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VENÖZ TROMBOEMBOLİ YERLEŞİM YERİ ÜZERİNE FAKTÖR V LEİDEN, 
PROTROMBİN G20210A VE MTHFR C677T GEN MUTASYONLARININ 
BELİRLEYİCİ ROLÜ 

 

The predictive value of factor V Leiden, prothrombin G20210A and MTHFR C677T Gene 
mutations on the location of venous thromboembolism 

 

Elif Kahraman Güner (Bülent Ecevit Üniversitesi Dahiliye Anabilim Dalı),  Şehmus 
Ertop (Bülent Ecevit Üniversitesi Dahiliye Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı), 
Müzeyyen Arslaner, Muammer Bilici (Bülent Ecevit Üniversitesi Dahiliye Anabilim 
Dalı), İbrahim İlker Öz (Bülent Ecevit Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı), Sevil 
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ÖZET 

Amaç:  Venöz tromboembolizmin (VTE) kalıtsal etyolojik nedenleri arasında en sık görülen 
faktör V Leiden (FVL), Protrombin G20210A (PTM) ve Metilen tetrahidrofolat redüktaz 
(MTHFR) C677T gen mutasyonları ile tromboz yerleşim bölgeleri arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi 

Gereç ve Yöntem: Yüz kırk dört idiopatik VTE hastasında FVL, PTM ve MTHFR gen 
mutasyonu geriye dönük alarak tarandı. Hastalar tromboz bölgelerine göre pulmoner emboli 
(PE), derin ven trombozu (DVT), PE ile DVT birlikteliği, serebral (SVT) ve intraabdominal 
ven trombozu olarak gruplandırıldı. Genetik mutasyonlar ile VTE lokalizasyonları arasındaki 
ilişki analiz edildi. 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 41,16±13,23 yıl ve erkek/kadın oranı 1,18 idi. VTE 
bölgelerine göre hastaların 44 (%30,6)’ü sadece DVT, 41 (%28,5)’i sadece PE, 26 (%18,1)’sı 
DVT ile PE birlikteliği, 23 (%16)’ü SVT ve 10 (%6,9)’u karın içi bölgesinde tromboz 
gelişmiş olan lar idi. Toplamda hastaların %46,5’şinde FVL mutasyonu,%13,2’sinde PTM ve 
%45,1’inde MTHFR gen mutasyonu tespit edildi. Genetik mutasyonlarla tromboz bölgesi 
arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki gözlenmedi (p>0,05). 

Tartışma ve Sonuç: Venöz tromboembolizmin için bilinen risk faktörlerinden genetik 
mutasyonlar, tromboz oluşum yerinin belirlenmesinde bağımsız birer risk faktörü değildir. 

 

Anahtar kelimeler: Venöz tromboembolizm, faktör V Leiden, protrombin G20210A, 
MTHFR C677T 
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ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE; ENGRAFMAN  ÖNCESİ 
NÖTROPENİK ATEŞ ATAKLARININ GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU İLE 
BAŞARILI TEDAVİSİ;  
(Granülosit Transfüzyonu, Engraftmanı Hızlandırıyormu?) 

  
Ali Ünal, Leylagül Kaynar, Ayşe Birekul, Nermin Keni, Esra Ermiş Turak, Serdar 
Şıvgın, Bülent Eser, Yavuz Köker, Mustafa Çetin 
Erciyes Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kemik İliği Nakli ve Kök Hücre Tedavi 
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Özet 
 
 Nötropenik Ateş, kemik iliği naklinin erken döneminde gelişen acil ve önemli 
komplikasyonlardan birisidir. Bu dönemde gelişen enfeksiyonlar, engrafmanı 
geciktirmektedir. Bu çalışmada; allojenik kök hücre nakli yapılan ve nötropenik ateş 
gelişen hastalarda, granülosit transfüzyonunun enfeksiyon ve engrafman üzerine etkisi 
incelendi. 

2015-2016 yıllarında, allojenik kök hücre nakli yapılan ve engrafman öncesi 
nötropenik ateş gelişen 5 hastaya, uzayan nötropeni nedeniyle granülosit transfüzyonu 
yapıldı. Beş hastanın, üçüne tam uyumlu kardeş donörden, bir hastaya akraba dışı tam 
uyumlu donörden ve bir hastaya haploidentik (7/10 uyumlu anneden) nakil yapılmıştı 

Hastalara, engrafman öncesi nötropenik ateş tanısı ile uygun antibiyotik tedavisi 
başlandı.  Tedaviye rağmen uzayan nötropeni ve kontrol edilemeyen ateşleri nedeniyle, 
transplantasyonun 13–18. günlerinde granülosit transfüzyonu uygulandı. Granülosit 
transfüzyonu öncesi, hastaların nötrofil sayısı: 0.03 – 0.08 x 10^3/dl idi. Üç gün süreyle, 
akraba dışı aynı kan grubu olan donörlerden toplanan, ortalama 3.6 x10^10 (1.3 – 4.6 x 
10^10) sayıda granülosit verildi. 

Granülosit transfüzyonundan 24 saat sonra, hastaların ortalama nötrofil sayısı 
0.6x10^3/dl (0.4-0.8 x 10^3/dl), 48 saat sonra 2.6 x 10^3/dl, (1.7-2.6 x 10^3/dl), 72 saat 
sonra 3.4 x 10^3/dl. (2.1-4.5 x 10^3/dl) bulundu. Granülosit transfüzyonunun 4. 
gününden sonra, nötrofil sayıları > 0.5 x 10^3/dl üzerinde seyretti. 

Toplanan granülositlerin Flow Sitometri ile incelenmesinde; % 15 oranında 
monosit, % 5 oranında Lenfosit  içerdiği gözlendi. Granülosit ile birlikte verilen 
monositlerin, engraftman üzerinde etkili olabileceği düşünüldü. 

Sonuç olarak; allojenik kök hücre nakli hastalarında, engrafman öncesi gelişen 
nötropenik ateş nedeniyle uygulanan granülosit transfüzyonunun, nötropenik ateş süresini 
kısalttığı ve erken nötrofil engrafmanı sağladığı gözlenmiştir.  
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Anahtar Kelimeler: Primer kutanöz folikül merkez hücreli lenfoma , Foliküler lenfoma , B 
hücreli lenfoma  
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BULKY LEZYONLU,  SİSTEMİK  TUTULUMLA SEYREDEN PRİMER KUTANÖZ 
FOLİKÜL MERKEZ HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU 

Bahriye Çelik, Kadir İlkkılıç, Sibel Hacıoğlu, Nil Güler    

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Primer deri lenfomaları esas olarak deriyi tutan ancak ileri evrede kan, lenf 
nodu ve iç organlara yayılabilen derinin neoplastik hastalığıdır. Tüm hodgkin dışı 
lenfomaların yaklaşık %5’ini oluşturmaktadır. Olguların %75’ini T hücreli, %25’ini ise B 
hücreli deri lenfomaları oluşturur. Derinin en sık görülen primer B hücreli lenfomaları primer 
kutanöz folikül merkez hücreli  lenfomalardır (PKFMHL).Bu grupta sistemik tutulum %5-10 
kadardır. Bu vakayı hastalığın nadir görülmesi ve nodal tutulum olması (Evre 2E) (pectoralis 
minör kas tutulumu mevcut) sebebiyle sunmayı uygun gördük. 

Olgu: 35 yaşında erkek hasta , boyunda şişlik şikayetiyle başvurdu. Şikayetinin yaklaşık bir 
yıl önce  çene altında küçük, sert, kızarık bir şişlik olarak başladığı, son 2-3 ayda bu şişliğin 
hızla  büyüyerek tüm boynunu kapladığı öğrenildi. Kilo kaybı, gece terlemesi, ateş yüksekliği 
yoktu. Hastanın fizik muayenesinde servikal bölgede bilateral tüm seviyeleri  kaplayan 
konglomerasyon gösteren fikse ,sert lezyonları mevcuttu,  toplam bulky  lezyon yaklaşık 15 
cm civarındaydı.  Sol axillada 1 cm , sağ axillada en büyüğü 2 cm çapında birkaç adet  
lenfadenopatisi saptandı. Diğer sistem muayeneleri olağandı. Bakılan laboratuar tetkiklerinde 
LDH yüksekliği( 307 IU/L) dışında patoloji saptanmadı. Submental bölgeden alınan biyopsi 
PKFMHL olarak raporlandı. İmmünohistokimyasal incelemede neoplastik lenfoid hücreler 
CD20, CD79a, CD10 ve bcl-6 (+); CD3, CD5, CD30, CD138, bcl-2, Siklin-D1, PANCK, 
CK20 (-) saptandı. Ki-67 ile neoplastik lenfoid hücrelerde proliferasyon indeksi %70 
dolayında olarak raporlandı. PET-BT: Servikal bölgede bilateral tüm seviyeleri dolduran, 
mediastende ve bilateral aksiller bölgede multipl hipermetabolik lenf nodları ,kafa tabanında 
sağda cilt altı dokuda ve sağ pektoralis minör kası anterior komşuluğunda cilt altı yağlı doku 
içerisinde iki adet hipermetabolik nodüler lezyon, submental alanı dolduran hipermetabolik 
kitlesel lezyon olarak raporlandı. Kemik iliği biyopsisinde tutulum saptanmadı. Hastaya deri 
dışı yaygın hastalık olması nedeniyle R-CHOP (Ritüksimab, siklofosfamid, doksorubisin, 
vinkristin, prednizon) kemoterapisi başlanması planlandı. Hasta 2.kür R-CHOP 
kemoterapisini aldı. 2.kür sonunda boyundaki lezyon boyutlarında klinik olarak belirgin 
gerileme izlendi. Hastanın takip ve tedavisi halen devam etmektedir. 

Sonuç: PKFMHL tedavisi , lezyonların yaygınlığı ve deri dışı yaygın hastalık olup 
olmamasına göre değişkenlik göstermektedir. Tek veya bölgesel lezyonlarda tercihen lokal 
radyoterapi, eksizyon, topikal yaklaşımlar (steroidler,nitrojen mustard vs) veya intralezyoner 
steroid uygulaması ve hatta tedavisiz takip önerilmektedir. Deri dışı yaygın hastalıkta ise 
sistemik tekli ya da çoklu kemoterapiler kullanılmaktadır. 

Bu hasta PKFMHL’nın  yavaş seyirli olmasına rağmen lenf bezi tutulumu ile gelmiştir , 
hastanın 1 yıl süreyle herhangi bir merkeze başvurmaması  bunun muhtemel nedeni olabilir.  
Ancak bunun yanı sıra  hastanın Ki -67 proliferasyon indeksi  de  low grade lenfomalara  göre 
fazla bulunmuştur. Kafa tabanı düzeyinde cilt altı lezyonu olan hastaya kemik tutulumu 
olmaması sebebiyle intratekal tedavi verilmedi. Gelişteki kitlesi  15 cm civarında olduğu için 
intratekal tedavi alması uygun olabilir. 



                                                                                                                      

İPİLUMUMAB İLİŞKİLİ SEKONDER  İMMÜN TROMBOSİTOPENİ 
H.Oran  1,B.Topal1,  S.Ertop2 
1   Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

2  Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı 

 

GİRİŞ 

Nedeni açıklanamayan trombositopeni özellikle hastaneye yatırılan hastalarda  sıkça görülen bir durumdur ve ayırıcı 
tanıda mutlaka  ilaç ilişkili  trombositopeni  de  düşünülmelidir.Metastatik yada refrakter malign melanom 
tedavisinde immün sistem odaklı tedaviler son yıllarda sıkça kullanılmaktadır. İpilumumab,  tamamen insana özgü bir 
anti-CTLA-4 monoklonal antikordur.CTLA-4 blokajı ile  antitümöral   T hücrelerinin etkisini güçlendirir. 

 

OLGU 

62 yaş kadın hasta dış merkezden tarafımıza replasmana refrakter trombositopeni nedenli yönlendirildi.Hastanın 
hikayesinde  metastatik malign melanom tanısıyla takipli olduğu ve en son 10 gün önce ipilumumab kemoterapi 
rejimi  2.  kürünü almış olduğu öğrenildi.Hasta  dış merkeze tüm vücudunda küçük döküntüler olması nedeniyle 
başvurmuştu.Bilinen DM, HT tanıları olan hastanın  tarafımıza başvurusunda  vital bulguları stabildi.Yapılan 
hemogramda 3000 platelet ile  ciddi trombositopenik olduğu görüldü,hemogram parmak ucu periferik yayma ile 
doğrulandı, trombositopeni yapan diğer nedenler ekarte edildi.İpilumumabın immün sistem ile ilişkisi ve  
replasman sonrası trombosit düzeyinde düzelme olmayan hastada trombositopenin muhtemel immün mekanizma 
ile oluştuğu düşünüldü ve günlük 1 mg/kg steroid, yanıt alımazsa ivig  1 mg/kg dozunda kullanılması plandı.Steroid 
tedavisinin 3 gününde  ivig tedavisi  de eklendi. Hastaya 5 günlük ıv yüksek doz steroid ve 2 günlük ıvıg tedavisi 
verildi.1 hf sonunda hastanın plt seviyesi normal seviyeye geldi. Takibi  boyunca hastaya platelet replasmanı 
verilmedi.Hasta oral steroid tedavisi ile neredeyse normale yakın trombosit değerleri ile polklinik kontrolü 
önerilerek taburcu edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

İlaç ilişkili trombositopeni birçok ilaçda beklenen bi yan etki olmasına rağmen mekanizması ve yönetimi ile 
ipilumumab ayrıcalık taşır.İlaç ilişkili trombositopenilerde ilacın kesilmesi ile trombosit seviyeleri 1-2 haftaya normal 
seviyeye gelir, çoğu kez ek tedavi yöntemi gerektirmez 

Vakamızda litaratürde çok nadir olarak izlenen ipilumumab ilişkili immün trombositopeni gelişen bir olguyu sunmak 
ve ilaç ilişkili trombositopenilere ayrı bir yaklaşım sunmak istedik. 

 

 
ANAHTAR KELIMELER 

İpilumumab,ilaç ilişkili sekonder immün trombositopeni 
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