyi 3.72, globulin
düzeyi ise 2,84 idi.

Erkek
Kadın
Ortanca (min-max)
0
1
2
kc
periton
kc-periton
ac-kc
Gemcitabin+Cisplatin
Gemcitabin+Karboplatin
Ortanca (min-max)

1,29 altı
n
%
42
68,9
19
31,1
63 (32-79)
6
9,8
32
52,5
23
37,7
50
82,0
2
3,3
4
6,6
5
8,2
38
62,3
23
37,7
3 (1-9)

1,29 ve üstü
n
%
49
80,3
12
19,7
60 (32-77)
7
11,5
33
54,1
21
34,4
49
80,3
7
11,5
5
8,2
0
0,0
44
72,1
17
27,9
5 (1-14)

Tüm hastalar
n
%
91
74,6
31
25,4
61 (32-79)
13
10,7
65
53,3
44
36,1
99
81,1
9
7,4
9
7,4
5
4,1
82
67,2
40
32,8
4,5 (1-14)

Ortalama±SD

3,26 (0,54)

4,18 (0,48)

3,72 (0,69)

<0,001

Ortalama±SD

3,24 (0,43)

2,45(0,43)

2,84 (0,58)

<0,001

ex
yaşıyor

58
3

57
4

115
7

0,697

Özellikler
Cinsiyet
Yaş
ECOG

metastaz_yeri

kemoterapi
Kür sayı
Albumin
(Mg/dl)
Globulin
(Mg/dl)
ex_sag

95,1
4,9

93,4
6,6

94,3
5,7

p
0,145
0,060
0,912

0,044

0,247
0,270

Sonuç: Kanser hastalarında beslenme durumunu değerlendirmek için her birinin kendine göre avantaj ve
dezavantajları olan çeşitli yöntemler vardır. Serum albümini, beslenme durumu hakkında bilgi veren basit bir
belirteçtir. Önceki çalışmalar azalmış albümin seviyesinin gastrik, kolorektal ve pankreas kanserleri dahil olmak
üzere gis kanserlerinde olumsuz prognoz ile korele olduğunu göstermiştir. Serum globulinin de bağışıklık ve
inflamasyon ile yakın bir ilişkisi olduğu ve tümör progresyonunun değerli bir öngörücüsü olarak görev yaptığı
gösterilmiştir
Bununla birlikte, hem serum albümin hem de globulin seviyeleri, dehidratasyon ve ödem gibi kanserle ilgili
olmayan faktörlerden kolayca etkilenir ve bu faktörlerin kanser hastalarının prognozunu tahmin etmedeki
etkinliklerini ve doğruluklarını zayıflatabilir. Bunun üstesinden gelmek için, kanser hastalarında albümin/globulin
oranın prognostik önemini araştırmak için çok sayıda yeni çalışma yapılmıştır. Albumin globülin oranı, beslenme
ve inflamasyon endekslerinin kombinasyonundan üretilir, bu nedenle bu açıdan özellikle yararlı bir biyobelirteç
olabilir.
Bizim çalışmamızda albümin globülin oranının ortanca değeri olan 1.29’dan düşük olan hastaların OS’i 4 ay,
1.292un üstünde olan hastaların ise 5 aydı. Numerik olarak fark olsa da bu istatistiksel olarak anlamlı
değildi(p=0,854)
Albümin globülin oranının prognostik değerini doğrulamak için daha geniş, ileriye dönük ve homojen çalışmalar
yapılmalıdır.

SB-32
PROSTAT KANSERİ YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ TEDAVİSİNDE
VOLÜMÜNÜN AKUT GASTRO İNTESTİNAL TOKSİSİTE OLUŞUMUNA ETKİSİ
Duygu Gedik1
1

REKTUM

Kartal Dr.Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi

Amaç; Prostat kanserinde yüksek doz radyoterapi ,yüksek lokal kontrol oranına sahiptir.Genellikle yüksek
dozların normal doku toksisitesi göz ardı edilmektedir.Yoğunluk ayarlı radyoterapi(IMRT) ile tedavi ettiğimiz
prostat kanserinde akut gastro intestinal (GİS) yan etki oluşumuna neden olabilecek rektal volüm –çap ve rektumla
ilişkili dozimetrik değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal –metod; Küratif veya post operatif IMRT ile tedavi ettiğimiz 79 hasta akut GİS toksisite açısından
Radiation Therapy Oncology Group toxicity (RTOG) e göre değelendirildi. Akut GİS yan etki varlığı ve gradı ile
rektum volüm ve çapınıda içeren dozimertik parametreler değerlendirildi.
Sonuç;IMRT ile tedavi edilen 79 hasta değerlendirildi.RT sonrası hastaların 21(%26,6)’inde akut GİS toksisite
gözlenmiş olup , 7 sinde Grade2 (%8,8),14 ‘ünde Grade1(%17,6) akut yan etki gözlenmiştir. Hiç bir olguda grade
3-4 toksisite gözlenmemiştir. Akut GİS yan etki -grade ile Doz volüm histogramlarındaki rektumun sırasıyla; V75
rektum %, V65 rektum %, V40 rektum %, V30 rektum %, Rektum volüm (cm3) ve en geniş çap (cm) ölçümleri
arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır(p>0,05). PTV küratif RT için Dmedian 78 Gy(72-84 Gy),post operatif RT
de ise PTV Dmedian 66 Gy(63-72 Gy )dir. Küratif veya postoperatif radyoterapinin akut Gis yan etki oluşumu ve
Grade’ı arası anlamlı ilişki bulunamamıştır(p değerleri sırası ile p=0,693,P=0,307). Planlamada en geniş rektum
çapının 5 cm den az olması ile akut gis yan etki ve akut gis yan etki grade ı arası anlamlı ilişki
bulunmamıştır(p=0,414,p=0,546).Her ne kadar yan etki varlığı rektum volüm ve en geniş çapından bağımsız olsa
da yan etki görülmeyen hastaların rektum ön arka çapı ortalama 4,53cm(±0,79)di ve yan etki görülenlerden daha
düşük değerdeydi.rektum ön arka çapı ile yan etki grade ‘ı arasındaki ilişki anlamsız çıksada grade artıkça sırasıyla
rektum ön arka çapı artmaktaydı. Ortalama değerleri sırasıyla grade 0 ; 4,47cm, grade 1; 4,53 cm,grade 2; 4,70cm.
IMRT ile prostat kanseri tedavisi düşük akut gis toksiste oranlarına sahip olup,akut Gis yan etki oluşumu bizim
çalışmamıza göre rektum volüm –çap ve rektumla ilgili dozimetrik parametrelerden bağımsızdı.
Anahtar kelimeler;prostat IMRT,rektal volüm,rektum ön arka çap,akut gis yan etki
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Metastatik veya Rekürren Serviks Kanserinin Birinci Basamak Tedavisinde Kemoterapi ve Bevasizumab
Tedavisinin Etkinliği
Dr. Aykut Demirkıran
*Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji
Giriş
Bevasizumab vasküler endotelyal büyüme faktörünü hedefleyen bir monoklonal antikordur. Faz 3 GOG-240
çalışmasında metastatik serviks kanserinin birinci basamak tedavisinde kemoterapi ve bevasizumab
kombinasyonu genel sağkalım ve progresyonsuz sağkalım yararı göstermiştir. Median genel sağkalım
kombinasyon kolunda 16.8 ay iken kemoterapi kolunda 13.3 ay olarak bulunmuştur (HR 0.77;p=0.0068). Median
progresyonsuz sağkalım kombinasyon kolunda 8.2 ay iken kemoterapi kolunda 6 ay olarak bulunmuştur (HR
0.68;p=0.0002). Bu çalışmanın sonuçları ile 2014 yılında bevasizumab FDA tarafından bu endikasyonda
onaylanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular, sisplatin-paklitaksel ve bevasizumabın metastatik veya rekürren
serviks kanseri için standart tedavi rejimleri arasında kabul edildiğini göstermektedir.
Kalp yetmezliği veya böbrek yetmezliği gibi sisplatin için uygun olmayan hastalarda karboplatin tedavisi de tercih
edilmektedir. Bu çalışmada metastatik serviks kanserinin birinci basamak tedavisinde kemoterapi ve bevasizumab
kombinasyonunun etkinliğinin değerlendirilmesini amaçladık.
Materyal Metod
Çalışmamıza Kasım 2014-Kasım 2020 tarihleri arasında daha önce metastatik dönem için tedavi almamış rekürren
veya de-novo metastatik serviks kanserli hastalar dahil edildi. Hastaların klinik ve demografik verileri, median
progresyonsuz sağkalım, median genel sağkalım ve tedavi yanıtları analiz edildi.
Bulgular
Çalışmaya 23 hasta dahil edildi. Hastaların klinik ve patolojik özellikleri tablo 1 de özetlenmiştir. 19 hasta skuamöz
hücreli karsinom, 2 hasta adenokarsinom ve 2 hasta diğer histolojilere sahipti. Median genel sağkalım 14 ay (95%

CI, 6.3 to 21.6 ay) (Şekil 1) ve median progresyonsuz sağkalım 8.7 ay (95% CI, 3.5 to 13.9 ay) (Şekil 2) olarak
bulundu. Bevasizumab 20 hastada (%87) karboplatin-paklitaksel, 3 hastada (%13) sisplatin-paklitaksel ile
kombine edilmişti. Hastaların 1’inde tam yanıt, 18’inde parsiyel yanıt, 4’ünde stabil hastalık en iyi yanıt olarak
tespit edilmiştir. Objektif yanıt oranı %82.6 idi. Sadece 1 hastaya idame bevasizumab uygulanmıştı. 2 hastada
rektovajinal fistül geliştiği için tedavi kesilmişti. Çalışma sonlandırıldığında 8 hasta yaşıyordu, 15 hasta ex
olmuştu.
Sonuç
Metastatik veya rekürren serviks kanserinde birinci basamak tedavide kemoterapi ve bevasizumab kombinasyonu
sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmada progresyonsuz sağkalım literatür ile benzer iken, genel sağkalım daha
kısa idi. Hastaların çoğunluğuna sisplatin yerine karboplatin uygulanması ve idame bevasizumab
uygulanmamasının bu farkı oluşturduğunu düşünmekteyiz. Ancak hasta sayımızın kısıtlılığı nedeniyle daha fazla
hasta içeren çalışmalar ile sonuçların onaylanması gerekmektedir.

Şekil -1. Genel sağkalım

Şekil-2. Progresyonsuz sağkalım
Tablo 1: Hastaların klinik ve patolojik özellikleri
n (%)
Yaş (ortalama ±St.D.)
Primer cerrahi
Radyoterapi öyküsü

Histolojik tip

Hastalık durumu
Platin öyküsü

Platin türü
Platinsiz aralık

54.9± 11.4
Var

8 (%34.8)

Yok

15 (%65.2)

Var

15 (%65.2)

Yok

8 (%34.8)

SCC

19 (%82.6)

Adenokanser

2 (%8.7)

Diğer

2 (%8.7)

Denovo metastatik

8 (%34.8)

Rekürren

15 (%65.2)

Var

15 (%65.2)

Yok

8 (%34.8)

Sisplatin

13 (%56.5)

Karboplatin

2 (%8.7)

< 6 ay

4 (%17.4)

6-12 ay

5 (%21.7)
> 12 ay

6 (%26.1)

Metastaz

İdame bevasizumab

Lenf nodu

10 (%43.5)

Akciğer

7 (%30.4)

Periton

6 (%26.1)

Karaciğer

5 (%21.7)

Kemik

2 (% 8.7)

Diğer

4 (%17.4)

Var

1 (%4.3)

Yok

22 (%95.7)
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Karaciğer Fonksiyon Bozukluğu Sonrası Pankreas Adenokarsinomlu Hastalarda Prognoz Belirteçleri
Mustafa Büyükkör, Ayşe Ocak Duran

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Giriş:Pankreatik kanser pankreas duktal hücrelerden köken almakta olup ABD ‘de kanser nedenli ölümlerde 4.
sıradadır ve 5 yıllık sağkalım oranı % 5 ile %15 arasında değişmektedir.Yıllık görülme insidansı her yıl %0.5 ile
%1 arasında artmakta ve 2030 yılında kanser nedenli ölümlerde 2. sıraya yükselmesi beklenmektedir. Cerrahi
rezeksiyon tek küratif seçenektir ancak hastaların sadece %20’si rezektabl dönemde yakalanabilmektedir (1,2).Her
iki cinsiyet için insidans yaş ile artmakta ve pankreas kanseri hastalarının % 90’ı 55 yaş üzerindedir.Prognoz tedavi
seçeneklerindeki gelişmelere rağmen pankreas adenokarsinomda kötüdür.Malign biliyer obstrüksiyona bağlı
hiperbilirubinemi ilerlemiş pankreas hastalarında oldukça yaygın gözlenmekte olup onkolojik tedavi açısından
zorlayıcıdır (3,4).Bilier obstruksiyon tedavi seçenekleri perkutan transhepatik bilier drenaj (PTBD) ve endoskopik
bilier drenajdır (EBD).Safra yollarının malign bir tümör tarafından tıkanması serum bilirubin düzeylerini
yükselterek sistemik etkilerle neredeyse vücuttaki bütün homeostasis mekanizmalarını bozmaktadır.Pıhtılaşma
yolağı,protein sentezi ve immunolojik mekanizmaları içeren karaciğer fonksiyonları ya karaciğer metastazı ya da
bahsedilen bu mekanizma ile bozulmaktadır (5,6).
Amaç:Bu çalışmada amacımız takiplerinde karaciğer yetmezliği gelişen pankreas adenokanser tanılı hastalarda
sağkalım açısından prognoz ilişkili parametreleri araştırmaktır.
Yöntem:Eylül 2014-Kasım 2020 tarihleri arasında tanı almış takiplerinde hiperbilirubinemi ve karaciğer enzim
yüksekliği gözlenen ;karaciğer yetmezliği nedeniyle en az bir defa yatarak tedavi desteği alan pankreas
adenokanser tanılı ex olan 49 hasta retrospektif incelenmiştir.Tüm istatistiksel analiz SPSS version 24.0
kullanılarak yapılmıştır. Değişkenlerin dağılımını ve homojenitesini göstermek için tanımlayıcı istatistiksel analiz
yapıldı.Sağ kalım eğrileri Kaplan-Meier yöntemi ile oluşturuldu. OS sonuçlarını karşılaştırmak için log-rank testi
kullanıldı. Kategorik değişkenlerin progresyon ve ölüme bağımsız etkisini göstermek için Cox regresyon analizi
modeli oluşturuldu ve univariate analiz yapıldı. Univariate analizde anlamlı çıkan ve klinik anlamlı olduğu
düşünülen değişkenler için cox regresyon analizi ile multivariate analiz yapıldı. Tüm istatistiksel testler 2 yönlü
(2-sided) olup anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular:Hastaların 25'i erkek (%51) 24 'ü (%49) kadındı.Çalışmamızda yaş dağılımlarına bakıldığında 55 yaş
altı hastalar dikkat çekici şekilde tüm populasyonun %53.1 'ini oluşturmaktaydı (Tablo 1.). Kaplan-Meier analizi
ile hiperbilirubinemi ile seyreden karaciğer yetmezliği sonrası PTBD uygulanan hastaların uygulanmayanlara göre
median sağaklımı yaklaşık iki kat daha fazlaydı(p= 0.016)(Tablo 2.) Yine sistemik inflamatuar belirteç olan
nötrofil lenfosit oranı düşük olan hastalarda yüksek olan hastalara göre sağkalım anlamlı şekilde yüksekti
(p=0.032).Univariate analiz ile elde edilen karaciğer yetmezliği sonrası sağkalımı etkileyen faktörler araasında
yapılan multivariate Cox regresyon analizinde INR;Kan üre azotu ve Hemoglobin değerleri ile sağkalım arasında
istatistiksel anlamlılık tespit edildi (Tablo 3.).
Sonuç:Çalışmamızda pankreas adenokanser tanılı hastalarda gelişen karaciğer yetmezliği sonrası prognoz
tahmininde NLR hastalarda rutin kan sayımı sırasında kolayca hesaplanması ve yüksek maliyetinin olmaması
nedeniyle avantajlıdır.Aynı zamanda uygulanan PTBD ile önemli sağkalım avantajı sağlanması ve çeşitli
laboratuar parametreleri ile prognoz tahmini gösterilmesi çalışmamızdaki pozitif bulgulardır.

Tablo1.Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

TOTAL N :49/(%)
Cinsiyet

Erkek
Kadın
<55

25 (51)
24 (49)
26 (53.1)

>55

23 (46.9)

Ecog

1
2
3
4

10 (20.4)
29 (59.2)
9 (18.4)
1 (2)

Adjuvan Kemoterapi

Aldı
Almadı
Yok

8 (16.3)
41 (83.7)
11 (22.4)

İrinotekan

Var
Almadı
Aldı
Almadı

38 (77.6)
27 (55.1)
22 (44.9)
28 (57.1)

Taksan

Aldı
Almadı

21 (42.9)
32 (65.3)

Kemoterapi

Aldı
Alamayan

17 (34.7)
11 (22.4)

En az 1 basamak alan

38 (77.6)

Safra Yolu Dilatasyonu

Yok

15 (30.6)

PTK

Var
Yok

34 (69.4)
20 (40.8)

Var

29 (59.2)

Yaş

Karaciğer Metastazı
Oksaliplatin

Tablo 2.

Tablo 3.Sağkalımda Etkili Bağımsız Değişkenleri Belirleyen Multivariate Cox Regresyon Analizi
OS
Hemoglobin
BUN
INR
Albümin

HR
0.81
1.04
1.77
0.77

Confidence Interval (CI %95)
Lower Limit
Upper Limit
0.66
0.99
1.01
1.07
1.17
2.68
0.48
1.23

p-value
0.040
0.007
0.006
0.279
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Non Alkolik Steatohepatitte Erken Aterosklerotik Değişiklikler
Şerife Sivridemir1, Mustafa Yaşan2, Gökmen Zararsız3, Sacide Yıldız Taşkıran4, Serap Doğan5, Ali Doğan6,
Mustafa Alper Yurci7
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Giriş: Non alkolik Steatohepatit (NASH), dünya çapında görülme olasılığı giderek artan, patogenezinde hayat tarzı
ve genetik faktörlerin rol aldığı bir metabolik durum olan karaciğer yağlanmasının en ciddi formudur. Kronik
karaciğer hastalığı ve siroza kadar ilerleme gösterebilmesinin yanı sıra obezite, diyabet, hipertansiyon,
hiperkolesterolemi ve hiperlipidemiyi kapsayan metabolik sendrom ve insülin direnci ile kardiyovasküler
hastalıklarla
sıkı
bir
birliktelik
göstermesi
hastalığın
önemini
giderek
artırmaktadır.
Amaç: Karaciğer biyopsisi ile NASH tanısı alan hastalarla yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ) yönünden
eşleştirilmiş sağlıklı kontrol grubunda erken aterosklerozun göstergesi olan karotis arter intima media kalınlığının
(KİMK) ve kan viskozitesinin ölçülerek, bu bulgularla hasta ve kontrol grubunun demografik ve antropometrik ve
metabolik
parametreleri
arasındaki
ilişkilerin
ortaya
konmasıdır.
Yöntem: Mart 2014 ve Ocak 2015 yılları arasında Erciyes üniversitesi Tıp Fakültesi (ERÜTF),Gastroenteroloji
Polikliniğine başvuran histopatolojik olarak NASH tanısı alan, 18 yaş üstü 25 (16 erkek/9 kadın) hasta dahil edildi.
Kontrol grubu ise benzer yaş ve cinsiyet dağılımına sahip 28 (13 erkek/15 kadın) sağlıklı kişiden oluşmaktaydı.
HOMA skorları, karaciğer fonksiyon testleri,serum lipid düzeyleri, fibrinojen, sedimentasyon, CRP, ferritin,
seruloplazmin, alfa-1 antitripsin, viral hepatit markerlerı, otoimmün markerler, tam kan sayımı, tiroid fonksiyon
testlerine bakıldı. Karotis Doppler Ultrasound ile KİMK değerlendirildi. Her iki grubun kardiyak fonksiyonları
ekokardiyografi (EKO) ile değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubunun viskozitelerine (kan ve plazma) bakıldı
SPSS 15 paket programı kullanılarak istatiksel analiz yapıldı. İstatiksel anlamlılık seviyesi p < 0,05, anlamsızlık
seviyesi
p
>
0,05
olarak
kabul
edildi.
Bulgular: NASH grubunda serum AST, ALT, GGT, HOMA skor değerleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak
yüksekti (p<0,05). Hastaların ortalama KİMK kontrol grubuna göre yüksek saptandı (p<0,05). Plazma ve kan
viskozitesi 45’shear rate (s), 75’s, 225’s de değerlendirildi. NASH’li hastalarda tam kan viskozitesi, kontrol
grubuna göre anlamlı yüksekti (p<0,05). Sistolik fonksiyonlara bakıldığında doppler USG’de; Doku S değeri
NASH’li
grupta
kontrol
grubuna
göre
yüksek
bulundu
(p<0,05).
Sonuç: NASH’de KİMK ve kan viskozitesi sağlıklı gruba göre daha yüksektir ve erken sistolik fonksiyonlarda
bozulma
mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, karotis arter intima media kalınlığı, non alkolik steatohepatit, viskozite

SB-36
İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİMİZDE YATAN HASTALARDA 25-OH VİTAMİN D DÜZEYLERİ VE
KLİNİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ
Nurullah İlhan1,
Istanbul Medeniyet Universitesi Prof.Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastahanesi Onkoloji Bilim Dalı1
Giriş ve Amaç:. Erişkin popülasyonda yapılan epidemiyolojik çalışmalar, VD eksikliğinin her çeşit ırk, coğrafi
bölge, sosyoekonomik durumda yaygın olarak görüldüğünü ve kanser, kardiyovasküler hastalık, tip-2 DM ve
multiple skleroz, tip-1 DM gibi otoimmün hastalıklar ile sıklıkla birlikte bulunduğunu göstermiştir. Çalışmamızda
kliniğimizde yatarak tedavi edilen hastaların komorbid faktörleri ve mortaliteleri ile VD düzeylerinin ilişkisini
araştırdık.
Gereç ve Yöntem:Bu retrospektif çalışmaya Mayıs-Haziran2014 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları kliniğinde yatarak tedavi edilen, VD düzeyleri ölçülmüş hastalar, hastane
enformasyon sistemi üzerinden retrospektif olarak incelenerek dahil edildi. Ayrıca VD düzeyi bakılmış sağlıklı
kişilerden kontrol grubu oluşturuldu. Onsekiz yaş altı ve VD preparatı kullananlar çalışma dışı bırakıldı. Yıne tip2 Diabetes Mellitus tanılı 49, non-diyabetik 96 hasta çalışmaya alındı. 51 sağlıklı bireyden kontrol grubu
oluşturuldu. Tüm hastalara serum VD düzeyleri yatışlarından en geç 24 saat içinde açlıkta, kanlar üç saat içinde
transfer edilerek, hastanemiz merkez laboratuarında High Performance Liquid Chromatography (HPLC) yöntemi
ile bakıldı. Eş zamanlı bakılan rutin biyokimyasal, bakteriyolojik tetkikler, spot idrarda mikroalbuminüri/kreatinin,
protein/kreatinin oranı diyabetik hastalarda HbA1c kayıt edildi. GFR 6 değişkenli MDRD ile ml/dk/1.73m2 olarak
hesaplandı. EKG, telegrafi, ekokardiyografi, batın US tetkik, gerekli durumlarda ileri radyolojik tetkikler ile
birlikte gözdibi muayenesi, kardiyolojik ve nörolojik değerlendirmeler incelendi. Hipertansiyon, abh, kbh,
malignite, otoimmün hastalıklar, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, sepsis, siroz durumları kayıt altına alındı.
Bulgular: Yaş ortalaması 61,89±19.25(18-92) yıl olan 145 (72E/73K) olgu çalışmaya alındı. Kontrol grubu, yaş
ortalaması 37,45 ±13,143 (19-71) yıl olan 51 (18E/33K) sağlıklı kişilerden oluşturuldu (Tablo-1). Çalışma grubu
VD düzeyine göre sınıflandırılıdığı zaman 76 olguda ciddi eksiklik, 55 olguda eksiklik, 14 olguda yetmezlik
saptandı (tablo-2). VD düzeyi normal olan hasta yoktu. Çalışma grubunun VD düzeyi 10,85±5,807(0 - 27,20)
ng/ml, kontrol grubunun VD düzeyi 15,7825±7,0907(7,02-38) ng/ml olup, istatistiksel anlamlı fark
vardı(p=0,001).
Tablo-1: Çalışmave kontrol grubunun demografik özellikleri
Hasta grubu

Kontrol grubu

P

Cinsiyet( erkek/ kadın)

72/73

18/33

-

Yaş (yıl)

61,89 ± 19,250

37,45 ± 13,143

-

(18 – 92)

(19 – 71)

10,85 ± 5,807

15,7825 ± 7,0907

(0 – 27,20)

(7,02 – 38)

Vitamin D düzeyi (ng/ml)

Tablo-2: Çalışma grubunun vitamin D düzeylerine göre sınıflandırılması

-

Çalışma Grubu
n=145
Vitamin

< 10

D

6,53±2,291 (0-10)
(76 olgu)

düzeyi

10 – 20

(ng/ml)

13,689±2,7996 (10,3 – 19,70)
(55 olgu)

20 – 30

23,157±2,0861 (20,10-27,2)
(14 olgu)

Çalışmamızdaki kontrol grubumuzda VD düzeyine göre sınıflandırıldığı zaman 37 hastada VD eksikliği varken
bunların 13 ünde ciddi VD eksikliği,12 olguda da VD yetmezliği saptandı.K ontrol grubumuzdaki 2 olguda VD
düzeyi yeterli olarak saptandı (Tablo-3).

Tablo-3: Kontrol grubunun vitamin D düzeylerine göre sınıflandırılması
Kontrol Grubu
n=51
Vitamin

< 10

D

8,5746±1,1083 (7,02-9,90)
(13 olgu)

düzeyi

10 – 20

(ng/ml)

14,221±2,8705(10 – 19,80)
(24 olgu)

20 – 30

23,225±2,3277 (20,20-26,8)
(12 olgu)

>30

34,95 , 38
(2 olgu)

Çalışmaya alınan 145 olgunun 49’u tip-2 DM, 28’i hipertansiyon, 24’ü kalp yetmezliği, 14’ü KOAH,
37’si kronik böbrek hastalığı, 30’u akut böbrek hastalığı, 22’si koroner arter hastalığı, 29’u malignite, 20’si sepsis,
13’ü otoimmün(3’ü Tip-1 dm-DM) hastalık, 5’i siroz tanılı idi(Tablo-4)
Tablo-4: Komorbid durumlarına göre hastaların vitamin D düzeylerinin kontrol grubu vitamin D düzeyleri ile
karşılaştırılması

Komorbid Durumlar

Vitamin D düzeyi

P anlamlılık değeri

(ng/ml)
Hipertansiyon

12,1182 ± 5,9652

n=28

(4,36 - 26,70)

DM-Tip2

9,6002 ± 4,8725

n=49

(0 – 20,80 )

Malignite

8,88±5,32

n=29

(0-23)

Kalp Yetmezliği

9,734 ± 5,0484

n=24

(3,7 - 22,9)

Koroner Arter Hastalığı

11,1345 ± 5,9320

n=22

(2,79 – 24,10)

KOAH

10,7093 ±6,2890

n=14

(4,36 – 22,90)

Akut Böbrek Hastalığı

8,04 ± 4,853

n=30

(0 - 20)

Kronik Böbrek Hastalığı

12,0343 ± 5,7377

n=37

(3,79 – 27,20)

Sepsis

9,95±6,7394

n=20

(0 – 27,20)

Siroz

8,1020 ±2,7594

n=5

(4,67 – 10,70)

Otoimmun hastalıklar

10,992 ± 6,9986

n=13

(2,7 – 23,9)

Exitus

5,6258 ± 3,1730

n:12

(2,06 – 11,70)

ü

p=0,024
p=0,002
p<0,001
p<0,001
p=0,009
p=0,019
p<0,001
p=0,010
p=0,002
p=0,021
p=0,034
p<0,001

Hipertansiyonu olan hasta grubunda VD düzeyi ortalaması 12,1182 ± 5,9652 olup, sağlıklı kontrol grubu
ile karşılaştırıldığında anlamlı fark saptandı (p=0,024).

ü

Tip 2 dm olan hasta grubunda VD düzeyi ortalaması 9,6002 ± 4,8725 olup, sağlıklı kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında anlamlı fark saptandı (p= p=0,002).

ü

Malignite’li hasta grubunda VD düzeyi ortalaması 8,88 ± 5,32 olup, sağlıklı kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında anlamlı fark saptandı (p<0.001).

ü

Kalp yetmezliği olan hasta grubunda VD düzeyi ortalaması 9,734 ± 5,0484 olup, sağlıklı kontrol grubu
ile karşılaştırıldığında anlamlı fark saptandı ( p<0,001).

ü

Koroner arter hastalığı olan hasta grubunda VD düzeyi ortalaması 11,1345 ± 5,9320 olup, sağlıklı kontrol
grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı fark saptandı (p=0,009).

ü

KOAH’ı olan hasta grubunda VD düzeyi ortalaması 10,7093 ± 6,2890 olup, sağlıklı kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında anlamlı fark saptandı (p=0,019).

ü

Akut böbek hastalığı olan hasta grubunda VD düzeyi ortalaması 8,04 ± 4,853 olup, sağlıklı kontrol grubu
ile karşılaştırıldığında anlamlı fark saptandı (p<0.001).

ü

Kronik böbek hastalığı olan hasta grubunda VD düzeyi ortalaması 12,0343 ± 5,7377 olup, sağlıklı kontrol
grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı fark saptandı (p=0,010).

ü

Sepsis li hasta grubunda VD düzeyi ortalaması 9,95 ± 6,7394 olup, sağlıklı kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında anlamlı fark saptandı (p=0,002).

ü

Sirozlu hasta grubunda VD düzeyi ortalaması 8,1020 ± 2,7594 olup, sağlıklı kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında anlamlı fark saptandı (p=0,021).

ü

Otoimmün hastalık nedeniyle takipli olan hasta grubunda VD düzeyi ortalaması 10,992 ± 6,9986olup,
sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı fark saptandı (p=0,034).

ü

Ex olan hasta grubunda VD düzeyi ortalaması 5,6258 ± 3,1730 olup, sağlıklı kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında anlamlı fark saptandı (p<0,001).
ü Yine diyabetik ve non diyabetik hastaların karşılaştırılması sonrası diyabetik ve non-diyabetik hastaların
VD düzeyleri, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu. Buna karşılık diyabetik
ve non-diyabetik hastaların VD düzeyleri kendi aralarında karşılaştırılınca, diyabetik hastaların VD
düzeyleri non diyabetik hastalardan düşük olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (Tablo5).
Tablo – 5: DİYABETLİ Çalışma grubunun demografik özellikleri
Diyabetik

Cinsiyet

Hasta

Diyabetik Olmayan

Sağlıklı Kontrol Grubu

Grubu

Hasta Grubu

n=51

n=49

n=96

25/24

47/49

18/33

P değeri

p1=0,164

(E/K)

p2=0,100
p3=0,957

Yaş

66,367 ± 14,3957 (

59,604 ± 21,0090 (18

37,45±13,143 (19 –

p1=0,002

(yıl)

36 – 92 )

– 91)

71)

p2<0,001
p3=0,017

D vitamini

9,6002 ± 4,8725 (0 –

11,4887

±

(ng/ml)

20,80 )

(1,60 – 27,20)

6,1564

15,7825

±

(7,02 – 38)

7,0907

p1<0,001
p2=0,003
p3=0,064

p1

: diyabetik hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubunun karşılaştırılması

p2

: diyabet olmayan hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubunun karşılaştırılması

p3

:diyabetik hasta grubu ile diyabet olmayan hasta grubunun karşılaştırılması
Diyabetik olguların 28(%57)’inde ciddi VD eksikliği olmak üzere 47(%96)’sinde VD eksikliği, 2(%4)

VD yetmezliği saptandı. Non-diyabetik olguların 48(%50)’inde ciddi VD eksikliği olmak üzere 84(%87)’ünde
VD eksikliği 12(%12,5)’sinde VD yetmezliği saptandı. Sağlıklı kontrol grubunun 13(%25,4)’ünde ciddi VD
eksikliği olmak üzere 37(%73)’sinde VD eksikliği saptandı (Tablo-6).

Tablo – 6: Diyabet, diyabet olmayan hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubunun D vitamini düzeylerine göre
sınıflaması
Diyabetik
grubu
n=49
< 10
D vitamini
düzeyi
(ng/ml)

10 – 20
20 – 30
>30

hasta

6,20±2,591
(0 – 10)
(28 olgu)
13,465±2,5342 (10,3
– 19,6)
(19 olgu)
20,1 , 20,80
(2 olgu)
-

Diyabet olmayan hasta
n=96

Sağlıklı kontrol grubu
n=51

6,72±2,10129
(1,60 – 9,90)
(48 olgu)
13,807±2,9577
(10,4 – 19,7)
(36 olgu)
23,608±1,8885
(20,7 – 27,2)
(12 olgu)
-

8,5746±1,1083
(7,02 – 9,90)
(13 olgu)
14,241±2,8091
(10,0 – 19,8)
(24 olgu)
23,225±2,3277
26,8)
(12 olgu)
34,95 , 38
( 2 olgu)

(20,2

–

Çalışmamızda cinsiyete göre değerlendirme yapıldığında diyabetik ve non diyabetik kadın hastalar
sağlıklı kadın kontrol grubuna göre VD düzeyleri karşılaştırıldığı zaman istatiksel olarak anlamlı fark saptandı
(p<0.001, p=0.001) (tablo-8). Diyabetik ve nondiyabetik kadın hastaların VD düzeyleri karşılaştırıldığında
istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.216).
Tablo – 8: Kadınlarda diyabetik hasta, diyabetik olmayan hasta grubunun sağlıklı gruba göre karşılarştırılması
Diyabetik

Kadın

Diyabetik Olmayan Kadın

Sağlıklı

Kadın

P değeri

Hasta Grubu

Hasta Grubu

Kontrol Grubu

n=24

n=49

n=33

Yaş

65,958 ± 15,2870 (36

58,306 ± 22,4705

34,606 ± 11,7897 (19

p1<0,001

(yıl)

– 88)

( 18 – 91)

– 71)

p2<0,001
p3=0,045

D vitamini

8,6588 ± 4,7843

10,2884± 5,4417

15,4212

±

(ng/ml)

(0 – 20,80)

(2,06 – 26,70)

(7,02 – 38)

7,9576

p1<0,001
p2=0,001
p3=0,216

p1

: diyabetik hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubunun karşılaştırılması

p2

: diyabet olmayan hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubunun karşılaştırılması

p3

:diyabetik hasta grubu ile diyabet olmayan hasta grubunun karşılaştırılması
Çalışmamızda cinsiyete göre değerlendirme yapıldığında diyabetik ve non diyabetik erkek hastalar sağlıklı

erkek kontrol grubuna göre VD düzeyleri karşılaştırıldığı zaman istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.001,
p=0.038) (tablo-9). Diyabetik ve nondiyabetik erkek hastaların VD düzeyleri karşılaştırıldığında istatiksel olarak
anlamlı fark saptanmadı (p=0.143).
Tablo – 9: Erkeklerde diyabetik hasta, diyabetik olmayan hasta grubunun sağlıklı gruba göre karşılarştırılması
Diyabetik
Hasta Grubu

Erkek

Diyabetik Olmayan Erkek
Hasta Grubu

Sağlıklı
Erkek
Kontrol Grubu

P değeri

n=25
66,760 ± 13,7909 (46
– 92)

Yaş
(yıl)

n=47
60,957 ± 19,5192 (18 -86)

n=18
42,667 ± 14,2085 (22
– 62)

10,5040 ± 4,8794 12,7402 ± 6,6512 (1,60 – 16,4450 ± 5,2878
D vitamini
(2,70 – 20,10)
27,20)
(7,19 – 26,80)
(ng/ml)
p1
: diyabetik hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubunun karşılaştırılması
p2

: diyabet olmayan hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubunun karşılaştırılması

p3

:diyabetik hasta grubu ile diyabet olmayan hasta grubunun karşılaştırılması

p1<0,001
p2=0,001
p3=0,191
p1<0,001
p2=0,038
p3=0,143

Diyabetik hastalarda, diyabetin kronik komplikasyonları ile VD düzeyleri arasında bir anlam saptanamadı.
Diyabetik ve non-diyabetik hasta grubunun VD düzeyleri sepsis, enfeksiyon, yoğun bakım ihtiyacı ve eksitus
durumlarına göre karşılaştırılmalarında anlamlı bir fark saptanmadı (Tablo-9).
VD düzeyi ile HbA1c, kreatinin, ürik asit, kalsiyum, fosfor, albümin, PTH, HDL, LDL, trigliserid düzeyleri,
nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, GFR arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmadı.
Mikroalbüminüri düzeyi ile VD düzeyi arasında negatif yönde korelasyon olup istatistiksel açıdan anlamlı
derecede farklılık saptandı (r=-0,406, p=0,040) (Tablo-9).
Tablo – 9: Diyabetik ve diyabetik olmayan hasta gruplarının D vitamini düzeylerinin sepsis, enfeksiyon, yoğun
bakım ihtiyacı ve exitus durumlarına göre karşılaştırılması
D vitamini düzeyi
(ng/ml)
Diyabetik Hasta grubu
Sepsis
Enfeksiyon
Yoğun bakım ihtiyacı
Exitus

9,65±7,301
(0 – 20)
(9 olgu)
9,0113 ± 5,093
(0 – 20,80)
(31 olgu)
10,9077 ± 5,6682 (3,70 –
20,80)
(13 olgu)
5,2340 ± 3,1091
(2,79 – 10,60)
( 5 olgu)

P değeri
Diyabet olmayan hasta
grubu
10,1936±6,59661
(4 – 27,20)
(11 olgu)
10,8098 ± 6,6687 (1,60 –
27,20)
(45 olgu)
10,9871±7,57502 (2,06
– 27,20)
(17 olgu)
5,8886±3,43593 (2,06 –
11,70)
(7 olgu)

p=0,864
p=0,209
p=0,975
p=0,742

Tartışma: 2022 güncel verileri ışığında TEMD Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıkları Çalışma Grubu,
25(OH) D düzeyinin: 20 ng/ml’nin üzerindeki (50 nmol/L) düzeyi kemik sağlığı için yeterli, 30-50 ng/ml (75125 nmol/L) arasındaki düzeyi kemik dışı etkileri için yeterli, 10-20 ng/ml (25-50 nmol/L) arasındaki düzeyi
vitamin D yetmezliği, <10 ng/ml (25 nmol/L) olmasını ise vitamin D eksikliği olarak kabul etmektedir.
Çalışmamızda ise Serum 25(OH)D düzeylerine göre VD durumu: >30 ng/ml yeterli, 20-30ng/ml VD yetmezliği,
<20ng/ml vitamin D eksikliği ve <10ng/ml ciddi VD eksikliği olarak taımlanmştı. Çalışmamızda İç hastalıkları
kliniğinde yatan hastaların %100 ün de eksiklik-yetersizklik saptadık. Kontrol grubunda da yetersizlik, eksiklik
olmakla birlikte çalışma grubunun VD düzeyleri belirgin olarak daha düşüktü. Bu durum ülkemizde VD eksiklik
ve yetersizliğinin tüm toplumumuzu ilgilendiren yaygın bir sorun olduğunu, hastaneye yatması gereken hastalarda

ise daha belirgin bir sorun olduğunu gösteriyordu. Kalp yetmezliği, Hipertansiyon, tip 2 dm, malignite, koroner
arter hastalığı, akut böbrek hastalığı, kronik böbrek hastalığı, sepsis, siroz, otoimmün hastalık, exitus olan
hastaların VD düzeyleri ile sağlıklı kontrol grubunun VD düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük
bulundu. Bu sonuçlarımız literatürdeki diğer çalışmalarla uyumluydu Yine Kalp yetmezliği, Hipertansiyon, tip 2
dm, malignite, koroner arter hastalığı, akut böbrek hastalığı, kronik böbrek hastalığı, sepsis, siroz, otoimmün
hastalık, exitus olan ve olmayan hastalar kendi aralarında karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı. Bu durumun
hastaların birden fazla komorbid faktörlere sahip olmasından kaynaklanabileceği düşünüldü.
Çalışmamızda diyabetli erkek ve kadın hastalar cinsiyete göre diyabetli olmayan erkek ve kadın hastalara göre VD
düzeyleri anlamlı olarak düşük saptandı. Diyabet varlığı cinsiyetten bağımsız olarak VD eksikliğini predikte eden
bir faktör olarak görülmektedir
Çalışmamızda Sağlıklı kontrol grubunun 13(%25,4)’ünde ciddi VD eksikliği olmak üzere 37(%73)’sinde VD
eksikliği saptandı. Diyabetik ve non-diyabetik hasta gruplarının VD düzeyleri sağlıklı kontrol grubunun VD
düzeylerine göre anlamlı olarak daha düşüktü. Bu durum VD eksikliğinin ve yetersizliğinin toplumda yaygın bir
problem olduğunu, hastalık durumun da ise daha da düşük olduğunu gösteriyordu. Eksiklik ve yetersizlik saptanan
hastalar Türk Endokrin Derneği öneri dozlarında replasman yapıldı.
Sonuç: VD eksikliği ve yetersizliği ülkemizde sağlıklı erişkinleri de tehdit eden yaygın bir sorun olup, hospitalize
edilen hastalarda VD düzeyleri daha belirgin olarak düşüktür. Bu durum birçok komorbid hastalıkla ilişkili gibi
görünmektedir. Bu konuda daha geniş kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Klinikte İleri yaş, malignite, kadın
cinsiyet olma durumunun diğer faktörlerden bağımsız olarak VD eksikliğini predikte ettiği gösterilmiştir. Yıne
hem diyabetik, hem nondiyabetik hastalarda VD eksikliği yaygın bir sorun olup, bu durumun klinik sonuçlarını
tam olarak ortaya koyabilmek için daha geniş, kontrollü çalışmalara gereksinim vardır. Klinikte hastanın risk
faktörleri değerlendirilmeli, uygun replasman yapılmalı, hastalar güneş maruziyeti gerekliliği, beslenme
konusunda bilgilendirilmelidir
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PS-01
Multipl Primer Malign Neoplaziler (MPMN): 4 PRİMER TÜMÖRLÜ OLGU SUNUMU
Burcu Gülbağcı Enes Zafer, Fatma Akdağ Kahvecioğlu
GİRİŞ
Multiple primer malign neoplazi (MPMN); aynı bireyde nüks, metastaz veya lokal yayılım olmadan iki veya daha
fazla histopatolojik olarak farklı malign tümörün varlığı olarak tanımlanır (1). Günümüzde kanser tarama
programlarının artması, gelişen tedavi seçenekleri ile malignite tanılı hastalardaki sağkalımın uzaması nedeni ile
bu durum daha sık gözlenmektedir. Bu yazıda eş zamanlı üç farklı primer tümör tanısı olan hastamızın takip
verileri sunulmuştur.
VAKA
83 yaşında bilinen kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diabetes mellitus, esansiyel hipertansiyon ve konjestif kalp
yetmezliği tanıları olan kadın hasta; Eylül 2011’de sol memede kitle saptanması üzerine opere edilmiş ve invaziv
lobüler meme karsinomu tanısı ile adjuvan kemohormonal tedavi sonrası takipte iken gelişen rektal kanama nedeni
ile Nisan 2021’de kolonoskopi yapılmış ve rektum 5.cm’deki kitleden alınan biyopsiyle rektum adenokarsinom
tanısı almıştır. Sistemik evreleme amaçlı çekilen PET-CT’de sağ memede 13mm kitle, rektumda primer tümörle
uyumlu tutulum, her iki akciğer parankiminde, sol sürrenalde ve batın içi lenf nodlarında metastatik tutulum
saptandı. Sağ memedeki kitleden alınan biyopsisi invaziv duktal karsinom (ER %100, PR %85, cERB-B2 skoru:0,
ki67 %12) ile uyumlu raporlanması üzerine 3. primer malignite olarak kabul edildi. Eş zamanlı rektumdan alınan
biyopsi materyalinde KRAS kodon13 mutasyonu saptanması üzerine hastanın tedavisi kapesitabin
(2000mg/m2/14gün), oksaliplatin (130mg/m2/21 günde bir) ve bevacizumab (5mg/m2/21günde bir) olarak
düzenlendi. 3 kür sonrası çekilen kontrol PET-CT de sağ memedeki primer tümör stabil, rektumda ve batın içi lenf
nodlarında regresyon izlenirken akciğerdeki metastatik lezyonlarda progresyon saptandı. Akciğer metastazlarının
yayılım odağını belirlemek amacı ile tru-cut biyopsi yapıldı ve hastamızda 4. primer malignite olarak akciğer
küçük hücreli karsinomu (Sinaptofizin+, ER-,GATA3-) saptandı. Komorbid hastalık yükü ve eş zamanlı 3 farklı
primer tümörü olan hastamıza paklitaksel (80mg/m2), karboplatin (2AUC) rejimi haftalık dozda başlandı. Hasta
2. kür tedavisini almakta iken gelişen solunum yetmezliği nedeni ile ex oldu.
TARTIŞMA
Günümüzde artan tarama yöntemleri, tedavi seçenekleri ve uzamış sağkalımlarla birlikte vakamızda olduğu gibi
senkron tümörlü hastalarla daha sık karşılaşmamıza neden olmaktadır. Geriatrik hasta popülasyonunda
komorbiditelerle birlikte farklı tümör tiplerini kapsayan tedavi planlanmaları ayrı bir ilgi gerektirmektedir.
Vakamızda literatürle uyumlu olarak MPMT’lerin en sık görüldüğü üç sisteme ait tümör saptanmıştır (2).
10 yıldır remisyonda takipli hastada 3 senkron primer tümörün tespit edilmesi, takipte ve aktif tedavi almakta olan
hastalarda gerekli hallerde tekrarlayan biyopsiler ile progresyonun doğrulanmasının önemini de göstermektedir.
KAYNAKLAR
1-) Breast Cancer and Multiple Primary Malignant Tumors: Case Report and Review of the Literature. Luca
AD, Frusone F, Vergerine M, et. all. In Vivo. 2019 Jul-Aug; 33(4): 1313–1324. 2019
Jul3. doi: 10.21873/invivo.11605
2-) Xu LL, Gu KS. Clinical retrospective analysis of cases with multiple primary malignant neoplasms. Genet Mol
Res. 2014; 13:9271–9284. PMID: 24682981. DOI: 10.4238/2014. March.12.19.

PS-02
Mide Küçük Hücreli Karsinomu
Yakup Düzköprü1, Abdulkadir Koçanoğlu, Özlem Doğan, Doğan Yazılıtaş, Ebru Çılbır, Tülay Eren, G.İnanç
İmamoğlu, Hayriye Şahinli, Mustafa Altınbaş
AMAÇ
Küçük hücreli karsinom en sık akciğerde görülmekte olup extrapulmoner olarak mide, mesane, prostat, cilt,
kolon ve rektumda da tanımlanmıştır. Daha çok küçük hücreli karsinom terminolojisi kullanılmakla beraber
küçük hücreli nöroendokrin karsinom, mikrositom ve anaplastik hücreli karsinom gibi farklı terminolojiler de
kullanılmaktadır. Biz de vakamızda midede görülen nadir bir küçük hücreli karsinom vakasını sunmak istedik
OLGU
60 yaşında erkek hasta, yaklaşık 3 ay önce başlayan mide ağrısı nedeniyle hastaneye başvurmuş. Yapılan
endoskopisinde mide kardiyada malign görünümlü kitle görülmüş ve bx yapılmış. Patoloji sonucu nöroendokrin
bir karsinomu düşündüren malign epitelyal tümör olarak raporlanmış. Torakoabdominal tomografide lokal
hastalık olarak değerlendirilen hastaya total gastrektomi yapılmış ve postop hasta bize yönlendirilmiş.
Hasta polikliniğimize başvurduğunda pT4N2M0 olarak değerlendirildi. Lenfovasküler ve perinöral invzyonu
mevcut, cerrahi sınırlar negatifti. Sistemik evreleme amaçlı PET-BT görüldü, uzak metastazı yoktu.
Değerlendirilen hastaya adjuvan cisplatin+etoposid tedavisi başlandı.
SONUÇ
Extrapulmoner küçük hücreli karsinomlar agresif bir histolojiye sahip olup erken dönemde metastazlarla
karşımıza gelebilir. Primer olarak daha çok akciğer kaynaklı olsa da farklı kökenleri olabileceği göz önünde
bulundurulmadır. Tedavisi ve küçük hücreli akciğer karsinomuna benzemektedir. Genelikle etoposidle beraber
platin kombinasyonları ile tedavi edilmektedir. Ayrıca gelişebilecek paraneoplastik sendromlar da uygun
yaklaşımlarla yönetilmelidir.
Verilecek lokorejyonel ve/veya sistemik tedavilere rağmen nüks veya metastaz gelişme ihtimali yüksektir.
Profilaktik tüm beyin Radyoterapisi rutin olarak önerilmemekte olup metastatik evrede prognozu yaygın evre
küçük hücreli akciğer kanseri ile benzerlik göstermektedir.

PS-03
Pankreas Kanserini Taklit Eden IgG4 İlişkili Hastalık Olgusu
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Giriş
Görüntüleme yöntemleriyle saptanan pankreas solid kitleleri, öncelikli olarak maligniteyi düşündürmekle
beraber ayırıcı tanıda benign durumlar da yer almaktadır(1). Son yıllarda tanımlanan IgG4 ilişkili hastalık(IgG4İH) da bunlardan biridir. IgG4 ilişkili hastalık, değişen derecelerde fibrozisle seyreden, lenfositler ve IgG4
sekrete eden plazma hücrelerinin doku infiltrasyonuyla karakterize kronik inflamatuar bir durumdur(2). Bu
bildiride pankreas kanseri ön tanısıyla Tıbbi Onkoloji kliniğimize yönlendirilen ve IgG4 ilişkili pankreatit tanısı
alan bir olgu sunulmuştur.
Olgu
Bilinen bir hastalığı bulunmayan 57 yaşında kadın hasta, dispeptik yakınmalar ve demir eksikliği nedeniyle
araştırılırken yapılan abdomen ultrasonografide pankreas gövde kesiminde 5x4 cm’lik kitle lezyonu saptanması
üzerine pankreas kanseri ön tanısıyla tarafımıza yönlendirilmiş. Hastanın fizik muayenesinde ciltte solukluk ve
hepatosplenomegalisi mevcuttu. Laboratuarında derin anemisi, lökositozu, trombositozu, albümin/globülin
oranında ters dönme, kreatinin artışı, kolestatik enzim düzeylerinde artış ve hiperürisemi dikkat çekiciydi.
Kalsiyum düzeyi normaldi. Protrombin zamanı ve aPTT uzamıştı. Sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein
seviyeleri yüksekti. Ciddi proteinürisi mevcuttu (12 gr/gün). Kolonoskopisinde submukozal hemoraji odakları
saptandı. Ultrasonda karaciğer sirotik görünümdeydi. Pet-bt görüntülemesinde parotis bezinde 2 cm’lik
lezyonda, pankreas gövde kesimindeki 5x4.5 cm’lik lezyonda, kitle çevresindeki en büyüğü 1.5 cm olan lenf
nodlarında fdg tutulumu görüldü. Pankreastaki lezyondan ultrason eşliğinde alınan ince iğne aspirasyon
biyopsisinde yoğun lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonu içeren fibrotik doku görüldü. İmmünohistokimyasal
çalışmada CD138 ile diffüz yoğun, Kappa ve Lambda ile politipik plazma hücre infiltrasyonu saptandı ve
IgG4/IgG oranı %50 idi. Kitle komşuluğundaki lenf nodu biyopsisi ise reaktif olarak değerlendirildi. Mevcut
bulgularla hastada IgG4 ilişkili pankreatit düşünüldü. Proteinüri etyolojisi açısından yapılan böbrek biyopsisi
amiloidoz ile uyumluydu. Hasta IgG4-İH takip ve tedavi planı için romatolojiye yönlendirildi. Şu anda sistemik
steroid altında takibi devam etmektedir.
Tartışma
Pankreas malignitesi için tetkik edilirken IgG4-İH tanısı alan bir olgu sunulmuştur. Hastalığın tanısında organ
tutulumunun gösterilmesi, serum IgG4>135mg/dl olması, dokuda fibrozisle beraber yoğun infiltrasyonun
gösterilmesi (IgG4/IgG >%40 veya >10/hpf IgG4 saptanması) önemlidir(3). Pek çok organ sistemini tutabilen
heterojen bir hastalıktır ve organ yetmezliklerine giden komplikasyonları olabilir(4, 5). Otoimmün pankreatit,
kolanjit yapabildiği gibi hepatite de neden olabilir. Tedavi edilmediğinde nadir de olsa sistemik amiloidoz
görülebilir. Toplumda nadir görülse de abdominal kitlelerde, özellikle hastalığın başka bulgularıyla beraber
olduğunda ayırıcı tanıda muhakkak IgG4-İH akla gelmelidir.
1.
Függer R, Gangl O, Fröschl U. Clinical approach to the patient with a solid pancreatic mass. Wiener
Medizinische Wochenschrift. 2014;164(3):73-9.
2.
Deshpande V, Zen Y, Chan JK, Yi EE, Sato Y, Yoshino T, et al. Consensus statement on the pathology
of IgG4-related disease. Modern pathology. 2012;25(9):1181-92.
3.
Umehara H, Okazaki K, Kawa S, Takahashi H, Goto H, Matsui S, et al. The 2020 revised
comprehensive diagnostic (RCD) criteria for IgG4-RD. Modern Rheumatology. 2021;31(3):529-33.
4.
Iaccarino L, Talarico R, Scirè CA, Amoura Z, Burmester G, Doria A, et al. IgG4-related diseases: state
of the art on clinical practice guidelines. RMD open. 2019;4(Suppl 1):e000787.
5.
Minaga K, Watanabe T, Chung H, Kudo M. Autoimmune hepatitis and IgG4-related disease. World
Journal of Gastroenterology. 2019;25(19):2308.

PS-04
Nadir Bir Olgu Sunumu: Akciğer Adenokanseri Mide Metastazı
Semiha Urvay, Necla Demir
Acıbadem Hastanesi,Tıbbı Onkoloji Bölümü, Kayseri
Giriş: Primer akciğer kanserinde mide metastazı nadirdir. Çoğu mide metastazı asemptomatik olmasına ve
hastaların yaşamı boyunca saptanmamasına rağmen, gözden kaçırıldığında veya yanlış teşhis edildiğinde akut
kanama ve perforasyon gibi ölümcül komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Burada primer akciğer
adenokarsinomundan kaynaklanan bir mide metastazı olgusunu sunuyoruz.
Olgu-Olgu: 73 yaşında erkek hasta Nisan 2021’de nefes darlığı şikayeti ile hastanemiz Göğüs Cerrahisine
başvurdu. Toraks BT’de sağ hemithoraksta malign plevral efüzyon ve 2 cm'ye ulaşan plevral kalınlaşma ve
düzensizlik saptandı. Sağ plevral parietal dekortikasyon ve plevral biyopsi(bx) yapıldı. Patoloji sonucu
“Pleomorfik, dev hücreli sarkomatoid malign tümör, histopatolojik bulgular adenokarsinom, pleomorfik dev
hücreli varyant ile uyumludur”şeklinde raporlandı. PET BT’de tomografik görünümle benzer olarak sağ
akciğerde plevral kalınlaşmalar ve mayii mevcuttu, ek patolojik tutulum saptanmadı. Hastaya Evre 4A küçük
hücreli dışı akciğer adenokarsinomu tanısı ile EGFR, ALK, ROS testleri istendi, karboplatin-paklitaksel
kemoterapisi başlandı. 2 kür kemoterapi sonrası yanıt değerlendirmede progresyon saptandı. Bu sırada moleküler
genetik incelemede EGFR L858R mutasyonu saptanmıştı, erlotinib tedavisine geçildi. Hasta erlotinibi iyi tolere
etti, Eylül 2021’de, 3. ay değerlendirmesinde radyolojik ve klinik olarak parsiyel yanıtı vardı, takibinde
hemoglobin ( Hgb) düzeyleri 12-13 g/dL arasındaydı.02.12.2022’de öksürük ve nefes darlığı artışı şikayetleri ile
başvuran hastada pnömoni saptanarak tedavi düzenlendi, Hgb:9.6gr/dL olarak düşmüştü. 02.12-17.12.2022 arası
takibinde çeşitli ölçümlerde Hgb:8-9 gr/dl arasında seyretti. 16.12.2022 ‘de hasta istirahatte de olan ve eforla
artan nefes darlığı şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Bilgisayarlı tomografide hastalık progresyonu ve pnömoni
saptandı, labaratuvar olarak akut faz belirteçleri yükselmişt. Hasta akciğer kanseri progresyonu+ ilaç ilişkili
pnömonitis? enfeksiyöz pnömoni? ön tanılarıyla servise yatırıldı.17.12.2022’de Hgb:6.5 gr/dL’ ye düştü.
Anamnez derinleştirildiğinde birkaç gündür melanası olduğu anlaşıldı. Hastaya üst gastrointestinal sistem
endoskopisi yapıldı. Endoskopide “bulbus ve postbulber mukozada çok sayıda polipoid ülsere alan, papilla vateri
seviyesinde ülserovejetan kitle izlendi (muhtemel kanama odağı ancak aktif kanama yok)” Endoskopik biyopsi
sonucu “sarkomatoid malign tümör, TTF-1 ve Napsin A pozitif, histopatolojik ve immunhistokimyasal inceleme
sonuçları, olgunun önceki biyopsi örneğinde de saptanan akciğer adenokarsinomu metastazı ile uyumlu “ olarak
raporlandı. Aktif kanama odağı olmadığı için invaziv girişim yapılmadı, kan transfüzyonu ve mide koruyucu
tedavi ile izlendi. 21.12.2021’de genel durumu bozulan, solunum yetmezliğinde giren hasta yoğun bakıma
devredildi. Yoğun bakım takibinde melanası tekrarlamadı, Hgb düzeyi 8,5 -9 gr/dl düzeyleri arasında stabil
seyretti. Yoğun bakımda entübe edilerek takip edilen hasta 26.12.2022’de pnömoni, sepsis ve solunum
yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Sonuç: Mide metastazı akciğer kanserinde nadirdir ancak yine de klinisyenler bu olasılığın farkında olmalıdırlar.
İmmunhistokimyasal incelemede TTF-1 ve Napsin-A boyamaları primer tümör ve metastaz ayrımında yardımcı
olabilir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer adenokarsinomu, mide metastazı, Tiroid transkripsiyon faktörü-1

PS-05
AKCİĞER ADENOKARSİNOMU İLE İLİŞKİLİ NADİR BİR PARANEOPLASTİK SEREBELLAR
DEJENERASYON OLGUSU
Yaşar Culha1, Abdullah Güzel2, Sena Ece Davarcı1, Beyza Ünlü1, Hacer Demir1, Meltem Baykara1
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GİRİŞ
Paraneoplastik nörolojik sendromlar (PNS), kanserin doğrudan veya metastazlarına bağlı olmayan ve
enfeksiyon, iskemi veya metabolik bozukluğa sekonder olmayan, kanserin uzak etkisi ile ortaya çıkan nadir
hastalıklardır(1).Paraneoplastik nörolojik sendromlar (PNS), paraneoplastik sendromların bir alt kümesidir.
Malign tümörlere cevapta İmmün sistem tarafından üretilen çapraz reaktif antikorlar nedeniyle ortaya çıkarlar.
Bu antikorlara onkonöral antikorlar denir. Bu onkonöral antikorlar, sinir sisteminin farklı bölümlerine saldırarak
çeşitli nörolojik belirtilere neden olabilir.[1]
Paraneoplatik serebellar ataksi olarak da bilinen paraneoplastik serebellar dejenerasyon (PSD) PNS’lerin en
sık görülenerinden biridir(2). PSD serebellar purkınje hücrelernin immün aracılı hasarı ile ortaya çıkar(2-3).
Paraneoplastik serebellar dejenerasyon, akut veya subakut başlangıçlı ve hızlı gidişli bir panserebellar sendrom
ile seyreder. En çok jinekolojik kanserler, meme tümörleri, KHAK(küçük hücreli akciğer kanseri) ve Hodgkin
lenfoması ile beraber görülür.(4) Serebellar dejenerasyon ile ilişkili antikorlar anti-Yo, Tr, Hu, Ma2 ve
Ri’dir(4,5). Paraneoplastik serebellar dejenerasyon, Yo antikorları ile ilişkili en sık görülen ve en iyi
tanımlanmış sendrom tipidir. Bu antikora sahip insanların büyük çoğunluğu meme, over ve diğer jinekolojik
kanserlerle başvuran kadınlardır ama çeşitli tümörleri olan erkek hastalar da bildirilmiştir.(6) Hu ve voltaja
duyarlı kalsiyum kanalı (voltage-gated calsium channel; VGCC) antikorları olan KHAK olgularının bir kısmında
da serebellar dejenerasyon görülebilir.
Akciğer kanserli olgularda PSD neredeyse her zaman KHAK ile ilişkilidir. KHDAK (küçük hücre dışı akciğer
kanseri)’inde görülen PSD’de genellikle KHAK’ne benzer onkonöral antikorlar ve immun aracılı mekanizmalar
ile ilişkilidir ancak KHAK’ne göre görülme sıklığı belirgin olarak azdır (7). Burada daha nadir görülen anti-Yo
antikor pozitif akciğer adenokarsinom ile ilişkili paraneoplastik serebellar dejenerasyonlu bir erkek olgu
sunmaktayız.
OLGU
Altmış beş yaşında erkek hasta, son bir haftadır başlayan ve üç gündür artan başını tutamama; başını
kaldıramama, kişilik değişikliği, anlamsız konuşmalar ve hareketle başlayan baş dönmesi ile yürümekle birlikte
denge kaybı tarifleyen olgu nöroloji polikliniğine yakınları tarafından getirilmiş. Fiziki muayenede GKS
(Glasgow koma skalası) 15 genel durum orta, bilinç açık, oryante-koopere, pupiller ızokorik, direkt ışık refleksi
ve indirerekt ışık refleksi bilateral normal cevaplı, ense sertliği ve ateş yok , kernig ve brudzinsky negatif.
Krainal sinir muayneleri doğal, taraf seçen kas gücü kaybı yok, duyu kaybı yok. Babinsky bilateral fleksör, derin
tendon refleksleri dört tarafta da alındı. Gözleri kapatınca ayakta duramıyor, romberg pozitif ve solda hafif
serebellar beceriksizlik mevcut. Özgeçmişinde 60 paket.yıl sigara içme öyküsü ve KOAH hastalığı ile 2 yıl önce
akciğer adenokarsinom tanısı almış olan olgu, definitif kemoradyoterapi sonrası bir buçuk yıldır remsiyonda
onkoloji kontrolleri devam ediyor. Labaratuvar incelemeleirnde tam kan sayımı, rutin biyokimyasal tetkikler
,vitamin b12 ve idrar tetkiki normaldi. Elektrokardiyogram normal sinüs ritmi, elektromiyelogramda (EMG)
patoloji saptanmadı ve beyin kontrastlı ve manyetik rezonans (MR) görüntülemede kortikal atrofi nedeniyle
sulkal yapılarda belirginleşme, her iki lateral ventrikülde hafif genişlemeler mevcut olguda metastatik lezyon
saptanmadı, beyin difüzyon MR’de difüzyon kısıtlaması gösteren alan saptanmadı. Akciğer adenokarsinom
yönünöden kontrastlı toraks ve üst abdomen ile pelvik bilgisayarlı tomografilerde (BT) hastalık nüksü veya
metastaz saptanmadı.
Olgunun mevcut klinik labaratuvar ve görüntülemeler sonrasında paraneoplastik serebellar dejenerasyon ön
tanısı ile paraneoplastik antikor paneli çalışıldı. Olgunun anti Yo/PCA-1 pozitif saptandı. Anti –amphiphisin
,anti-CV2, anti –Ma2/Ta, anti-Ri/ANNA-2 ,anti-Hu/ANNA-1 ,anti-Recoverin antikor, Sox-1 antikor ,Zic4
,GAD65 ve Tr(DNER) antikorları ise negatif saptandı. Bu bulgular ile paraneoplasitk serebellar dejenerasyon
(PSD) tanısı ile pulse steroid tedavisi 1000 mg/gün 7 gün verildi siklofosfamdi 600 mg/m2 başlandı.İlk haftadan
sonra olguda klinik yanıt alındı, desteksiz hareket etmeye başlayan olgunun idame tedavisi ve takipleri devam
etmektedir.

TARTIŞMA
Paraneoplasitk serebellar dejenerasyon, PNS’lerin en sık görülenlerinden birisidir(8). PSD genellikle 12
haftadan kısa bir sürede ciddi panserebellar disfonksiyon ile ortaya çıkar(9-10). Hastamızda da semptomlar
günler içinde başlayıp, progresyon göstermiştir. PNS’lerde nörolojik semptomlar yaklaşık %70 hastada tümörün
ilk masifestasyonudur(8). Olgumuzda ise malignite tanısı sonrası yaklaşık 1.5 yıldır remisyondaki takip
süresinde PSD ortaya çıkmıştır. PNS’lerin en sık eşlik ettiği tümörler akciğer kanserleridir ancak bunların büyük
bir kısmı KHAK alt tipidir, KHDAK ve adenokarsinom alt tipi ise daha nadir eşlik etmektedir. PSD’nun birlikte
en sık görüldüğü tümörler ise jinekolojik, meme, hodgkin lenfoma ve diğer maligniteler olarak tanımlanmıştır.
Hastamızda ki malignite ise PNS ve PSD daha nadir görüldüğü akciğer adenokanser alt tipiydi. PNS’lerde en
sık görülen onkonöral antikorların başlıcaları Hu (ANNA-1) ,Yo, Ma, Tr ,Ri, Sox1, amphipysin ve benzeri
antikorlardır. Anti-Yo PSD ile en sıkı ilişkisi olan antikorlardan biridir. Olgumuzda da anti-Yo pozitif
saptanmıştır.
Shams’ili ve arkadaşlarının antinöronal antikoru pozitif 137 hastayı taradıkları çalışmada en sık paraneoplastik
sendrom paraneoplastik duysal nöropatiydi (53 hasta),ikinci sıklıkta ise 50 hasta ile paraneoplatik serebellar
dejenerasyondu(11). En sık saptanan antikor 90 hasta ile anti-Hu ,ikinci sıklıkta 19 hasta ile anti-Yo antikor
pozitif hastalardı. Anti-Yo antikor pozitif 19 hastanın hepsi de PSD tanısı almıştır. Anti-Hu poztif olguların ise
sadece 16 (%18) ‘sında PSD tanısı konmuştur. PSD ile sıkı ilişkisi olan diğer bir antikor ise anti-TR antikor
olup bu seride anti-Tr antikor pozitif 7 hastanın hepsinde PSD tanısı konmuştur. Benzer şekilde anti-Ri antikor
pozitif 7 hastanın 6’sında PSD tanısı konmuştur. Bu çalışmada anti-Yo pozitif olan 19 hastanın hiçbirinde
akciğer kanseri tanısı yoktu, bu hastlaırın 9’u jinekolojik ,3 ‘ü meme ,3’ü diğer grup ve 4 ‘ünde de tümör
saptanmayan hastalardı. Anti-Hu antikoru pozitif saptanan 16 PSD hastasının 14 ‘ü akciğer kanseri saptanan
olgulardı, kalan 2 olguda ise tümör saptanmamıştı. Bu çalışmada PSD hastalarında en sık saptanan antikor ise
%38 ile anti-Yo ve ikinci sıklıkta %32 ile anti-Hu antikorudur.
Candler ve arkadaşlarının Birleşik Krallıkta yaptıkları paraneoplastik sendrom vaka serisinde toplam 63
hastada en sık görülen PNS paraneoplasitk duysal nöropatidir (22 hasta), ikinci sıklıkta 15 hasta ile
ensefalomiyelitis ve üçüncü sıklıkta ise 13 hasta ile PSD olarak saptanmıştır(12). En sık saptanan tümör tipi ise
24 hasta ile akciğer kanseri (19 KHAK ,5 KHDAK) ve ikinci sıklıkta 9 hasta ile meme ve ardından 5 hasta ile
over kanseri gelmekteydi. Bu çalışmada en sık saptanan antikorlar 25 hasta ile anti-Hu ve sonrasında 11 hasta ile
anti-Yo antikorlarıdır. Anti-Hu antikoru saptanan olgularda 9 hasta ile en sık saptanan kanser KHAK’dir ve
KHDAK ise 3 hasta saptanmıştır. Anti-Yo pozitif saptanan olguların sadece birinde KHDAK saptamış olup
KHAK’lı hiç hasta yoktu.
Sonuç olarak açıklanamayan nörolojik semptomları olan olgularda malignite ilişkisi her zaman akılda tutulmalı
ve buna yönelik ayırıcı tanı ve gereğinde onkonöral antikorlar taranmalıdır. PSD her ne kadar kadın olgularda ve
daha çok jinekolojik ve meme tümörlerinde sık görülse de klinik şüphe olan erkek ve diğer malignite olgularında
da akla gelmelidir. PSD düşünülen olgularda anti-Yo’nun pozitifliğinin önemli oranda tümör tipinden bağımsız
olarak tanıda yol gösterici olduğu söylenebilir.
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Juglonun Evre IV Glioblastoma Multiforme Beyin Tümörü Hücre Hattındaki Sitotoksik Etkisinin Analizi
Muhammed Hamza Müslümanoğlu, Tolga Öntürk
Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul /
Türkiye
ÖZET
Glioblatoma Multiforme en ölümcül primer beyin tümörlerinden biridir. Astrositoma tipine sahip olan bu beyin
tümörleri merkezi sinir sistemindeki sinir hücrelerini destekleyen ve sinir hücrelerine besin taşıyan astrosit
hücrelerinde başlar. Grade IV evresindeki Glioblastoma Multiforme beyin dokularına yayılır ve hızlı gelişim
gösterir.
Kanserin
bu
yayılmacı
özelliğini
indirgeyecek
kemoterapik
ajanlar
apoptosise
sebep
olarak kanser kontrol altına alınabilir. Kemoterapik ajan olarak Juglon cevizlerin kök, gövde,
yaprak kısımlarında bulunan sitotoksik özellik gösteren fenolenik bir bileşiktir. Fenolenik
bileşenlerinin anti-oksidant kapasitelerinden dolayı Juglon oksidativ ölümcül etki gösterebilir.
Bu çalışmada Glioblastoma Multiforme beyin tümörüne ait T98G hücre hattı üzerinde Juglon
ajanının
belirli
konsantrasyonlarının
uygulanmasıyla
sitotoksik
etkisinin
belirlenmesi
amaçlanmışıtır.
In vitro olarak uygulanan bu çalışmada T98G ve kontrol grubu olarak sağlıklı CCD-1079sk
hücre hatları üzerinde MTT sitotoksite testi uygulanmıştır.
Juglon ajanının belirlenen konsantrasyonlarda T98G ve CCD-1079sk hücre hatları için sitotoksik etki gösterdiği
analiz edilmiştir.
Bulgulara göre Juglon kemoterapik ajan olarak Glioblastoma Multiforme için düşük dozlarda
yararlı olabileceği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Glioblastoma Multiforme, Juglon, Sitotoksite
GİRİŞ
En ölümcül primer beyin tümörlerinden biri olarak glioblastoma (GBM) hızlı gelişime ve agresif invazyona
sahiptir. GBM’e sahip hastaların ortalama yaşam süresi kemoterapi, cerrahi ve radyoterapi tedavilerine rağmen
yaklaşık 14.6 ay ile sınrılıdır [1]. GBM’ler astrositoma tipidir. Merkezi sinir sistemindeki sinir hücrelerini
destekleyen ve sinir hücrelerine besin taşıyan astrosit denilen hücrelerinde başlar. Grade IV derecesinde olan bu
beyin tümörü, beyin dokularında yayılır ve hızlı bir gelişim gösterir. Bu beyin tümörü nadiren vücudun diğer
kısımlarına yayılarak metastaz yapar [2]. Kanserin bu yayılmacı ve fonksiyon kaybına sebep olan nitelikleri cerrahi
müdahale dışında kanser hücrelerinin apoptosisine sebep olarak invazyon yeteneğini indirgeyecek kemoterapik
ajanlar ile kanser kontrol altına alınabilir. Çeşitli kemoterapik ajanlardan biri olan anti-kanser yüksek toksik etkili
Juglon çeşitli kanser hastalıklarında çalışılmış olup anlamlı sonuçlar alınmıştır. Juglon, çeşitli insan tümör
hücrelerine karşı sitotoksik etkiye sahip cevizlerde bulunan fenolenik bir bileşiktir. Fenolenik bileşenlerinin antioksidant kapasitelerinden dolayı Juglon ölümcül oksidativ stres gösterebilir. Bu yüzden çeşitli hastalıkların
gelişimine karşı koruyucudur. Ancak, kinon moleküllerinin oluşu juglonun aynı zamanda redox döngü ajanı olarak
işlev görmesini sağlar ve reactive oxygen species (ROS) 'u üretebilir. Juglon ajanının böyle pro-oxidant nitelikleri
kanser hücrelerini öldürmek gibi sağlık etkileri sunabilir [3].

Juglonun kimyasal yapısı

METOT
1.) Hücre Kültürü
T98G ve CCD-1079sk
T25 flaskları içerisindeki Glioblastoma Multiforme beyin tümörüne ait T98G ve sağlıklı CCD-1079sk hücre
hattlarına tripsin ve PBS kimyasalları kullanılarak pasajlama işlemi uygulandı. Pasajlanan hücre hatları falkonlara
aktarılarak 5 dk 1000 rpm’de santrifüj edildi. Falkonların içerisindeki supernatant kısmı uzaklaştırılarak pellet
kısmının üzerine belli bir oranda CCD-1079sk için MEM, T98G için DMEM eklenerek Thoma lamında sayılmak
üzere mikropipet aracılığıyla 10 mikrolitre lamın üzerine aktarıldı.

2.) MTT
Hücresel metabolik aktiviteyi ölçmek için kullanılan MTT sarı tetrozolyum tuzunun metabolik olarak aktif
hücreler tarafından mor formazan kristallerine indirgenmesine dayanır. İndirgenme, hücrede bulunan NADH veya
NADPH bağımlı oksidoredüktaz enzimi sayesinde gerçekleşir. Hücrede üretilen formazan çözündükten sonra
absorbans ölçülebilir. Hücresel aktiviteyi saptamak için kontrol grubu ve formazanın absorbansı karşılaştırılır.
Çözelti ne kadar koyu olursa metabolik olarak aktif hücrelerin sayısı o kadar fazladır. Böylece, MTT ilacın
sitotoksik etksini değerlendirmek amacı ile kullanılabilir [5].

T98G ve CCD-1079sk hücre hatları için 96-well plateler içerisine belirlenen her bir kuyucuğa 5000 hücre ekildi.
Ekimden sonra plateler 24 saat boyunca inkübatörde bekletildi. İnkübasyondan sonra ekim yapılan kuyucuklara 3
tekrar şeklinde 0, 5, 10, 20, 40 mikromolar Juglon kimyasalı ile muamele yapıldı. 24 saat inkübasyondan sonra
Juglon ile muamele uygulanan her kuyucuğa 10 mikrolitre MTT solüsyonu uygulanıp plateler 2 buçuk saat kadar
inkübatöre kaldırıldı. İnkübatörden sonra kuyucuklardaki DMEM ve MEM pipet yardımı ile kaldırılıp ekilen
kuyucuklara 100 mikrolitre DMSO kimyasalı aktarıldı. Plateler 15 dk inkübatörde bekletildikten sonra ELISA
cihazında 570 nm dalga boyunda absorbans değerleri ölçüldü.

BULGULAR
ü T98G hücre hattına ait MTT grafiğine göre Juglonun sitotoksik etkisi IC50 yaklaşık 8 mikromolar’dır.

T98G hücre hattına ait MTT grafiği
ü CCD-1079sk hücre hattına ait MTT grafiğine göre Juglonun sitotoksik etkisi IC50 yaklaşık 5
mikromolar’dır.

CCD-1079sk hücre hattına ait MTT grafiği
SONUÇLAR
ü Juglon, Glioblastoma Multiforme beyin tümörüne ait T98G hücre hattında düşük dozlarda anlamlı sonuç
göstermektedir.
ü CCD-1079sk sağlıklı hücre hattı kontrol grubunda ise T98G’den daha düşük dozlarda sitotoksik etki
göstermesi kontrol için anlamsızdır.
ü Bu sonuçlara göre Juglon kemoterapik ajan olarak Glioblastoma Multiforme için düşük dozlarda yararlı
olabilir.
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Tıkanma Sarılığı ile Başvuran Olan Bilateral Meme Lobüler Karsinom Tanılı Hasta
İlhan Hacıbekiroğlu, Burcu Gülbağcı
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği
GİRİŞ
Meme invaziv lobüler karsinomu, tüm subtiplerin %15 ini oluşturmakta olup; genetik penetrasyonu, risk faktörleri,
bilateral olma eğilimi ve metastatik yayılım özellikleriyle duktal subtipten farklılık göstermektedir (1). Bu
vakamızda tıkanma sarılığı ile başvuran ve koledok bifurkasyonunda kitle (Klatskin tm?) ön tanısı ile opere
edilerek metastatik meme lobüler karsinom tanısı olan hasta sunulmuştur.
VAKA
Bilinen sistemik hastalık öyküsü olmayan, 43 yaşında kadın hasta Nisan 2017’de sarılık şikâyeti üzerine tetkik
edildi. Klatskin tümörü? ön tanısı ile kolesistektomi+koledok eksizyonu yapılan, intraoperatif ince bağırsak
mezosunda metastatik odaklar izlenen hastanın patolojisi meme lobüler karsinom metastazı ile uyumlu bulundu.
Post-operatif yapılan değerlendirmede her 2 meme parankiminde multipl solid hipoekoik lezyonlar ve bilateral
aksillada reaktif görünümlü lenf nodları, T12 vertebrada metastaz izlendi. Yapılan histopatolojik incelemede her
2 memedeki odaklar invaziv lobüler karsinom ile uyumlu görüldü. (ER %90, PR %90, cERBB2 skoru 0). Hastaya
haftalık paklitaksel (80mg/m2) başlandı. 3 kür sonu tedaviye parsiyel yanıt olması üzerine mevcut tedavisine
devam edildi. Toplam 18 hafta paklitaksel alan hastanın lezyonları belirgin regrese olması üzerine Ocak 2018’de
Tamoksifen+ LHRH analoğu ile izleme alındı. Aralık 2018’de sol memedeki odakta ve vertebrada progresyon
olması üzerine hormonoterapi kesilip, hastaya Adriamisin (60mg/m2) +Siklofosfamid (600mg/m2) olarak
başlandı. 4 kür sonrası regrese olan ve cerrahi-onkoloji konseyinde değerlendirilerek medikal takip planlanan
hastaya Nisan 2019’da fulvestran+ LHRH analoğu ile izleme devam edildi. Eylül 2019’da T12 vertebradaki
metastatik odakta progresyon ve kompresyon fraktürü gelişmesi üzerine hasta opere edildi. Kemikten alınan
materyalde lobüler karsinom odaklarında ER %40, PR %5 ve cERBB2: 0 iken diferansiye olmayan odaklar ve bu
alanlarda ER (-) ve PR (-) liği görüldü. Palyatif radyoterapiyi takiben hastaya gemsitabin (1000mg/m2) + Cisplatin
(35mg/m2) haftalık protokolü başlandı. 4 kür sonrası progresyon izlenen, kemoterapi tolerasyonu kötü olan
hastaya ribosiklib+ letrozol endikasyon dışı onay alınarak başlandı. 3 kür sonrası yeni gelişen kranial metastaz
saptandı. Takiplerinde 2 seri daha kemoterapi denendi ancak yanıt alınamadı ve hasta Kasım 2021’de exitus oldu.
SONUÇ
Meme kanserinde gastrointestinal sistem metastazları nadir (%6-18) olmakla birlikte en sık metastaz yapan subtipi
lobüler karsinomdur. En sık tutulan organlar sırasıyla mide, kolon ve rektum iken bizim vakamızda safra yolu
metastazı gelişmiş ve hasta ilk olarak sarılık şikâyeti ile başvurmuştur (2). Lobüler karsinomun atipik metastaz
yapma eğilimi akılda tutulmalı, hastaların yakınmaları olası metastatik odakları atlamamak adına dikkatli
değerlendirilmelidir.
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Prostat kanserinden ölen babamla bir tıbbi onkoloji uzmanı olarak yaşadıklarım
Gökhan Çelenkoğlu
S.B. Ankara E.A.H. Tıbbi Onkoloji
2008 yılının Aralık ayında Ankara’da çalıştığım hastanede 79 yaşındaki babama rutin kan tetkikleri isterken beni
şeytan mı dürttü bilemem Tpsa ve Spsa’da istedim. Sonuçlar öğleden sonra gecikerek çıktı ve beni nükleer tıp
laboratuvarından telefonla arayarak babanız da prostat ile ilgili bir rahatsızlık var mı diyerek sorduktan sonra
sonucunu onayladılar.Tpsa değeri 10,6 idi.Beynim bunun ne demek olduğunu o an algılayamadı.Korku ve endişe
ile üroloji doktoru arkadaşımla konuştum Benign prostat büyümelerinde de bu yüksekliğin olabileceğini
söyleyince bir miktar içim rahatladı.Babama idrar yapmada şikayetin var mı diye sorduğumda gecede 1-2 kez
idrara çıktığını söyledi.
Sonrası yılbaşı tatili geçti. Soğuk karlı bir Ankara gününde büyük bir üniversite hastanesinin üroloji bölümünde
bir profesör babamı muayene etti. Yeniden tetkikler istedi. Tpsa evet yine yüksek çıkmıştı.Mesane için fleksible
sistoskopi yaptı.Mesane önemli o da normal dedi.Sonra bizi odasına aldı.Babamım yüzüne bakarak amca sen 80
yaşına gelmişsin bu yaşta prostat kanseri de olsan seni biyopsi ya da ameliyat şu an etmem.Sana prostatını
küçülten, idrar yapmanı kolaylaştıracak ilaçlar vereceğim dedi. Babam sert mizaçlı asker kökenli birisiydi.
Yüzüme o bakışını unutamam. Ürkek bir korku ifadesiyle çıktığımızda bu doktor ne diyor ben kanser miyim
şimdi diye bana sordu.
Baba yok şüphesi olabilir diye söyledi diye lafı yuvarladım.Ama inanmadı bence.
Hikaye burada başladı zannederken 2011 Mayıs ayının 12’si sabah 6’da Gökhan buraya çabuk gel bir bak
dediğinde klozetin içi idrar ve kan doluydu. Karnına annemle baktığımda göbeğinin üzerinde kasnak şeklinde
büyük bir sertlik elimize geldi.Hemen hastanenin acil servisinde üroloji doktoru sonda taktı.Hiç unutmam sabah
7 ‘de gitmiştik..Akşam 5’de eve sondayla geldiğimizde yaklaşık 11 lt. idrar çıkmıştı.Karnının şişmesin, idrar
yapamamasını saklamış bizden.
Bundan sonrası muhtelif hastaneye yatmalar, ameliyatlar,prostat kanseri çıkan patoloji raporları.Sonrasında
benim onu daha konforlu yaşatmak için yıllarca umutsuz çırpınışlarım.
2014 Kasım ayının 24’ü saat 21:15 (Öğretmenler günü).Annem emekli öğretmen. Benim babamla son
vedalaşmam.18 aydır taşıdığı idrar sondası, nefes almada güçlük çektiği için açılan trakeostomi tüpü,parenteral
beslenme portu ve kasığından iflas eden böbrekleri için yapılan hemodializ cihazı ve onun takıldığı yerdeki
ödemli lenf sızması.Bırak beni artık uğraşma benle demesi ve sol ela renkli gözünden gelen son, belki de benim
ilk kez asker babamdan gördüğüm gözyaşı.
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GİRİŞ
Nivolumab, programlanmış hücre ölümü 1 protein (PD-1) inhibitörü olan immun check point inhibitörü (ICI)
monoklonal antikordur. ICI’leri ile önemli klinik sonuçlar elde edilirken, tedavi sırasında bağışıklıkla ilgili advers
olayların (irAE'ler) da eşlik etmesi ile sonuçlanabilmektedir (1). IrAE'ler dermatolojik, gastrointestinal, hepatik,
endokrin sistem, vb. pek çok organı etkileyebilen inflamatuvar olayları içerir. Nadiren fulminan toksisiteler
meydana gelebilir ve bu nedenle, yan etkilerin hızlı bir şekilde tanınması ve yönetimi önemlidir (2). Bu yazıda
metastatik renal hücreli karsinom (RCC)’lu hastada nivolumab tedavisi sırasında gelişen pnömonit vakası
sunulacaktır.
OLGU
Bilinen sistemik hastalık öyküsü olmayan, 36 yaşında erkek hasta, Nisan 2021’de nefes darlığı nedeni ile tetkik
edilirken, her iki akciğerde metastatik nodüller saptandı ve histopatolojik inceleme sonrası berrak hücreli renal
karsinom tanısı aldı.1. basamak sunitinib tedavi alan hastanın kontrol tetkiklerinde primer lezyonda ve
akciğerlerdeki metastatik nodüllerde progresyon olması üzerine hastaya nivolumab tedavisi başlandı. 9. uygulama
sonrası dispne yakınması ile başvuran hastanın çekilen toraks BT sinde yaygın retikülonodüler görünüm (Şekil-1)
saptanması üzerine pnömonit ön tanısıyla interne edildi. Ekartaryasyon amacıyla gönderilen Covid PCR negatif,
CRP ve prokalsitonin (CRP:26 mg/L prokalsitonin:0,2 ng/ml WBC:7,9 k/uL neu:6,9 k/uL) negatif saptandı.
Balgam ARB ve kültürleri negatif saptandı. Hastanın 4 lt/dk O2 ile saturasyonu 94-95; klinik bulgular ve toraks
görüntüleri eşliğinde grade 3-4 pnömonit tanısı konularak 3 mg/kg steroid başlandı. 2.gününde dispne yakınması
artan hasta yoğun bakıma alındı, ampirik antibiyoterapi ve mikofenolat mofetil tedavisine eklendi. 3. gününde
infliksimab 5 mg/kg uygulandı. Ancak hasta yatışının 8. günü exitus kabul edildi.
TARTIŞMA
Pnömonit, ICI’leri ile tedavinin nadir görülen (%5) ancak potansiyel olarak ciddi ve ölümcül bir
komplikasyonudur (3). İmmun ilişkili pnömonit ile tedavi başlangıcı arasındaki medyan süre 2,8 ay (9 gün-19 ay)
dır (4). Bizim vakamızda da bu süre 2 aydır. Tedavide glukokortikoidler, tümör nekroz faktörü-alfa antagonistleri
(infliksimab), mikofenolat mofetil, siklofosfamid gibi immunsupresif ajanlar kullanılmasına rağmen vakamızda
olduğu gibi ölümcül seyredebilmektedir.
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