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KANSER KÖK HÜCRE
Kanser Kök Hücre Plastisitesi ve EMT
Kanser Kök Hücresinin İmmun Sistem ile İlişkisi
KANSER KÖK HÜCRESİ VE TEDAVİ
Kanserde Tedavi Direnci ve Kanser Heterojenitesinde Kök Hücrenin Rolü
Kanser Kök Hücresini Hedefleyen Tedavi Stratejileri
AKCİĞER KANSERİNDE NADİR MOLEKÜLER HEDEFLER
EGFR ve ALK Direncindeki Moleküler Hedefler
EGFR VE ALK Dışı Moleküler Hedefler
İmmun Hedefler ve İmmunoterapi
MEME KANSERİNDE NADİR MOLEKÜLER HEDEFLER
Triple / Quadruple Negatif Meme Kanserinde Pozitif Hedefler
HER2 Bazlı Tedaviler Nereye Kadar?
DUAYENİN PENCERESİNDEN
KOLOREKTAL KANSERLERDE NADİR MOLEKÜLER HEDEFLER
Super Wild Kolorektal Kanserlerde Anti EGFR ve Anti VEGF Hedefli Tedaviler
Kolorektal Kanserlerde EGFR ve VEGF Dışı Hedefler
ÜRİNER SİSTEM KANSERLERİNDE NADİR MOLEKÜLER HEDEFLER
Böbrek Tümörlerinde Sekansiyel Tedavi Stratejisi
Prostat Kanserinde Yeni Moleküler Tedavi Stratejileri
OLGULAR EŞLİĞİNDE
KANSER TEDAVİSİNDE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
Kanserde Fonksiyonel Tıp
Kanserde Meditatif Tedaviler (Reiki, Biyoenerji, Meditasyon)
PSİKOSOSYAL ONKOLOJİ
Kanserde Manevi Destek
Kanserde Psikososyal Destek
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OVER KANSER HÜCRE HATTINDA EKSOZOM İÇERİĞİ
Hande İPEK1, Hilal KABADAYI1, H. Seda VATANSEVER1,2
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, Manisa,
Türkiye
2
Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi, Lefkoşa, KKTC
seda.vatansever@cbu.edu.tr

1

Giriş ve Amaç: Ovarian tümör oluşum mekanizmaları ve mikroçevresel faktörlerin rolü hala
tartışmalıdır. Projede over kanseri hücreleri ile birlikte mezenkimal kök hücre kültürü sonrasında salınan
eksozom miktarı ve miRNA oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada over kanseri hücre hattı ile insan kemik iliği mezenkimal kök (iKMKH)
hücre hattı kullanılmıştır. Grup 1 sadece ovarian kanser hücre hattı, grup 2 iKMKH hattı ve grup 3 ise
ovarian kanser hücre hattı ile iKMKH hattı ko-kültürü ile oluşturulmuştur. Tüm gruplarda hücreler 48
saat inkübasyon sonrasında kültür vasatları toplandı ve eksozom-miRNA analizi exoRNeasy
serum/plasma kiti ile gerçekleştirildi. Hücreler CD9, CD63, kaspaz-3 ve Ki-67 immunohistokimyasal
analizleri için %4 parafolmaldehit ile tespit edildi.
Bulgular: iKMKH fuziform, ovarian kanser hücre hattına ait hücrelerin ise epiteloid şekilde oldukları
saptandı. Eksozom biyobelirteçleri olan CD9 ve CD63 immunohistokimyal analizi sonucunda iKMKH
C9 immunoreaktivitesi negatif iken, ovarian kanser hücre hattında C9 immunoreaktivitesinin
sitoplazmik olarak yer yer zayıf şiddette olduğu gözlendi. Ko-kültür sonrasında ise C9
immunoreaktivitesinin ovarian kanser hücre hattı hücrelerinde bir miktar arttığı görüldü. CD63
immunorektivitesi ise iKMKH sitoplazmik olarak orta şiddette pozitif iken, ovarian kanser hücrelerinde
yine sitoplazmik olarak kuvvetli pozitif olduğu görüldü. Ko-kültür sonrasında ovarian kanser
hücrelerinde CD63 immunoreaktivitesinin arttığı, Ki-67 immunoreaktivitesi orta şiddette, kaspaz-3
immunoreaktivitesinin ise kuvvetli pozitif olduğu görüldü. Eksozomal miRNA oranının iKMKH de 4,55
ng/ul, ovarian kanser hücrelerinde 5,39 ng/ul, ko-kültür grubunda 4,91 ng/ul olduğu görüldü.
Sonuç: Eksozom belirteçleri olan CD9 , CD63 ün ko-kültür sonrasında artmış olması, ovarian kanser
hücrelerinde iKMKH ile birlikte kültürü sonrasında hücre içi metabolizmasında değişikliğe neden
olabilecek eksozom salgısını arttırdığını düşündürdü. Ki-67 immunoeaktivitesi yine ko-kültür
sonrasında ovarian kanser hücrelerinde bazı hücrelerde negatif olması ve kaspaz-3
immunoreaktivitesininde pozitif olması salgılanan eksozomların ko-kültür sonrasında ovarian kanser
hücrelerinde metabolizmasını yavaşlatıcı, hatta hücre ölümünü tetikleyici etkisi olabileceğini
düşündürdü. Eş zamanlı olarak yapılan kültür vasatındaki eksozomların miRNA analizleri sonucunda
ise, hem iKMKH den hem de ovarian kanser hücrelerinden salınan eksozomlarda miRNA ların olduğu
ve ovarian kanser hücrelerindeki eksozomal miRNA ların daha fazla olduğu görüldü. Ko-kültür
sonrasında ise ovarian kanser hücrelerinde eksozomal miRNA ların azaldığı görüldü, ko-kültür
sonrasında ovarian kanser hücrelerinde metabolizmanın yavaşlamasından dolayı miRNA
ekspresyonunda azalmaya neden olabileceği düşünüldü.

Anahtar Sözcükler: over kanseri, mezenkimal kök hücre, eksozom, miRNA
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KERSETİNİN PANKREATİK KANSER KÖK HÜCRESİNDE
EPİTELYAL MEZENKİMAL GEÇİŞ ÜZERİNE ETKİSİ
Mustafa Hoca1, Eda Becer2, 3, Sevinç Yücecan1 ve Seda Vatansever3, 4
Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Lefkoşa, Kıbrıs
2
Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kıbrıs
3
Yakın Doğu Üniversitesi, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi, Lefkoşa, Kıbrıs
4
Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
mustafa.h.91@hotmail.com

1

ÖZET
Amaç: Pankreas kanseri, heterojen popülasyona sahip bir kanser türüdür. Pankreas kanserinde metastaz,
epitelyal mezenkimal transisyon (EMT) ile ilişkili olarak meydana gelir. Kersetin, EMT ile ilişkili
faktörleri (β-katenin, vimentin vb.) inhibe ederek ve kanser kök hücre aktivitesini baskılayarak antikanser aktivite gösteren fitokimyasallardan biridir. Bu çalışmanın amacı, pankreas kanseri kök
hücresinde kersetinin EMT üzerindeki etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada pankreatik kanser kök hücreleri (PANC-1), pankreas kanseri hücre
hattından MiniMACS ile CD133 antikoru kullanılarak elde edildi. CD133+ ve CD133- hücreler ayrı
ayrı kültüre edilerek 10 µM kersetin 48 saat uygulandıktan sonra hücre sitotoksisitesi, 3-(4,5dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) hücre canlılık testi ile ölçüldü. CD133+
ve CD133- hücrelere 10 µM kersetin 48 saat uygulanmasından sonra tüm hücreler %4 paraformalehit
ile fikse edildikten sonra N-kaderin, vimentin ve ACTA-2 dağılımları indirekt immunositokimya analiz
yöntemi ile HSCORE değerlendirilmesi ile yapıldı.
Bulgular: Kersetin uygulanan CD133+ kanser kök hücrelerinde vimentin immunoreaktivitesi CD133hücrelere oranla anlamlı olarak daha yüksek iken (p<0.05), N-kaderin immunoreaktivitesinin her iki
hücrede de azaldığı saptandı (p<0.05). Ayrıca kersetin uygulanmayan CD133+ hücrelerde N-kaderin
immunoreaktivitesinin, kersetin uygulanan hücrelere oranla daha fazla olduğu da gözlendi. ACTA-2
immunoreaktivitesi ise kersetin uygulaması sonrasında CD133+ hücrelerde, kersetin uygulanmayan
CD133+ hücrelere oranla anlamlı derecede azalmış iken (p<0.05), kersetin uygulanan CD133hücrelerinde arttığı tespit edildi.
Sonuç: Kersetin uygulaması sonrasında CD133+ hücrelerde N-kaderin ve ACTA-2
immunoreaktivitesinde azalma, pankreatik kanser kök hücrelerinin epitelyal mezenkimal geçiş sürecini
azalttı. Böylelikle kersetinin bu hücrelerin metastaz yapma potansiyellerini azaltabileceği sonucuna
varıldı. Kersetinin özellikle hücre adezyon molekülleri üzerine olan etkisi ile kanser hücrelerinin
mezenkimal hücre özelliği kazanmasını azalttığı düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: EMT, Kersetin, Vimentin, N-kaderin, ACTA-2
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KADIN GENİTAL SİSTEMİN NADİR TÜMÖRÜ: RADYOTERAPİ
UYGULANMIŞ VAJİNAL TÜMÖRLÜ OLGULARIN TEDAVİ
SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatma Sert1, Zeynep Özsaran1
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi, İzmir, Türkiye

1

gracilis81@yahoo.com
ÖZET
Amaç: Vajen yerleşimli tümörler, kadın genital sistemin göreceli olarak oldukça nadir izlenen
tümörlerini oluşturmaktadır. Amacımız, nadir izlenen vajen yerleşimli tümörlerimizi ve bu grup
içerisinde malign melanom tanısına sahip olanların özelliklerini ve tedavi yanıtlarını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2000 ile Aralık 2017 yılları arasında kliniğimizde vajinal kitle nedeni ile
eksternal radyoterapi (RT) uygulanmış 30 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Tedavi 6-18 MV
lineer akselatörler kullanılarak küratif tedavilerde 1.8 Gy/fx ile toplam ortanca 50.4 Gy(45-59.4 Gy),
palyatif tedavilerde 3-5Gy/fx ile toplam ortanca 30 Gy(20-45Gy) uygulanmıştır. İstatistiksel analizler
SPSS 21.0 kullanılarak yapılmıştır.
Bulgular: Ortanca yaş 69(aralık 33-88) olup; %50’si 70 ve üzeri yaştadır. International Federation of
Gynecologic and Obstetrics (FIGO) evrelemesine göre; 6(%20)’sı Evre 1, 3(%10)’ü Evre 2, 8(%27)’i
Evre 3 ve 13(%43)’ü Evre4B olarak evrelenmiştir. Olguların 15(%50)’ine küratif, 15(%50)’ine ise
palyatif amaçla RT uygulanmıştır. En sık izlenen patolojik tanı %57(n=17) ile skuamöz hücreli
karsinom(SHK) olup, bunu %20(n=6) ile adenokarsinom, %13(n=4) ile sarkomlar ve %10(n=3) ile
malign melanom(MM) izlemektedir. Ortanca 51 (5-156 )aylık izlem sürecinde; 8(%27)’inde lokal
yineleme, 5(%17)’inde bölgesel yineleme ve 2(%7)’sinde ise herikisi birden izlenmiştir. Başlangıçta
uzak metastazı olmayan 4(%14) olguda izlem sürecinde uzak metastaz gelişmiştir. Tedaviye yanıtlı olan
olgularda uzak yayılım anlamlı oranda fazla izlenmiştir(p=0.003). Beş-yıllık lokalbölgesel, hastalıksız
ve genel sağkalım oranları sırasıyla %48, %40 ve %52’dir. İleri yaş (p=0.039), başlangıçta uzak
yayılımlı olmak (p=0.023), tedaviye yanıt(p=0.018) ve histopatolojik tip(p=0.041) olumsuz prognostik
faktörler olarak bulunmuştur. Malign melanom tanılı olguların 1/3’ü uzak yayılımlı evrede gelmiş
olmasına rağmen immünoterapi uygulaması ile tüm MM tanılı olgular, 22, 32 ve 83.aylarında hastalıklı
olarak takip edilmektedir.
Sonuç: Multidisipliner yaklaşımlarla bile vajinal tümörler kötü prognoza sahiptir ve hastalar sıklıkla
uzak yayılımlı evrede tanı almaktadır. Moleküler prognostik faktörlerin araştırılması bireyselleştirilmiş
tedavilerin geliştirilmesi açısından gereklidir.
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MEMENİN BORDERLİNE VE MALİGN FİLLODES TÜMÖRLERİ
Yeliz YILMAZ BOZOK1, Demet ETİT2, E. Özlem GÜR1, Turan ACAR1, Kemal ATAHAN1,
Ercüment TARCAN1
1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği / İzmir
2
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği / İzmir
dryelizyilmaz@yahoo.com

Amaç:
Fillodes tümör; memenin nadir görülen fibroepitelyal bir neoplazmıdır. Tümör histolojik kriterler göz
önüne alınarak benign, borderline ve malign olarak sınıflandırılmaktadır. Memenin fillodes tümörü
nadir görülen (0.3-%0.9) bifazik tümör grubundadır. Bu çalışmanın amacı hastanemizde malign ve
borderline fillodes tümörü tanısı almış hastaların klinikopatolojik özelliklerini değerlendirmekti.
Gereç ve yöntem:
2008-2018 tarihleri arasında memenin malign ve borderline filloides tümörü tanısı alan olgular hastane
bilgi işlem veri tabanından tarandı. Hastaların yaşı , tümör lokalizasyonu , yapılan ameliyat tipi, tümör
çapı, tümörün patolojik özellikleri, cerrahi sınır, lenf nodu durumu, adjuvan tedavi modeli kaydedildi.
Bulgular:
Tümü kadın toplam 21 olgu saptandı. Bunların 11 tanesi malign 10 tanesi borderline tümördü. Ortalama
yaş 46.19 (20-72), ortalama tümör çapı 5.83 cm idi. Malign fillodes tümörler, benign tümörlere göre
daha ileri yaşta ve daha büyük boyutta izlenmiştir. Postoperatif dönemde malign rapor edilen olguların
7 tanesi kemoterapi, 3 tanesi kemoterapi + radyoterapi tedavisi aldı. Bir malign filloides olgusunda
tümörün 4 yıl sonrasında aynı memede invaziv duktal karsinom saptandı.Bir olguda malign fillodes
tümörüne miks tipte karsinoma in situ eşlik etmekteydi.Bir olguda borderline tümör sonrasında karşı
memede malign fillodes izlendi iki olguda malign fillodes tümörde heterolog komponent olarak
liposarkom mevcuttu. Bir hastanın tümörü malign fibröz histiositom morfolojisinde gözlenmiştir.
Sonuç:
Nadir görülen memenin malign ve borderline fillodes tümörlerinin tanınması, cerrahi ve adjuvan tedavi
planlaması ve eşlik eden patolojik bulgular konusunda dikkatli olunması kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Meme; Filloides tümör; Malign; Borderline.
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GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERDE
NÖTROFİL/LENFOSİT
VE PLATELET/LENFOSİT ORANININ PROGNOSTİK ÖNEMİ
Utku Oflazoğlu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Tıbbi Onkoloji Kliniği, Türkiye
u.oflazynet.com
Amaç: Gastrointestinal stromal tümör (GİST)’ lerde nötrofil/lenfosit ve platelet/lenfosit oranının
prognostik önemini araştırmak
Materyal/Metod: Çalışmada, 2005-2015 yılları arasında Katip Çelebi Üniversitesi ve Dokuz Eylül
Üniversitesinde histopatolojik olarak doğrulanmış GİST tanılı 76 hasta retrospektif olarak tarandı.
Hastaların tanı anındaki hemogram parametreleri baz alınarak NLR ve PLR hesaplandı. ROC eğrisine
göre cut off değeri belirlendi. Tüm hastalar, cut off değerlerine göre yüksek ve düşük olarak iki gruba
ayrıldı. Gruplar arası oranların karşılaştırılması için ‘Pearson ki-kare testi’, sağkalım analizlerinde
‘Kaplan-Meier metodu’ kullanıldı. P değerinin <0,05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Sonuç: NLR cut-off değeri 2.88 ve PLR cut-off değeri 157 olarak hesaplandı. NLR oranı yüksek olan
grupta, genel sağkalım süreleri düşük olup istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.420). Benzer
şekilde, PLR oranı yüksek olan hastalarda genel sağkalım daha kötü bulundu (p=0.787). Metastatik
hastalarda NLR ve PLR oranı yüksek olan grupta progresyonsuz sağkalım süreleri daha düşüktü.(NLR
için p=0.694, PLR için p=0.198).
Tartışma: Çalışmamızda GİST hastalarında, NLR ve PLR oranı yüksek olan grupta sağkalım süreleri
genel olarak daha kötüydü ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi. Buna neden olan bazı kısıtlamalar
ile birlikte, sonuçlarımız tedavi öncesi artan NLR ve PLR düzeylerinin, GİST hastalarında bağımsız bir
prognostik faktörü temsil edebileceğinin ipuçlarını vermektedir.

Anahtar Kelimeler: gastrointestinal stromal tümör, imatinib, immun yanıt, nötrofil/lenfosit oranı
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NLR için belirlenen cut off değeri: 2,88
PLR için belirlenen cut off değeri: 157
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Tablo 1. Hastaların genel özellikleri

Özellikler

Hasta sayısı (n=76)

%

Kadın
Erkek
Hastalık durumu

36
40

47,4
52,6

Metastatik
Adjuvan
Risk Grubu

34
42

44,7
55,3

Çok düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Bilinmeyen
Tümör çapı

10
11
4
39
12

10
11
4
39
12

≤10 cm
>10 cm
Bilinmeyen
Mitoz sayısı

42
31
3

42
31
3

≤5/50 BBA
>5/50 BBA
Bilinmeyen
Tümör yeri

32
35
9

32
35
9

Mide
Mide dışı

33
43

33
43

Evet
Hayır

15
61

19,7
80,3

Düşük
Yüksek

42
34

42
34

Cins

Exitus

NLR

PLR
Düşük
40
Yüksek
36
NLR;nötrofil/lenfosit oranı, PLR;platelet/lenfosit oranı

40
36
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Şekil 1. Tüm hastaların NLR’ye göre genel sağkalım eğrisi
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Şekil 2. Tüm hastaların PLR’ye göre genel sağkalım eğrisi
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NADİR BİR HASTALIK: CASTLEMAN HASTALIĞI UZUN DÖNEM
SONUÇLARIMIZ
Şerife Solmaz
İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği, İZMİR
Giriş: Castleman hastalığı (CH) lenfoid dokularda plazma hücreleri ve B lenfositlerin anormal
proliferasyonu sonucu görülen lenf noduhiperplazisi olup kliniktelokalize ve multisentrik, histopatolojik
olarak hiyalin-vasküler, plazma hücreli ve mikst tipleri vardır. En sık tipi hiyalin-vasküler olup,
abdominal, mediastinal, servikallenfodenopatiler (lap) saptanır. Plazma hücreli tipte sistemik bulgular
veorganomegali olabilir. Lokalize hiyalin-vasküler ve plazma hücreli CH cerrahiyle tedavi edilir.
Multisentrik CH'nın tedavisinde ise tek/kombine kemoterapiler kullanılmaktadır. Biz de daha nadir ve
selim giden CH tanılı hastalarımızın verilerini literatüre katkı amaçlı sunmayı planladık.
Yöntem ve Gereçler: Çalışmamızda 2006 - 2018 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hematoloji Kliniği ve İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji
Kliniğinde histopatolojik olarak CH tanısı olup takip ve tedavisi olan 47 hasta çalışmamıza dahil
edilmiştir. Hastaların klinik verileri, histopatolojik tanıları, tedavileri ve sağkalım durumları geriye
dönük olarak incelendi.
Bulgular: Olgularımızın 29' u kadın (%61,7 ), 18' i erkek(% 38,3) olup, medyan yaş 51,3 (min;21max;86)’ idi.Histopatolojik tanılarına bakıldığında 33 hasta (%70) hyalen-vaskuler tip, 8 hasta (%17)
plazma hücreli tip ve 6 hasta (%13) multisentrik tip CH tanısı almıştı. Tanı yeri açısından
değerlendirdiğimizde 20 hasta servikal lap, 9 hasta mediasten , 4 hasta axiller lap, 5 hasta inguinal lap
ve 9 hasta extranodal organlardı ( akciğer, retroperiton, ince bağırsak, parotis).Klinik bulgular yönünden
değerlendirildiğinde 8 hastanın ateş Bsemptomu olduğu, 9 hastanın splenomegalisinin bulunduğu, 5
hastada cilt bulguları, 5 hastada renal fonksiyon bozukluğu, 8 hastada polinöropati, 8 hastada
monoklonalgamopati, 1 hastada paraneoppemfigius bulgusu, 3 hastada ödem, 12 hastada ac tutulumu
ve 3 hastada parotis tutulumu saptandı. Hastalarımızın tedavisine gelindiğinde 9’ inin kombine
kemoterapi( r-cvp, r-chop) ve 38’ inin ise cerrahi olduğu gözlendi. Tüm vakalardan 5 tanesinin
öldüğü(%10,6); bunlardan 3’ ünün multisentrik, 2’ sinin plazma hücreli tipte olduğu bulundu (3 hastan
CH ilişkili, 2 hasta ise diğer durumlardan dolayı kaybedilmişti ). Hastalarımızdan 3 tanesinde HHV-8
pozitifliği mevcuttu. Tanı anındaki labaratuvar verileri Tablo 1’ de verilmiştir. Hastalarımızda 5 yıllık
genel sağkalım durumu %88,5, tahmini sağkalım ortanca 138 aydı. Histopatolojik alt tiplere göre
sağkalımlara bakıldığında hyalenvaskuler tipte median sureye ulaşılamamış olup hepsinin takipi devam
etmekte, plazma hücreli tipte 4 yıllık sağkalım %70 (ortanca 64,7 ay), multisentrik tipte 4 yıllık genel
sağkalım%44,4 ( ortanca 28 ay ) olarak bulunmuştur (Figur 1).
Tartışma: CH oldukça nadir ve asemptomatikolup özellikle lokalizelenfodenopati ile başvuran
hastalarımızda ayırıcı tanılar arasında akılda tutmamız gereken bir tanıdır, ayrıca immun yetersizlikler,
otoimmun hastalıklar, organ transplantasyonu ve ikincil maligniteler ile beraber görülebileceği
unutulmamalıdır. CH tanılı hastalarımızın takiplerindelenfoproliferatif hastalıklar ve özellikle hhv -8
pozitif vakalarda Kaposi sarkomu gelişimi açısından uyanık olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Castleman Hastalığı, Hyalen –vasküler Tip, Multisentrik tip, Plazma Hücreli Tip.
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Tablo 1; Labaratuvar Sonuçları (n:47)
Mean ± St
Lökositx103/ µL
8100±2966 x103/ µL
Hb g/dl
11,8±2g/dl
Pltx103/ µL
272±100x103/ µL
Creatmg/dl
0,93±0,6
AST U/L
21±15
ALTU/L
22±26
Sedimentasyon mm/h
36,6±25
CRP
14,3±23,8
LDH ( U/L )
205±89
Albumin g/dl
3,7±0,8
Globuling/dl
3,5±1,1

Min
4400 x103/ µL
6,6g/dl
32x103/ µL
0,5
5
10
5
0,6
107
2
2

Max
19000 x103/ µL
16g/dl
518x103/ µL
3,8
82
190
100
99
450
5,1
7,4

Figür 1; Hastaların histopatolojik tipine göre toplam sağkalım süresi
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SENKRON VE METAKRON MALİGN LENFOİD VE EPİTELYAL
NEOPLAZİLER
Gülen Gül1, Aslıgül Dünya Erdal2, Aybüke Olgun3
1Sağlık

Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği
drguleng@gmail.com

2Sağlık

Amaç
Multiple primer tümör; aynı ya da farklı bir organda, senkron veya metakron tanı almış, birden fazla
tümör varlığı olarak tanımlanmaktadır. Kanser hastalarında multiple primer tümör oranı farklı
çalışmalarda %0,73-18 arasında değişmektedir. Malign tümörlerin herhangi bir kombinasyonu aynı
hastada ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmadaki amacım; merkezimizde lenfoid ve ve epitelyal multip
primer tümör tanısı almış hastaları literatür eşliğinde gözden geçirmektir.
Gereç Yöntem
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü’nde 20142014-2018 yılları arasında tanı almış çift primeri olan hastaların kayıtları dosyaları taranarak retrospektif
olarak incelendi.
Bulgular
2014-2018 yılları arasında bölümüzde lenfoma tanısı almış 321 hastanın 16’sında ikinci bir epitelyal
malignite varlığı tespit edilmiştir. On altı hastanın 8’i senkron, 8’i ise metakron malignitelerdir.
Hastaların 4’ü kadın, 12’si erkektir. En sık lenfoid malignite Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma olup, en
sık epitelyal malignite ise adenokarsinomdur.
Sonuç
Primer tümörlü olgularda ikinci bir kanser gelişme riski, sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında, 1,29 kez
daha fazladır. Klinik onkoloji pratiğinde, hastalarda birden fazla tümöral lezyon saptandığında ayırıcı
tanıda metastaz ya da nüksün yanı sıra ikinci bir primer tümörün olabileceğini de göz önünde
bulundurmak gerekir.
Anahtar Kelimeler: senkron, metakron, malignite
Kaynakça
1) Demandante CG, Troyer DA, Miles TP. Multiple primary malignant neoplasms: case report and
a comprehensive review of the literature. Am J Clin Oncol. 2003 Feb;26(1):79-83
2) Ud Din N, Ahmad Z, Minhas K, Uddin Z, Ahmed A. Synchronous and Metachronous Malignant
Epithelial and Lymphoid Tumors: a Clinicopathologic Study of 10 Patients from a Major
Tertiary Care Center in Pakistan. Asian Pac J Cancer Prev. 2017 Aug 27;18(8):2067-2072.
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HEPATOSELLÜLER KARSİNOMA HÜCRELERİNDE
HGF/cMET YOLAĞI VE HİPOKSİ İLİŞKİLİ
HÜCRESEL FONKSİYON DEĞİŞİKLİKLERİ
Aslı Toylu1,2, Peyda Korhan1, Evin Özen1, Neşe Atabey1
1) Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, İzmir, Türkiye
2) Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, Antalya, Türkiye
atoylu@yahoo.com
Amaç: Hepatosellüler karsinoma (HCC) patogenezinde hücre sağkalımı, invazyon ve anjiyogenez
süreçlerinde hipoksinin düzenleyici rolü bulunmaktadır(1-4). HCC mikroçevresinde hipoksi varlığında,
hepatosit büyüme faktörü (HGF) gibi çeşitli büyüme faktörleri sinyal ileti yolaklarının aktif hale geçerek
malign potansiyeli artırdığı ve tedavi direncine yol açtıkları belirlenmiştir(5-7). Hipoksinin HGF/cMet
sinyal yolağı aracılı nasıl etkileri bulunduğunun ve hangi hedef genlerin etkilendiğinin belirlenmesi,
günümüzde uygulanmakta olan tirozin kinaz inhibitörleri başta olmak üzere çeşitli tedavilere yanıtın
öngörülmesi açısından kritik önem taşımaktadır(8-10). Bu amaçla çeşitli HCC hücre dizilerinde HGF
uyarımı ve hipoksi varlığında HGF/cMet sinyal yolağının aktivasyon durumu, oluşan hücresel yanıtlar
ve ilişkili gen ifadesi değişiklikleri incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: HCC, hipoksi, HGF
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Hep3B, Huh7 ve HepG2 HCC hücre dizileri kullanılmıştır. Hipoksi
uygulaması için anaerobik jar (Anaerocult, Merck) sistemi kullanılmıştır. HGF uyarımı 40ng/ml
konsantrasyonda ve %2 FBS içeren DMAM ortamında uygulanmıştır. Hücre sağkalımı MTT-LDH
canlılık deneyleri ve koloni formasyonu deneyleri ile incelenmiştir. Hücre motilitesi modifiye boyden
chamber yöntemi (BD, motilite kontrol insertleri, 0,8µm por çaplı) kullanılarak ve hücre invazyonu
(BD, matrijel kaplı insertler, 0,8µm por çaplı) kullanılşarak incelenmiştir. Gen ekspresyonu
değişimlerinin incelenmesi için, hücrelerden elde edilen total RNA’dan cDNA sentezlenmiş ve hedef
genlere yönelik RT-PCR yöntemi kullanılmıştır. HGF ve hipoksi sinyal yolağı proteinlerinin miktar ve
fosforilasyon değişimleri immünoblotlama ile değerlendirilmiştir. Hif1a protein baskılaması için YC-1
molekülü kullanılmıştır.
Bulgular:
-Hipoksi uygulaması HCC hücrelerinde sağkalım/canlılığı etkiliyor mu?

Şekil 1: Hep3B hücrelerinde 48 saat hipoksi ve/veya HGF uygulaması hücre sağkalımını etkilemiyor.
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Şekil 2: 24 saat hipoksi uygulaması çeşitli HCC hücre dizilerinde koloni formasyonunu etkilemiyor.
-Hipoksi uygulaması HCC hücrelerinde motilite/invazyonu etkiliyor mu?

Şekil 3: Hep3B hücrelerinde hipoksi uygulaması motilite ve invazyonu artırıyor. HGF uyarımı ve
hipoksinin motilite ve invazyon üzerine aditif etkisi var.
-Hipoksi uygulaması HGF/cMet yolağını etkiliyor mu?

Şekil 4: HGF uyarımı ile Huh7 hücrelerinde cMet tirozin fosforilasyonu gerçekleşiyor ancak 6 saatlik
hipoksi uyarımı cMet proteini ve fosforilasyonunu değiştirmiyor. (pMet: Tirozin fosforile aktif cMet
proteini, Calnexin: Eşit protein yüklemesi için kullanılmıştır)

-Hipoksi uygulaması Hif1a yolağını etkiliyor mu?
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Şekil 5: Huh7 hücrelerinde 6 saat hipoksi ve/veya HGF uygulaması Hif1a protein miktarını artırıyor.
(Hif1a: Hypoxia inducible factor 1alpha)

Şekil 6: Hep3B hücrelerinde 12 saat hipoksi ve/veya HGF uygulaması Hif1a ve cMet mRNA miktarını
değiştirmiyor. (bAkt: Beta aktin eşit protein yüklemesi için kullanılmıştır)
-Hipoksi/HGF uygulaması hangi hedef gen ekspresyonlarını etkiliyor?

Şekil 7: Hep3B hücrelerinde hipoksi ve HGF uygulaması ile; hücre motilitesi ve invazyonunu
düzenleyen integrin genleri mRNA miktarı artıyor. Ayrıca Hif1a aktivitesini düzenleyici genlerin de
ekspresyonu değişiyor. (ITGav: Integrin alpha variable, ITGb1: Integrin beta1, PHD: prolyl hydroxylase
domain protein, FIH: Factor inhibiting Hif1a)
-Hif1a HGF yolağını etkiliyor mu?
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Şekil 8: Huh7 hücrelerinde Hif1a inhibitörü (YC-1) uygulaması ile cMet protein miktarı azalıyor ve
hücreler HGF uyarısına yanıtsız hale geliyor.
Sonuç: Çalışmamızda HCC gelişiminde ve prognozunda rol oynayan hipoksik uyarımın, Hep3B ve
Huh7 hücre dizilerinde, hipoksi yanıtını düzenleyici HIF1a proteini fonksiyonlarını etkilediği
gözlenmiştir. Hipoksi ve HGF uyarımının hücre motilite ve invazyonunu benzer şekilde etkilediği ve
birlikte aditif etki gösterdikleri belirlenmiştir. Bu hücre fonksiyonları için gerekli integrin ekspresyon
artışının gerek HGF gerekse hipoksi ile düzenlenebildiği ortaya koyulmuştur. Ayrıca HGF uyarımının,
hücre içi Hif1a protein miktarını düzenleyen PHD ve FIH genleri ekspresyonlarını etkilediği
gözlenmiştir.
HGF/cMet yolağının Hif1a inhibitörü varlığında baskılandığını ortaya koyan veriler, hipoksi ve HGF
sinyallerinin karşılıklı etkileşimlerine dikkat çekmektedir. Çalışma sonuçlarımız, cMet tirozin kinaz ve
HIF1a inhibitörlerinin birlikte kullanımının, gelecekte HCC başta olmak üzere kanser tedavisi açısından
yeni uygulama alanları bulabileceğini düşündürmektedir. (DEÜ BAP: 2004.KB.SAG.093)
Kaynaklar:
1)Woo HG, Park ES, Thorgeirsson SS, Kim YJ. Exploring genomic profiles of hepatocellular
carcinoma. Mol Carcinog. 2011 Apr;50(4):235-43.
2)Tang L ve ark. Metabolic Profiling Identifies a Pivotal Role of Proline and Hydroxyproline
Metabolism in Supporting Hypoxic Response in Hepatocellular Carcinoma. Clin Cancer Res. 2018 Jan
15;24(2):474-485. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-17-1707.
3)Wang M, Zhao X, Zhu D, Liu T, Liang X, Liu F, Zhang Y, Dong X, Sun B. HIF-1α promoted
vasculogenic mimicry formation in hepatocellular carcinoma through LOXL2 up-regulation in hypoxic
tumor microenvironment. J Exp Clin Cancer Res. 2017 Apr 27;36(1):60. doi: 10.1186/s13046-0170533-1.
4)Zhang J ve ark. Hypoxia-inducible factor-1α/interleukin-1β signaling enhances hepatoma epithelialmesenchymal transition through macrophages in a hypoxic-inflammatory microenvironment.
Hepatology. 2018 May;67(5):1872-1889. doi: 10.1002/hep.29681.
5)Matteucci E, Modora S, Simone M, Desiderio MA. Hepatocyte growth factor induces apoptosis
through the extrinsic pathway in hepatoma cells: favouring role of hypoxia-inducible factor-1
deficiency. Oncogene. 2003 Jun 26;22(26):4062-73.
6)Pennacchietti S, Michieli P, Galluzzo M, Mazzone M, Giordano S, Comoglio PM. Hypoxia promotes
invasive growth by transcriptional activation of the met protooncogene. Cancer Cell. 2003
Apr;3(4):347-61.
7)Flann KL, Rathbone CR, Cole LC, Liu X, Allen RE, Rhoads RP. Hypoxia simultaneously alters
satellite cell-mediated angiogenesis and hepatocyte growth factor expression. J Cell Physiol. 2014
May;229(5):572-9. doi: 10.1002/jcp.24479.
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8)Firtina Karagonlar Z, Koc D, Iscan E, Erdal E, Atabey N. Elevated hepatocyte growth factor
expression as an autocrine c-Met activation mechanism in acquired resistance to sorafenib in
hepatocellular carcinoma cells. Cancer Sci. 2016 Apr;107(4):407-16. doi: 10.1111/cas.12891.
9)Méndez-Blanco C, Fondevila F, García-Palomo A, González-Gallego J, Mauriz JL. Sorafenib
resistance in hepatocarcinoma: role of hypoxia-inducible factors. Exp Mol Med. 2018 Oct
12;50(10):134. doi: 10.1038/s12276-018-0159-1.
10)Mahdi A, Darvishi B, Majidzadeh-A K, Salehi M, Farahmand L. Challenges facing antiangiogenesis
therapy: The significant role of hypoxia-inducible factor and MET in development of resistance to antivascular endothelial growth factor-targeted therapies.
J Cell Physiol. 2018 Dec 4. doi: 10.1002/jcp.27414.
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LOKAL İLERİ VE METASTATİK MUKOEPİDERMOİD
KARSİNOMDA TEK MERKEZ DENEYİMİ
Ali Oğul1 - Semra Paydaş2
Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

1

2

Amaç: Mucoepidermoid karsinom DSÖ sınıflamasına göre malign tükrük bezi tümörleri arasında yer
alır. Metastatik mukoepidermoid karsinomda en büyük veri (14 hasta) tek ajan paklitaksel için
yapılmışsa da bu ajanın yanıt oranı %23’dür. Mukoepidermoid karsinomda siklofosfamid-doksorubisinsisplatin rejiminin altı hastalık verisinde %83 ve sisplatin-metotreksat-bleomisin rejiminin üç hastalık
verisinde %66 yanıt oranı dışında yüksek yanıt oranı yoktur. Malign metastatik tükrük bezi tümörleri
nadir olarak görülmekle birlikte tedavinin seçimi retrospektif çalışmalara veya vaka serilerine dayanır.
Yöntem: Çalışmaya Çukurova Üniversitesi Tıbbi Onkoloji bölümünde sitotoksik tedavi verilen lenf
nodu metastazı olan, T3 veya T4 tümörü olan veya organ metastazı olan toplam 16 hasta dahil edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastalardan ikisi akciğer, ikisi kemik olmak üzere toplam dört
metastatik (Evre IVC) hasta mevcuttu. Bu hastalardan akciğer metastazı olan hastalar paklitakselcarboplatin kemoterapi protokolü almış olup hastalardan biri 85 diğeri 66 yaşındaydı. 85 yaşında kadın
hastanın tanı anından metastazın saptanmasına kadar geçen süre 6 ay olup hastanın metastatik hastalık
sonrası yaşam süresi dört ay olarak saptandı. 66 yaşında erkek hasta metastatik evrede tanı almış olup
hastanın sağ kalım süresi 18 ay olarak saptandı ve tedavi yanıtı için çekilen PET-BT’de parsiyel yanıt
mevcuttu. Evre IVC olan 45 ve 52 yaşındaki diğer iki hasta erkek olup kemik metastazı mevcuttu. 45
yaşındaki hastanın metastatik hastalık sonrası yaşam süresi 13 aydı ve birinci basamakta siklofosfamiddoksorubisin-sisplatin kemoterapi protokolü almış olup hastanın yedinci ayda progrese hastalığı
mevcuttu. İkinci basmak tedavi olarak paclitaksel-carboplatin alan hasta tedavinin altıncı ayında
kaybedildi. 52 yaşındaki diğer hastanın metastatik hastalık sonrası yaşam süresi18 aydı. Bu hasta 2
basamak kemoterapi protokollü almış olup bunlar dosetaksel-cisplatin-5 fluorouracil (idame dosetaksel)
ve siklofosfamid-doksorubisin-sisplatindi. Bu hastada docetaksel-cisplatin-5 fluorouracil sonrası
dördüncü ayda progresyon gelişmişti. Geri kalan 12 hastanın operasyon sonrası sitotoksik ajanla birlikte
rayoterapi uygulanarak kontrol altına alınan hastalığı mevcut olup bu hastaların halen yaşadığı saptandı.
Sonuç: Malign tükrük bezi tümöleri nadir olarak görülmekle birlikte genellikle lokal hastalık şeklinde
karşılaşılır. Lokal hastalıkları kontrol altına almak radyoterapi-sitotoksik ajan kombinasyonu ile
mümkündür. Ancak metastatik malign tükrük bezi hastalıklarının tedavisi yeterli veri olmadığı için
genellikle retrospektif çalışmalara dayanır. Paklitaksel-carboplatin rejimi özellikle yaşlı veya renal
fonksiyon bozukluğu olan hastalarda iyi bir tedavi seçimi olabilir.
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DOSETAKSEL TEDAVİSİ ALAN METASTATİK PROSTAT KANSERİ
TANILI HASTALARDA DE-RİTİS ORANININ PROGNOSTİK
ÖNEMİ
Nagihan Akkaş1- Yaşar Yıldız - Halil Taşkaynatan2 - Utku Oflazoğlu2 - Tarık Salman2 - Yüksel
Küçükzeybek2 - Özlem Özdemir2 - Umut Varol2 - Ahmet Alacacıoğlu2
İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği
İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniği

1
2

Giriş: Prostat kanseri tüm dünyada erkeklerde görülen 2.en sık kanserdi. Prostat kanserinde prognozu
belirlemede Gleason skoru, evre,psa ,yaş ,metastaz yeri ve sayısı gibi çeşitli faktörler bulunmaktadır.
Aspartat minotransaminazın(AST) /alanin aminotransaminaza (ALT)(De-Ritis oranı) da kullanılan
prognostik belirteçlerden biridir.Proliferasyon hızı, doku hasarı ve tümör hücre döngüsünün artması
durumlarında AST, ALT'dan daha fazla arttığında, (AST) /(ALT) oranının tümör proliferasyonu gibi
sistemik değişiklikleri gösterdiği düşünülmektedir.De -Ritis oranının prognostik rolü, ürolojik
kanserleri araştıran çalışmalarda gösterilmiştir. Prostat kanseri ile ilgili yapılan çalışmalarda De -Ritis
oranının prognozu etkilediğini ve Gleason skoru ile birlikte biyokimyasal rekürrens açısından öngörücü
bir rol oynadığını belirtilen çalışmalar bulunmaktadır.Biz de çalışmamızda metatatik prostat kanserli
hastalarda (AST) / (ALT) oranının prognostik belirleyici olarak potansiyelinin araştırılması
amaçladık.
Materyal Metod: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi
Onkoloji Polikliniğinde 2007-2014 yılları arasında dosetaksel kemoterapisi uygulanan metastatik
prostat kanseri tanılı hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Medyan
izlem süresi dosetaksel başlangıç tarihinden tıbbi onkoloji poliklinik son başvuru tarihine kadar geçen
süre olarak hesaplandı. Genel sağkalım dosetaksel başlangıç tarihinden herhangi bir neden ile ölüme
kadar geçen süre olarak hesaplandı. Progresyonsuz sağkalım dosetaksel başlangıç tarihinden
progresyona/ölüme kadar geçen süre olarak hesaplandı. Hastaların sağkalım analizleri Kaplan-Meier
metodu ile yapıldı. AST/ALT oranı ile sağkalımlar arasındaki korelasyon Pearson korelasyon analizi ile
değerlendirildi.
Sonuçlar: Dosetaksel tedavisi alan metastatik prostat kanseri tanılı 44 hasta çalışmaya dahil edildi.
Hastaların medyan yaşı 70(55-86) olarak hesaplandı. Hastalara medyan 6 siklus dosetaksel uygulandı.
43 hasta exitus oldu. Medyan progresyonsuz sağkalım 6 ay medyan genel sağkalım 16 ay olarak
hesaplandı. De-Ritis oranı için cut -off değeri 2 alındı.De-Ritis oranı <2 olan hastalarda ortalama sağ
kalım 53 ayken , De-Ritis oranı ≥2 olanlarda genel sağ kalım 42 ay olarak bulundu
(p=0.032).Progresyonsuz sağ kalım açısından De-Ritis oranı <2 olanlarda sağ kalım 37 ayken , DeRitis oranı ≥2 olanlarda sağ kalım 22 aydır (p=0.053).
Tartışma: Prostat kanserinde sağkalım süreleri diğer kanser türlerine göre daha uzun olup bazı
asemptomatik hastalar tedavisiz izlenebilmektedir. Bu bağlamda prognostik belirteçlerin kullanılması
hangi hastaya daha erken tedavi verebileceğimizi yönlendirmede faydalı olabilir. Bu çalışmada De-Ritis
oranının prostat kanserinde prognostik bir belirteç olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: De-Ritis oranı, metastatik prostat kanseri, genel sağkalım , progresyonsuz
sağkallım
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YUMURTALIK KANSERİNDE İNHİBİTÖR TEDAVİ HEDEFİ
ARAŞTIRILMASI VE GENETİK DANIŞMA AÇISINDAN ÖNEMİ
Kanay Yararbaş1,2
1

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi
2
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Amaç: Elli kadından birini etkileyen yumurtalık kanseri tanısı alan kadınlar sitoredüktif cerrahi ve
kemoterapi ile tedavi edilmektedir. Maalesef nüks oranları takip eden 3 yıl içerisinde %70’lere kadar
çıktığı bildirilmektedir. Poli-adenozindifosfat-riboz polimeraz veya PARP inhibitörleri, BRCA1 ve
BRCA2 mutasyonlu tümörler gibi DNA tamiri bozuk hücreleri hedefleyen ajanlardır. Amerika’da
olaparib örneği, platine duyarlı relaps veya germline BRCA mutasyonu zemininde gelişen, 3 veya 4
kemoterapi rejimi uygulanmış, ileri over kanseri hastalarında onaylanmıştır. NCCN (National
Comprehensive Cancer Network) kılavuzuna göre yumurtalık kanseri tanısı alan bireyler BRCA1BRCA2 gibi genler için kalıtsal yatkınlık açısından araştırılmalıdır.
Gereç ve Yöntem: Üniversite hastanemizin Tıbbi Genetik polikliniğine genetik danışma amaçlı refere
edilen yumurtalık kanseri hastalarına ait özellikler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Görüşmede
ek primer, tanı yaşı, aile öyküsü ve pedigri analizi yapılmış; BRCA1-2 veya daha kapsamlı gen paneli
ile test edilmesi önerilmiştir. Sonuçlarla birlikte aileye yeniden genetik danışma verilmiştir.
Bulgular: Yumurtalık kanseri tanılı konsultasyonların meme kanserine göre yaklaşık 1:20 oranında
olduğu ve hemen tamamının PARP inhibitör tedavisine yönelik refere edildiği görülmektedir. Tğüm
hastalara genetik danışma verilmiştir. Merkezimizde öncelikli olarak germline mutasyonların
araştırılması yapılmıştır. Hastaların çoğunda öncelikle ikili gen analizi (BRCA1-2) tercih edilmiştir.
Patojenik varyant saptama oranı meme kanseri hastalarına göre daha fazladır. Genetik danışma
verilirken pedigri ve germline mutasyon özellikleri göz önünde bulundurulmuştur.
Sonuç: PARP inhibitörü kullanımına yönelik over kanseri referelerinin yalnız bu amaçla test edilmesi
dışında kalıtsal yatkınlık araştırılmasına da tabi tutuldukları hatırda tutulmalıdır. Bu tanı, NCCN
kriterlerine göre aynı zamanda yatkınlık araştırılması için yaştan bağımsız bir endikasyondur. Bu
nedenle bu tanı sonrası aile bireylerine koruyucu hekimlik hizmeti verilmesi açısından da önem arz
ettiğinden genetik danışma ve veya test için yönlendirilmesi önem arz etmektedir.
Referanslar:
1. K. Moore et al. Maintenance Olaparib in Patients with Newly Diagnosed Advanced Ovarian
Cancer. NEJM, 379; 26: 2495-2505
2. National Comprehensive Cancer Network. NCCN clinical practice guidelines in oncology:
ovarian cancer version 2. 2018
(https://www.nccn.org/professionals/ physician_gls/pdf/ovarian.pdf).
3. National Comprehensive Cancer Network. NCCN clinical practice guidelines in oncology:
Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast and Ovarian version 2. 2019
(https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/genetics_screening.pdf)
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REKÜRREN OVER KANSERLİ HASTALARDA TOPOTEKAN
TEDAVİSİNİN ETKİNLİK VE TOLERABİLİTESİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yaşar Yıldız1
1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbı Onkoloji Kliniği

Amaç: Bu çalışmanın amacı, rekürren epitelyal over kanserli (EOK ) hastalarda topotekan tedavisinin
etkinlik ve toksisite profilini retrospektif olarak değerlendirmektir.
Gereç ve Yö ntem: Çalış ma retrospektif olarak dizayn edilmiş tir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi onkoloji kliniğinde 2013-2016 yılları arasında üçüncü ve
sonraki basamaklarda topotekan rejimi ile tedavi edilen rekürren EOK’li hastalar çalışmaya dahil
edilmiş tir.
Bulgular: Çalış maya 32 rekürren over kanserli hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 59 (32-76)’du.
Vakaların tamamı epitelyal seröz karsinom tipindeydi.hastaların %53.1’i (n=17) platin duyarlı
hastalardı. Hastalara topotekan rejimi uygulanma sırası; 12 hastaya (37.5) 3. sırada, 8 hastaya (%25)
4. sırada, 10 hastaya (%31.3) 5. sırada, 2 hastaya (%6.3) 6.sırada tedavi uygulanmıştır. Tedaviye yanıt
oranlarına bakıldığında %9.4 (n=3) hastada parsiyel yanıt, %9.4(n=3) hastada stabil yanıt, % 81.2
(n=26) hastada progresyon görüldü. Mediyan progresyonsuz sağ kalım süresi 3 ay ( 1-14) olarak
bulundu. Median genel sağ kalım süresi 6 ay ( 1-18) olarak bulundu. Toksisite oranlarına bakıldığında
tedavi ertelemeyi gerektiren en sık yan etki myelosupresyondur. Hastaların %71 (n=23)
myelosupresreyon görülmüştür. Grade 3-4 Nöropeni %37(N=12), grade 3-4 trombositopeni %28 (n=9)
hastada görüldü. Grade 3-4 anemi %18.7(n=6) hastada görüldü. Topotecanın yol açtığı hematolojik
olmayan toksisiteler genellikle hafif ş iddettedir ve hastaların %10’undan azında grade 3/4 hematolojik
olmayan toksisiteler görüldü. Grade 1-2 bulantı %59 (n=19) olmasına rağmen grade 3-4 bulantı %12
(n=4) oranında görüldü. Grade 1-2 periferik duysal nöropati %65.6(n=21) oranında görülürken grade
3-4 duysal nöropati %21(n=21)hastada tespit edildi.
Sonuç : Rekürren over kanserinde topotekan rejimi kullanılarak 32 hastanın 6’sında (%18.7) hastalık
kontrolü sağlanmştır. En sık doz sınırlayıcı toksisite myelosupresyondur.
Anahtar Kelimeler; epitelyal over kanseri, topotekan, etkinlik
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ERKEN EVRE KOLON KARSİNOMUNDA MİKROSATELLİT
İNSTABİLİTEYE GÖRE KLİNOKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE
SAĞKALIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Atike Gökçen Demiray
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji - DENİZLİ
Amaç: Bu çalışmada amacımız erken evre opere kolon kanserli hastalarda mikrosatellit instabilitenin –
dMMR’nin klinikopatolojik özellikler ve sağkalımla ilişkisini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 2013-2018 tarihleri arasında bölümümüzde takip ve tedavisi yapılmış
olan opere erken evre kolon kanseri tanılı 28 hasta dahil edilmiştir. Hastaların klinik opatolojik
özellikleri ve sağkalımlarına ait bilgiler retrospektif olarak hasta dosyalarının incelenmesi ile elde
edilmiştir.MMR
proteinlerinin
ekspresyon
kaybı
immünohistokimyasal
olarak
değerlendirilmiştir.Tümörde bir veya daha fazla markerın (MLH1,MSH2,MSH6,PMS2) nükleer
immünreaktivitelerinin tam kaybı Mikrosatellit instabil- dMMR olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Hastaların 19 u (%67.9) erkek, 9 u (%32.1) kadındı. Median yaş 66.5 (32-81) idi.Hastaların
bilinen aile öyküsü yoktu. Tümör 15 hastada (%53.9) sağ kolon, 13 hastada (%46.4) sol kolon
yerleşimliydi. Sağ kolon yerleşimli 15 hastanın 9 unda MSS, 6 hastada MSİ-dMMR ; sol kolon
yerleşimli 13 hastanın hepsinde MSS saptandı.Bir hasta evre1 (T1NO) , 17 hasta evre 2 ( 11 hasta T3NO;
6 Hasta T4NO), 10 hasta evre 3 ( 2 hasta T3N1; 2 hasta T4N1; 2 hasta T3N2; 4 hasta T4N2) idi.On beş
hastada herhangi bir yüksek risk faktörü yok iken, 1 hastada yetersiz lenf nodu diseksiyonu, 3 hastada
lenfovasküler invazyon, 1 hastada perinöral invazyon, 8 hastada da hem lenfovasküler invazyon hem de
perinöral invazyon mevcuttu. Yedi hastanın tümörü az diferansiye, 17 hastanın orta diferansiye ve 4
hastanın da kötü diferansiye idi.Hastaların 22 sinde ( %78.6) MSS, 6 sında (%21.4) MSİ-dMMR
saptandı. Hastaların 19 u(%67.9) tedavi aldı. (Evre 2 de 9 hasta; evre 3 de 10 hasta). T3N0 11 hastanın
4 ü tedavi aldı ( 2 hasta kapesitabin, 1 hasta folfox-6, 1 hasta xelox); T4N0 6 hastanın 5 i tedavi aldı.(
2 hasta kapesitabin, 3 hasta xelox).T3 tümörlerde %13.3 MSİ; T4 tümörlerde %33.3 MSİ; N0
tümörlerde %27.8 MSİ saptanırken N1 ve N2 tümörlerde ise MSİ saptanmadı. Hastaların median genel
sağkalımı 52.1 aydı. MSİ grubunda median genel sağkalım 43.2 ay iken MSS grubunda 40.6 ay
idi.(p:0.682)
Sonuç: MSİ gösteren tümörler, MSS tümörlere göre daha iyi prognoza sahiptir. Çalışmamızda MSİdMMR
%21.4 olarak bulundu. Çalışmamızda T4 tümörlerde, sağ kolon yerleşimlerinde, N0
tümörlerde daha yüksek oranda MSİ saptandı.
Anahtar Kelimeler: kolon kanseri,erken evre kolon kanseri,MSİ-dMMR
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SOLİTER PLAZMASİTOM KLİNİK-PROGNOSTİK ÖZELLİKLER VE
TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Hatice Demet Kiper Ünal
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği
hdemetkiper@gmail.co
Giriş:
Soliter plazmasitom (SP), tüm plazma hücre hastalıklarının yaklaşık % 2-8'ini oluşturan nadir görülen
bir plazma hücresi diskrazisidir. Myeloma ait kemik iliği tutulumu, multipl kemik lezyonları ve CRAB
bulguları olmadan bir plazmasitomun varlığı ile karakterizedir. Olguların yaklaşık üçte ikisini soliter
kemik plazmasitomları (SBP), üçte birini ise ekstramedüller plazmasitomlar (EMP) oluşturur. SBP en
sık vertebral tutulum, EMP aerodijestif sistem tutulum şeklinde görülür. Myelom dönüşümü SBP’de
EMP’den daha sık olarak izlenir.
Gereç ve Yöntem:
Kliniğimizde 0cak 2012-Ocak 2019 tarihleri arasında takip ve tedavi edilen 26 Soliter Plazmasitom
olgusu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Demografik özellikler, tutulum alanları, tümör boyutları,
immun histokimyasal özellikler, lokal nüks ve myelom gelişim durumları, tedavi modaliteleri, yanıt ve
sağkalım özellikleri kaydedilmiştir.
Bulgular:
Toplam 26 SP hastasında tanı anında medyan yaş 64 (27-76) olup, olguların 13’ü kadın (%50), 13’ü
erkekti (%50 ). SBP tanısıyla izlenen hasta sayısı 20 (%73 ) ile daha sık olup, EMP 6 (%23) hastada
mevcuttu. SBP için en sık yerleşim bölgeleri vertebra (%50), göğüs kafesi (%20) ve uzun kemikler
(%15) iken, EMP en sık boyun lojunda (nazofarenks/tonsil) (%50) izlendi. İHK’na ulaşılabilenlerin
%52’si lambda(+), %48’i kappa(+) idi. Medyan izlem süresi 62 ay (3-228) idi. Takip sürecinde 6 hastada
(%23 ) monoklonal gammopati saptanmış olup, bu hastaların 5’inde (%19) myeloma progresyon
gözlendi. Lokal nüks 1 (%4) hastada izlenirken, 5 (%19) hastada nüks multipl litik kemik lezyonları, 2
hastada EMP olarak izlendi. Tedavi olarak 21/26 (%81) hastada Radyoterapi (RT) uygulanmış olup
14/21 (%54) hastada RT cerrahi ile kombine uygulanmıştı. 3 hasta sadece cerrahi, 2 hasta sadece
kemoterapi (KT) ile tedavi edilmişti. Tam yanıt (CR) ya da parsiyel yanıt (PR) hastaların %96’ında
sağlandı. Tüm SP grubunda medyan PFS 57 ay olup medyan OS’ye ulaşılamadı. SBP ve EMP
gruplarında OS ve PFS açısından anlamlı farklılık bulunmadı. Yaş, cinsiyet ve tedavi modaliteleri (RT,
Cerrahi, RT+Cerrahi, KT) ile OS ve PFS arasında anlamlı ilişki saptanmazken; lambda pozitifliği
azalmış OS (p=0.05), tümör boyutunun >5 cm olması azalmış PFS (p=0.049) ile ilişkili bulundu.
Sonuç:
Soliter plazmasitom nadir görülen bir hematolojik malignite olup standart tedavisi küratif
radyoterapidir. Soliter plazmasitomlu hastalarda lokal kontrol ve MMʼa dönüşümde etkili faktörlerin
geniş prospektif klinik çalışmalarla incelenmesi bu hasta grubunun yönetimini optimize etmek için
gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Soliter plazmasitom, ekstramedüller plazmasitom
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TRİPLE NEGATİF MEME KANSERLİ OLGULARIN SAĞKALIM
ANALİZİ TEK MERKEZ DENEYİMİ
Özlem ÖZDEMİR

Giriş: Meme kanseri kadınlarda görülen kanserlerin en sık görülen türü olup yaklaşık %25-%30`unu
oluşturmaktadır. Kansere bağlı mortalite (%18) ise akciğer kanserlerinden sonra ikinci sırada yer
almaktadır (1). Meme kanseri 30 yaşından önce nadir görülmekle birlikte bu yaşı takip eden reprodüktif
yıllarda hızlı bir artış gösterir. Bu artış menopoz sonrasında da yavaş eğimle yükselmeye devam eder
(2). Meme kanserinde bilinen en güçlü prognostik faktör aksiller lenf nodu tutulumudur. Günümüzde
aksillar lenf nodu tutulumunun yanı sıra prognoza ve tedavi yanıtına etkili diğer moleküler faktörler;
steroid hormon reseptör durumu, insan epidermal büyüme faktör reseptörü 2 (Her2,c-erbB2), meme
kanseri duyarlılık geni (BRCA), p53 ve cathepsin-D’dir (3). Bunların yanı sıra yaş, menapoz durumu,
tümör çapı ve tümörün histolojik gradı da prognoz açısından çok önemli diğer faktörlerdir (4).Triple
negatif meme tümörleri,diğer meme kanserleri ile karşılaştırıldığında daha büyük ve daha yüksek
dereceli tümörlerdir, erken nüks ve metastaz sıklığı daha fazladır. Bu çalışmada adjuvan veya
neoadjuvan tedavi almış triple negatif hastaların demografik özellikleri, klinik ve patolojik
karakteristikleri retrospektif olarak incelenmiştir. Buradan yola çıkarak klinikopatolojik değişkenlerin
hastalıksız sağkalım üzerine prognostik etkileri araştırılmıştır.
Materyal Metod: Hastanemiz tıbbi onkoloji kliniğinde 2006 ile 2011 yılları arasında takip edilen,
adjuvan veya neoadjuvan tedavi almış 67 Triple negatif hasta retrospektif olarak incelenmiştir.Elde
edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi SPSS for Windows 15 paket programında yapılmıştır.
Değerlendirmelerde ilk progresyona kadar geçen süre ve eksitus olma sürelerine ilişkin medyan ay
değerlerinin saptanmasında Kaplan-Meier sağkalım analizi ve nüks riskini tahmin ettiren faktörleri
belirlemek için multivariate Cox’s regresyon analizi uygulanmıştır. Tanımlayıcı değerler olarak
kategorik veriler için sayı ve yüzdelikler, ölçümle belirtilen veriler için aritmetik ortalama ± standart
sapma ve medyan değerleri verilmiştir. Anlamlılık sınırı 0.05 olarak belirlenmiştir.
Bulgular: Çalışmamıza 67 hasta dahil edilmiş olup bunların yaş ortalaması 51 ve 52 idi.Hastaların 34
tanesi postmenopozal 33 tanesi ise premenopoz olarak saptanmıştır.Hastaların 28 tanesine MKC(meme
koruyucu cerrahi) 39 tanesine ise MRM (modifiye radikal mastektomi) uygulanmış olup patolojik olarak
51 tanesinde histolojik alt tipi IDK(İnvaziv duktal karsinom), 7 tanesinde ILK (İnvaziv Lobuler
Karsinom) 9 tanesinde Miks tipte hücresel patern saptanmıştır. Hastaların 8 tanesinin patolojik grade1,35 tanesinin Grade- 2 ve 24 tanesinde Grade -3 saptanmıştır. Ayrıca 23 hastada Androjen reseptör
pozitif 44 hastada Androjen reseptör negatif saptanmıştır.4 hasta neoajuvan kemoterapi 63 hastaya
adjuvan kemoterapi uygulanmış olup
24 (%35.8) tanesinde izlem sırasında nüks saptanmıştır.
Hastaların beş yıllık OS’si 87 ay DFS ise 39 ay olarak saptanmıştır. 39 hasta ise izlem sırasında exitus
olmuştur. Vasküler invazyon pozitif olanlarda, lenf nodu pozitif olan olgularda ve tümör çapı yüksek
olan olgularda nüks oranı daha yüksek olup bu hasta grubunda beklendiği üzere genel sağkalım daha
kısa saptanmıştır. Diğer taraftan ameliyat tipi, Ki 67 düzeyi, tanı öncesi CA 15.3 düzeyi tanı yaşı,
androjen reseptör durumu ile sağkalım arasında anlamlı düzeyde ilişki saptanmamıştır.
Sonuç: Günümüzde meme kanserini tedavi ederken bu hastalığın aslında farklı moleküler ve klinik
özellikler taşıması tedavi stratejilerini belirlemede önemli parametre hanine gelmiştir.Triple negatif
meme kanseri yüksek proliferasyon indeksine sahip yüksek gradlı tümörler olduğunu ve sağkalım
oranlarının diğer meme kanseri gruplarına göre daha kötü olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla yeni tedavi
seçeneklerinin araştırılması ve hastalık nüksünü erken dönemde gösterebilecek risk faktörlerinin
saptanması çok önemlidir.
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BÖBREK TRANSPLANTASYONU SONRASI MALİGNİTE GELİŞİMİ:
TEK MERKEZ DENEYİMİ
Zeki Soypaçacı¹
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji B.D
Amaç: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde son 10 yıl içerisinde
böbrek nakli yapılarak, nakil sonrası takip edilmiş hastalarda malignite gelişimini değerlendirmek
amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Son 10 yılda merkezimizde böbrek nakli yapılarak, takip edilen toplam 75 hasta
arasında, malignite gelişimi saptanan hastalar çalışmaya alındı.
Bulgular: Böbrek verici kaynağı 14 hastada (%18.7) canlı, geri kalan 61 hastada (%81.3) kadavraydı.
Hastaların yaşları 18-70 yaş aralığında değişmekteydi ve yaş ortalaması 41.6 ± 8.4 yıldı. Kırk beş hasta
(%60) erkek, 30 hasta (%40) bayandı. Böbrek nakli sonrası toplam 3 hastada (%4) malignite gelişti.
Malignite gelşen 3 olgunun birinde over, diğerinde primeri tespit edilemeyen metastatik karaciğer ve
son olguda mide adenokarsinomu saptandı. Her 3 hastanın da A Rh(+) kan grubu mevcuttu . Mide
adenokarsinomu gelişen hastamız, canlıdan böbrek nakil yapılmış, üçlü immünsupresif tedavi altında,
normal greft fonksiyonu ile izlediğimiz, 47 yaşında erkek hastaydı. Over ve mide karsinomu gelişen
hastalarımız opere edildi. Metastatik karaciğer tümörü olan hasta, tanidan 1 ay sonra hızlı seyir ve
karaciğer yetmezliği gelişerek, exitus oldu. Over karsinomu gelişen hasta, posttransplant 8. yılında greft
disfonksiyonu gelişmesi üzerine, yeniden hemodiyaliz tedavisine başladı. Mide adenokarsinomu gelişen
hasta, posttranslant 5. Yılında immünsupresif tedavileri azaltılmış şekilde, normal greft fonksiyonu ile
izlenmektedir.
Sonuç: Böbrek naklinden sonra malignite gelişimi, genel popülasyona göre daha sık olarak
gözlenmiştir. Böbrek naklinden sonra gelişen maligniteler, over, metastatik karaciğer tümörü ve mide
adenokarsinom olmuştur.

35

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN ETKİN KULLANIMI, SADECE TAKİP
Mİ, TARAMADA KULLANALIM MI?
Saliha Aksun, Leyla Demir
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim dalı

Amaç: Tıbbi Biyokimya teoriğinde tümör belirteçlerinin tarama testi olarak değil, kanser tanısını alan
olgularda takip için kullanılması gerektiği anlatılır. Ancak pratik uygulamada sıklıkla bu belirteçlerin
herhangi bir ihtimale karşı tetkik edildiği görülmektedir. Amacımız, Onkoloji kliniği dışında tümör
belirteçlerinin kullanılma sıklığı konusunda farkındalık yaratmaktır.
Yöntem:Son bir yıl içinde hastanemizde tümör belirteci istenme sıklığı, hangi bölümler tarafından
istendiği geriye dönük dosya taraması ile belirlenmiştir. CA15-3, Ca19-9, CA125, Karsinoembriyonik
antijen (CEA), Alfa fetoprotein (AFP) ve PSA ile ilgili istemler ve sonuçlar taranmıştır. Sonuçlar oransal
olarak verilmiştir.
Bulgular: Bir yıl içinde 4878 olguda, CA125, CA15-3, CA19-9, CEA, AFP olmak üzere beş tümör
belirteci aynı anda istenmiştir. 878 olguda bu belirteçlere total PSA eklenerek aynı anda 6 tümör belirteci
isteği yapılmıştır.
Bu isteklerin %37’si dahiliye tarafından yapılmış, %15 nöroloji biriminden, %4.7 gastroenteroloji
biriminden,%3.9’u cerrahi kliniklerden yapılmıştır. Kalan testler semt poliklinikleri, dermataloji, fizik
tedavi, aile hekimliği, beyin cerrahi birimi tarafından istenmiştir. Toplam 878 hastada, 52 adet CA125,
18 adet CA15-3, 25 adet CA19-9, 7 adet CEA, 19 adet PSA, 7 adet AFP eşik değerin üzerinde çıkmıştır.
%9.3 oranında paneldeki bir ya da iki test pozitif olarak çıkmıştır. Bunların çoğu, hastaların bizim
hastanemizin enformasyon sisteminde görülen ilk istekleridir.
Sonuç: Tıbbın kötü uygulamaları ile ortaya çıkan problemler ve hasta güvenliğinin korunabilmesi için
tümör belirteç tetkiklerinin tanı için istenmesi sıklığı artmış olabilir. Şüpheli hastalarda bu tetkiklerin
istenmesi doğaldır. Ancak verilerimizde görüldüğü gibi bir yıl içinde 4878 hastadan tüm tümör
belirteçlerinin birarada istenmesi durumunun uygunluğu tartışılabilir. Her bir belirteç için maliyet ve
etkinliğin de düşünülmesi gereklidir.
Diğer taraftan, bazı durumlarda, hastanın bulgu ve semptomları ile ilgili olmadığı halde istenilen ve eşik
değerin biraz üzerinde çıkan sonuçlar için, hasta ve klinisyenin daha ileri tetkiklere başvurduğu ve
sürecin hasta psikolojisi açısından sorunlu olduğu görülebilmektedir.
Bu konularda yapılacak uygulamalar ve test istemlerinin kısıtlanmasının doğruluğu konusunda
onkoloji hekiminin görüşü, biyokimya laboratuvarının işleyiş sürecini belirlemesine destek olacaktır.
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MAKROSKOPİK HEMATÜRİNİN NADİR BİR NEDENİ; MESANE
HEMANJİOMU
Enis Mert Yorulmaz1, Sacit Nuri Görgel1, Kutan Özer2, Yiğit Akın1, Osman Köse1, Serkan
Özcan1, Yüksel Yılmaz1, Kürşad Dönmez1
1

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
enismertyorulmaz@yahoo.com

2

Mesane hemanjioması oldukça nadir görülen bening bir tümörüdür. Hematüri ile başvuran hastalarda
ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Günümüzde mesane hemanjiomunda farklı tedavi yöntemleri
mevcuttur. Biz hematüri ile başvuran altmış beş yaşındaki erkek olguda mesane hemanjiyomunun
transüretral rezeksiyon ile tedavisini sunmaktayız.
OLGU SUNUMU
65 yaşındaki erkek hasta 2 yıldır devam eden aralıklı makroskopik, ağrısız, pıhtılı hematüri yakınması
ile başvurdu. Özgeçmişinde herhangi bir hastalık yoktu. 30 paket/yıl sigara kullanımı mevcuttu. Çekilen
ultrasonografide mesanede sağ yan duvarda 5x2 cm’lik kitle saptandı. Hemogram, kanama
parametreleri, böbrek fonksiyon testleri ve idrar kültürünü içeren laboratuar testleri normaldi. Yapılan
sistoskopide mesanede sağ yan duvarda yaklaşık 5cm’lik; karşı duvar, kubbe ve sol yan duvarda
milimetrik atipik görünümlü, üzeri hemorajik kitle lezyonları izlendi. Hastaya spinal anestezi ve sağ
obturatuar blok altında 26 Fr bipolar sistem rezektoskop ve endocam ile transüretral girilerek sağ yan
duvarda izlenen kitlesel lezyon komplet rezeke edildi. Diğer duvarlardaki hiperemik alanlar fulgurize
edildi. Operasyon sonrası hematürisi düzelen hasta postoperatif 2. gün idrar sondası çekilerek taburcu
edildi. Hastanın patoloji raporu mesane kavernoz hemanjiomu olarak raporlandı. Muskularis propria
salim izlendi.
Anahtar Kelimeler: Mesane, Hematüri, Hemanjiyom
(Resim-1) Hastaya üçüncü ayda kontrol sistoskopi randevusu verildi.
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RENAL KOLİĞİN NADİR BİR NEDENİ; PRİMER ÜRETER TÜMÖRÜ:
OLGU SUNUMU
Sacit Nuri Görgel1, Kutan Özer2, Yiğit Akın1, Enis Mert Yorulmaz1, Osman Köse1, Serkan
Özcan1, Yüksel Yılmaz1, Alper Keskin1
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
enismertyorulmaz@yahoo.com

2

Primer üreter tümörleri nadir görülen tümörler olup tedavide altın standart radikal nefroüreterektomidir.
Günümüzde tanı araçlarının gelişmesi ile birlikte böbrek koruyucu cerrahi de yapılmaktadır. Burada
primer üreter tümörü nedeniyle distal üreterektomi ve üreteroneosistomi yapıtığımız olguyu sunduk
Olgu Sunumu
46 yaşında erkek hasta 3 ay önce başlayan sağ yan ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. İdrar
tahlilinde mikroskopik hematüri saptandı. Ultrasonografide grade 2 hidronefroz saptanan olguya
bilgisayarlı tomografi (BT) çekildi. BT'de sağ hidroüreteronefroz ve sağ distal üreterde lümeni dolduran
kitle saptandı. Magnetik rezonans (MR) ürografide sağ üreter distal bölümde kitle gözlendi. BT ve MR
da üriner sistemin diğer alanlarında patoloji izlenmedi. Sistoskopik incelemede mesanede patoloji
izlenmedi. Üreterorenoskopide sağ orifisin yaklaşık 2 cm proximalinde yaklaşık 2 cm uzunluğunda
üreter lümenini dolduran papiler tümör saptandı. Proximal üreter ve renal pelviste tümör izlenmedi.
Hastaya distal üreterektomi + üreteroneosistostomi operasyonu yapıldı (Resim 1). Patolojisi squamoz
diferansiasyon gösteren ürotelyal karsinom (pT3,G2) periüreterik dokuya invaze, cerrahi sınırlar benign
olarak raporlandı. Postoperatif dönemde 6 hafta gemstabin + cisplatin tedavisi aldı. Sistoskopi,
üreterorenoskopi ve sitoloji ile takip edilen hastada 1 yıllık takibinde nüx saptanmadı.
Anahtar Kelimeler: Distal üreterektomi, Primer üreter tümörü, Renal Kolik
Sağ distal üreterektomi ve üreteroneosistostomi
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AKCİĞER ADENOKARSİNOM'UNUN NADİR GÖRÜLEN
METASTAZI: OLGU SUNUMU
- Nagihan Akkaş1 - Yusuf Üzüm1 - Mehmet Sonbahar1 - Halil Taşkayanatan2 - Yaşar Yıldız2 - Utku
Oflazoğlu2 - Tarık Salman2 - Umut Varol2 - Yüksel Küçükzeybek2 - Niyazi Can Ertürk3 - Ahmet
Alacacıoğlu2
İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Dahiliye Kliniği
İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Onkoloji Kliniği
3
İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Göğüs Kliniği

1
2

Giriş ve Amaç: Akciğer kanseri prostat kanserinden kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen
kanseridir.Mortalite nedenleri içinde her iki cinsiyette ilk sırada yer alır.Yaklaşık olguların 2/3 ‘ü tanı
anında uzak organ yayılımı yapmış durumdadır.Küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda adrenal
bezler ,karaciğer,beyin ,iskelet sistemi başlıca metastazların sık görüldüğü alanlardır. Meme meastazı
ise çok nadirdir. Bu olgu Akciğer Adenokanseri tanısı ile izlenmekteyken meme metastazı saptanması
nedeni ile sunulmuştur.
Olgu:64 yaşındaki erkek hasta dış merkezde akciğer kanseri tansı ile takıp edilirken meme de oluşan
kitleden alınan biyopsi sonucu Metastatik adenokarsinom olarak raporlandı.Hastanın patoloji raporu
tekrar hastanemizde tekrar gen analizi açısından değerlendirildi. ROS1 Gen bölgesi (6q22) yeniden
düzenlenme varlığı FİSH tekniği İ ile araştırıldı ve tümör hücrelerinin %4' ünde ROS1 geninde (6q22)
yeniden düzenlenme izlendi ve NEGATİF olarak raporlandı. EGFR geni ekzon 18/19/20/21 mutasyon
analizi yapıldı. EGFR geni ekzon 18 (kodon 719), ekzon 20 (kodon 768 ve 790), ekzon 21'de (kodon
858 ve 861) nokta mutasyonu, ekzon 20'de insersiyon ve ekzon 19'da delesyon değerlendirildi ve WİLD
TiP olarak raporlandı. EML4-ALK FÜZYON geni FİSH tekniği ile araştırıldı. Tümör hücrelerinin %8'
inde ALK geninde (2p23 BÖLGESİNDE) yeniden düzenlenme izlendi ve NEGATİF olarak
raporlandı.Hasta sonuçları ile birlikte takip edildiği merkeze değerlendirilmesi ve tedavisinin
düzenlenmesi için yönlendirildi.
Tartışma: Akciğer kanserinde meme metastazının özellikle de erkek bir hastada görülmesi bu vakayı
oldukça ilginç kılmıştır.Hem metastaz yeri olarak hem de cinsiyet olarak nadir görülse de klinisyenlerin
bu tip vakalarda hızlı ve uyanık davranması hastaların daha erken tanı alması ve sağ kalımları açısından
çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Adenokarsinom,meme,metastaz
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NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU; KİMURA HASTALIĞI
Pınar Ezgi SUBAŞ1, Şerife SOLMAZ2, Demet Kiper ÜNAL2, Demet Arıkan ETİT 3, K. Bahriye
PAYZIN2,
1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ,
DAHİLİYE KLİNİĞİ
2 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ,
HEMATOLOJİ KLİNİĞİ
3 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ,
PATOLOJİ KLİNİĞİ

GİRİŞ:
Kimura hastalığı, sıklıkla genç-orta yaşta erkeklerde görülen baş ve boyun bölgesinde
lenfadenomegali ve subkutan dokuda tümör benzeri nodüller ile ortaya çıkan daha sonra
kendiliğinden gerileyebilen nadir görülen kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Dünyada kimura
hastalığı tanısı alan yaklaşık 120 kadar vaka mevcuttur. Lezyonların tipik ve sık görülen
özellikleri, belirgin eozinofilik ve lenfositik infiltrasyon, vasküler proliferasyon ve fibrozistir.
ek olarak bu hastalık sıklıkla periferik kanda eozinofil artışı ve artmış serum IgE düzeyi ile
birliktelik gösterir. Ayırıcı tanıda anjiyolenfoid hiperplazi-eozinofili (alhe) akılda tutulmalıdır.
OLGU:
55yaşında erkek hasta, sol gözde konjonktival kitle nedeniyle göz hastalıkları polikliniğine
başvurmuş. hastanın eksiyonel biyopsi patoloji raporunda patolojik ve histokimyasal olarak
kimura hastalığı/ anjiolenfoid hiperplazi-eozinofili tespit edilmiştir. Konjunktivadan alınan
biyopside patolojik incelemede “epitel altında görece iyi sınırlı nodüler büyüme paterni
gösteren küçük-orta ölçekli yoğun vasküler proliferasyonlar çevresinde eosinofillerden baskın
yangısal ve lenfoid hücre proliferasyonu yanısıra germinal merkez formasyonları
mevcuttur.”şeklinde raporlanmıştır. İmmunhistokimyasal boyamalarda cd3:fokal pozitif cd20:
fokal pozitif cd43: fokal pozitif cd5: fokal pozitif cd23: fokal pozitif cd10: negatif bcl6: fokal
pozitif bcl2: fokal pozitif cd21: fokal pozitif sox11: fokal pozitif cyclin d1: negatif mum1: fokal
pozitif ki67: %25 olarak sonuçlandı. Hastanın hematoloji poliklinikte istenen hemogramında
eosinofil: 5600 plt:141000 wbc:8990 olarak izlendi. periferik yaymasında trombositler yeterli,
eritrositler hipokrom normositer, lökositler lenfosit hakimiyetinde izlendi.
Hastanın fizik muayenesinde lenfadenopati, hepatosplenomegali saptanmadı. Kimura
hastalığında eşlik eden alerjik durumlar için deri prick testi ve total ıge çalışılması planlandı.
Total IgE:823 olarak yüksek bulundu. Deri prict testinde anlamlı allerji saptanmadı. Otoantikor
testlerinde ana:homojen borderline olarak saptandı. Kimura hastalığı klinik bulgularına göre
tedavisiz izlenebildiği gibi nodullerin eksizyonu da planlanabilir. Fakat tekrarlama ihtimali de
göz önünde tutulmalıdır. Lenfadenopati ile seyrettiğinde yapılan çalışmalarda steroid tedavisi
ile lezyonlarda küçülme sağlanmış, nadir de olsa kür ile sonuçlanmıştır. ayrıca pentoksifilin,
radyoterapi, immun sistem baskılayıcı tedaviler(siklosporin) ve all trans retinoik asit- prednol
kombinasyonları da kullanılan tedaviler arasındadır.
TARTIŞMA:
Kimura hastalığı alerjik-otoimmün kaynaklı olduğu düşünülen, nadir görülen kronik
inflamatuar bir hastalık olup; eozinofillerin eşlik ettiği endotel hücrelerinin benign bir
neoplazisi olan anjiolenfoid hiperplazi, reaktif lenfadenopati, hodgkin ve non-hodgkin
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lenfomalar, nodal metastaz ve anjiosarkom gibi neoplastik ve inflamatuar gelişimler ayırıcı
tanıda akılda tutulmalıdır.

KAYNAKLAR:
1) Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 28 (2) 096-099, 2006
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NADİR BİR TİROİD MALİGNİTESİ
Gülen Gül1, Cengiz Aydın2
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir,
Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği,
İzmir, Türkiye
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Özet:
Amaç
İyi diferansiye tiroid maligniteleri genellikle yavaş büyüyen asemptomatik ve uygun tedavi sonrasında
prognozları iyi olan tümörlerdir. Anaplastik Tiroid Karsinomu ise oldukça seyrek görülen ancak insan
maligniteleri arasındaki en agresif çok agresif tümörlerden biridir. Biz de burada nadir bir antite olması
nedeniyle anaplastik tiroid karsinomu tanısı alan bir olgu sunacağız.
Gereç ve Yöntem
Boyunda şişlik şikayetiyle Genel Cerrahi Kliniği’mize başvuran 45 yaşındaki kadın hastanın yapılan
boyun ultrasonografisinde tiroid sağ lob- ishtmus bileşkesinde 36x22 mm boyutlarında spongioform
nodül izlendi.
Bulgular
Yapılan ince iğne aspirasyon biyopsi sonucunun malign olması sonucunda hastaya bilateral total
tiroidektomi uygulandı. Makroskopik incelemede sağ lobda lokalize 4x3x3 cm boyutlarda yer yer kistik
yer yer solid alanlarında izlendiği isthmusa doğru uzanım gösteren tümör izlendi. Mikroskopik
incelemede sağ lobda yaygın olan ve sol loba uzanım gösteren hemen tümüyle multinükleer dev hücreler
ile pleomorfik hücrelerden oluşan anaplastik özellikte tümör görüldü. Olgu bu morfolojik bulgularla
anaplastik tiroid karsinomu olarak raporlandı. Ayrıca olguya yapılan floresan in situ hibridizasyonda
ALK (2p23) geni yeniden düzenlenmesi saptanmadı.
Sonuç
Anaplastik tiroid karsinomu insidansı yıllar içerisinde düşüş göstermekte olup, iyi diferansiye karsinom
insidansı ise artmaktadır. Bunun bir nedeni benign ya da malign tiroid neoplazilerin erken evrede tedavi
ediliyor olması ve dediferansiasyon gerçekleşmiyor olması olarak düşünülebilir. Tüm cerrahi ve
kemoradyoterapi ile kombinasyon tedavilerine rağmen anaplastik tiroid karsinomu sağ kalımı hala
oldukça düşük agresif bir tümör olma özelliğini korumaktadır.
Kaynaklar
1) Gunes P, Aker F.V, Erkan M, Demirtürk P, Dulundu E. Incidental anaplastic thyroid carcinoma:
A case report. Turkish Journal of Pathology 2008;24(1):54-58
2) Molinaro E, Romei C, Biagini A, Sabini E, Agate L, Mazzeo S, Materazzi G, SellariFranceschini S, Ribechini A, Torregrossa L, Basolo F, Vitti P1, Elisei R1. Anaplastic thyroid
carcinoma: from clinicopathology to genetics and advanced therapies. Nat Rev Endocrinol.
2017 Nov;13(11):644-660
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İZOLE BEYİN METASTAZI OLAN PANKREAS KANSERİ: OLGU
SUNUMU
Murat Ayhan1 - Nedim Turan1
Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

1

Giriş: Pankreas kanseri daha çok erkeklerde görülen, ileri yaşlarda daha sık (40-85 yaş) ortaya çıkan,
agresif seyirli, ölümcül malign kanserlerden biridir(1). Tüm kanserlerin %2’sini ve kansere bağlı
ölümlerin %5’ni oluşturmaktadır, belirti vermeden ilerleyen kanser türleri arasında, pankreas kanseri ilk
sıralarda yer almaktadır. Pankreas kanseri 5 yıllık sağkalım oranı % 5'in altında olan bir hastalıktır ve
çoğu hasta 2 yıl içinde ölür. Hastaların% 65-70'i tanı anında nodal veya uzak metastaz ile karaciğere,
peritona, akciğerlere veya kemiğe yayılım gösterir(2). Beyine metastaz oldukça nadirdir ve genellikle
çok kötü prognozu öngörür(3,4).
Biz bu vakamızda literatürde oldukça nadir görülen pankreas kanserinin beyin metastazını ve beyin
metastazektomi yapılan bir olguyu derledik.

Olgu:62 yaşında erkek hasta kasım 2015’de sarılık ve kilo kaybı şikayeti ile başvurduğu hastanede
CA-19-9 düzeyi 652 olup yapılan görüntülemeler ve EUS sonucunda pankreas kanseri teşhisi konulup
hastaya whipple operasyonu yapılıyor. Adjuvan 4 kür gemsitabin aldıktan bir yıl sonra toraks BT ve
PET-CT de her iki akciğerde metastatik odaklar(hastanın CA 19-9 seviyesi 346) saptanınca 6 kür
XELOX verilmiş ve tam remisyonda uzun süre takip edilmiş. Tam remisyonda takipte iken(serum CA
19-9 seviyesi normal sınırda) 6 ay önce halsizlik ve bulantı gibi atipik semptomları nedeniyle çekilen
kranial MR’da sağ parietal lobda 36x32 mm kitle, beyin sapı posteriorunda 13x13 mm ve 12x6 mm
boyutlarında kitleler (metastaz ile uyumlu) saptanıyor(şekil-1). Beyin cerrahisi ile konsülte edilen
hastaya kranial metastazektomi yapılıyor. Post-op patolojisi pankreas adenokarsinomu metastazı ile
uyumlu geliyor ve hastaya adjuvan 10 gün radyoterapi verildi. Tam remisyonda olan hastaya
tarafımızca tek ajan gemsitabin başlanmış olup hala tedavisi devam etmektedir.

Sonuç:

Pankreas kanserinin seyrinde beyin metastazı oldukça nadir görülür (%0.33) (5) Benzer
şekilde, beyine metastaz yapan tüm kanserlerin sadece % 0.1-0.4'ünü pankreas kanseri oluşturur (6,7).
Lokal nüks ve uzak metastaz durumlarında Ca19-9 seviyeleri genelde artarken bizim vakamızda ilginç
bir şekilde artmadı. Bu durum CA-19-9 düzeyinin kan beyin bariyerinin geçişi ile ilgili olabilir.Halsizlik
bulantı gibi atipik şikayetlerle seyretmesi ise vakamızı ilginç kılan ikinci bir özellikti.Pankreas
kanserinde sağkalım süresi artıkça oldukça nadir görülen beyin metastazının da göz önünde
bulundurulması gerekir.
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Giriş: Tiroide metastaz nadir görülür. Karsinomlar tiroide nadir metastaz yaparlar. Böbreğin renal
hücreli karsinomları tiroide sık metastaz yapar. Nazofarinks,akciğer ,meme karsinomları ile malign
melanom ve leiomyosarkom gibi tümörler de tiroide metastaz yapabilir. Metastatik tiroid tümörleri,
tüm tiroid maligniteleri ‘nin %1.2’sini oluşturur. Tiroid metastazı gösteren olguların prognozlarının kötü
olduğu belirtilmektedir. Meme karsinomu nedeniyle opere olduktan 5 yıl sonra tiroidinde metastaz
saptanan 42 yaşındaki bir olguyu sunmayı amaçladık.
Olgu: 2010 yılında İnvaziv duktal karsinom nedeniyle sağ parsiyel mastektomi ve aksiller diseksiyon
uygulanan 42 yaşındaki kadın hasta, 2015 yılında boyunda şişlik nedeniyle hastanemize başvurdu.
Masteidektomiden sonra olgumuz 6 kür Kapesitabin aldı..Fizik muayene ile tiroidde diffüz büyüme ve
servikal lenfadenopatilerisaptandı. Hastaya total tiroidektomi ve radikal boyun diseksiyonu yapıldı.
Tiroid materyalinin histolojik incelemesinde hemen tüm alanlarda invaziv duktal karsinom metastazı
izlenmiştir. Tümör dokusu normal görünümlü tiroid folikülleri arasında adalar oluşturmuştur 2015’te
Pozisyon emisyon tomografide (PET-CT) de;Karaciğer segment 2 'de artmış metabolik aktivite gösteren
metastatik lezyon raporlanmıştır.Hasta masteidektomiden sonra 6 kür kt aldı,sonrasında 6 kür
Kapesitabin ile devam edildi.Hastamızın onkoloji poliklinik takipleri devam etmektedir.
Tartışma: Tiroid bezi, metastatik lezyonlarının nadir görüldüğü bir organdır. Metastatik tiroid tümörleri,
kadınlarda daha sık görülür. Metastatik tiroid tümörleri primer tümör eksizyonundan uzun yıllar sonra
ortaya çıkabilir. Meme karsinomu öyküsü olan bir olguda, mastektomiden 5 yıl sonra tiroidde metastaz
saptanmıştır. Tiroid bezinin metastatik hastalıkları sıklıkla ilerlemiş hastalıkla ilişkilidir. Bu tümörlerin
eş zamanlı olarak diğer organ metastazları ile birlikte görüldüğü bildirilmektedir. Tiroidde metastatik
tümörlerin tanısı zordur. Tiroidde nodül saptanan, öyküsünde malignite bulunan olgular, primer tümör
tanısını uzun bir süre önce almış olsalar bile, tiroiddeki nodülün metastatik lezyon olabileceği
unutulmamalıdır. Nadir görülse de meme karsinomu saptanan olgularda, yıllar sonra tiroidde nodül
ortaya çıktığında, metastaz yönünden dikkatli davranılmalır.
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GİRİŞ VE AMAÇ:
Skrotal bölge tümörleri nadir görülmekte olup, testiküler ve paratestiküler tümörler olarak ayrılmaktadır.
Paratestiküler bölge tümörlerin oldukça nadir görüldüğü bir lokalizasyondur. Embriyolojik olarak farklı
yapılardan köken alıyor olması ve çok farklı anatomik yapılar içermesi sebebiyle tümör çeşitliliği
açısından çok zengin bir bölgedir. Tanı ve özellikle cerrahi tedavinin yönlendirilmesinde klinik ve
radyolojik bulgular çok önemlidir (1). Paratestiküler bölgenin nadir görülen bir tümörü olan orta-ileri
yaş hastada saptanan rabdomyosarkom vakasını sunmayı amaçladık.
VAKA SUNUMU:
63 yaş erkek hasta polikliniğe skrotal bölgede şişlik sebebiyle başvurdu. Herhangi bir komorbid
hastalığı bulunmadığı öğrenildi. Yapılan fizik muayenede ele gelen yaklaşık 7 cm lik kitle saptandı.
Yapılan ileri radyolojik incelemede hastanın sol testis dokusuna birleşik 7,5 cmlik solid kitle saptandı.
Hastaya radikal orşiektomi yapıldı. Operasyon sonrası yapılan pet ct incelemesinde toraka-lomber
vertebralarda,femurda, pelvis de ve kostalarda yaygın metastatik lezyonlar saptandı. Hastanın
orşiektomi materyalinin patolojik incelemesi sonucunda kitlenin rete testis ve skrotal cildi infiltre ettiği,
yaygın nekroz bulgusu olduğu ve rabdomyosarkom ile uyumlu olduğu görüldü. Vertebral bölgeye
radyoterapi ve primer tümör sebebiylede adjuvan kemoterapi tedavisi uygulandı.
TARTIŞMA:
Paratestistiküler kitleler tüm skrotal kitlelerin %2-3’ünü oluşturmaktadır (1). Adenomatoid tümör, lipom
ve leiomyom en sık rastlanılan benign natürde neoplaziler olup malign natürde sarkomlar
görülebilmektedir. Paratestiküler bölgedeki malign tümörlerin çoğunluğunu, yaklaşık %30’unu
sarkomlar oluşturmaktadır (2). Çocukluk çağında rabdomyosarkom sık görülmektedir ve erişkinlerde
leiomyosarkom, liposarkom, , rabdomyosarkom ve andiferansiye sarkom görülebilmektedir(3).
Paratestiküler kitlelerin büyük çoğunluğu intratestiküler kitlelerin aksine benign natürdedir.
İntratestiküler kitlelerde tedavi genelde radikal orşiektomi iken paratestiküler kitlelerdeki yaygın benign
natür nedeniyle testis koruyucu tedaviler ön plana çıkmaktadır. Hastamızda paratestiküler metastatik
tümör öntanısı sebebiyle radikal orşiektomi yapılmıştır. Adjuvan kemoterapi olarak antrasiklin bazlı
kemoterapi protokolleri kullanılmaktadır ve hastamıza doksorubisin kemoterapisi uygulanmıştır.
Paratestiküler sarkomların nadir görülmesi ve daha çok çocukluk yaş grubunda görülen
rabdomyosarkom patolojisinde bir tümörün daha ileri bir yaş gurubundaki bir hastada saptanması
sebebiyle vakamızı sunduk.
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UZATILMIŞ DOKU TAKİP YÖNTEMİ İLE KALICI ONKOLOJİ
EĞİTİM MATERYALİ HAZIRLANMASI: ÖN ÇALIŞMA
Safiye Aktaş, Merve Tütüncü, Gülden Diniz, Zekiye Sultan Altun, Hatice Nur Olgun
Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
Amaç: Bu çalışmanın amacı; Onkoloji Enstitüsü ve Tıp Fakültelerinin Patoloji ve Onkoloji bölümleri
için, dokuları ve organları kuru, kokusuz, dokunulabilir ve toksik olmayan eğitim materyali olarak
hazırlamaktır. Plastinasyon, Alman Profesör Von Hagen tarafından keşfedilmiş, doku örneklerinin uzun
süreli koruyan bir yöntemdir. Bu teknik ile dokular arası su, özel polimerler ile yer değiştirerek, doğal
hallerine birebir benzer, örnekler eğitim amaçlı ve biyoloji müzeleri için elde edilmektedir. Bu yöntem
pahalı ve özel ekipmanlar gerektiren; işlemi yapan teknisyenin uzun süre toksik maddelere maruz
kalabildiği bir yöntemdir. Doku takibi rutin histopatoloji pratiğinde her gün kullanılan bir yöntemdir.
Gereç Yöntem: Bu araştırmada eğitim materyali olabilecek bir kolon kanseri, bir larinks kanseri, bir
böbrek kanseri, bir yumuşak doku sarkomundan boyuta ve farklı deneme sürelerine göre 5-10 gün süreli,
otomatik vakumlu kapalı sistem doku takip cihazında uzatılmış doku takibine maruz bırakılmıştır.
Örnekler rutin işlemler tamamlandıktan bir yıl sonra atılmak için ayrılan örneklerden seçilmiştir.
Bulgular: Bu çalışmada elde edilen eğitim materyalleri parafine doymuş olarak çıkan örnekler kokusuz
elle rahat ellenebilen kuru eğitim materyali olarak hazırlanmıştır. Örneklerin 3-6 aylık bekleme
sürelerinde bozulma, kuruma deformasyon göstermediği saptanmıştır. Örnekler Temel Onkoloji yüksek
lisans ve doktora derslerinde ön deneme olarak kullanılmıştır.
Sonuç: Uzatılmış doku takip yöntemi kalıcı doku organ eğitim materyali hazırlamak için kolay ve ucuz
bir yöntem olarak saptanmıştır. Gelecek planlarımızda daha büyük örneklerle çalışma, nadir tümörleri
çalışma, deney hayvanları için eğitim materyali hazırlama, cam ve reçine gibi materyallere gömme ve
dayanıklılık testleri ve saklanan örneklerden moleküler çalışma olasılığının test edilmesi vardır.
Dayanıklılık daha uzun süre gözlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Tümör dokusu, eğitim materyali, plastinasyon
Not: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Kordinatörlüğü tarafından proje no:
2016.KB.SAG.024 ile desteklenmiştir.
Kaynakça
1. von Hagens G, Tiederman K, Kriz W. The current potential of plastination. Anat Embryol
(Berl)1987;175:411-21
2. I.C. Sturdgess, Plastination: Science or Art http://en.wikipedia.org/wiki/Plastination.
3. Grondin, G., Grondin, G. G. & Talbot, B. G. (1994). A Study of Criteria Permitting the Use of
Plastinated Specimens for Light and Electron Microscopy, Biotechnic & Histochemistry, 69(4) 219234.
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Giriş: Kordomalar notokord hücre artıklarından köken alan yavaş büyüyen, morfolojik olarak benign
olmakla birlikte, lokalizasyon, direkt lokal invazyon ve lokal rekürrens nedeniyle malign seyreden
kemiğin primer neoplazmıdır .Anatomik dağılımı; sakrokoksigeal % 50, sfenooksipital % 35 ve
vertebral % 15' dir .Semptomlar tümörün lokalizasyonuna göre değişmektedir. Kordomaların % 15'i
mobil vertebralardan (servikal, torasik, lomber) köken almaktadır.Vertebral kordomalar lokalizasyonları
nedeniyle erken semptom veren ve buna bağlı olarak erken teşhis konan ve düşük metastaz oranına sahip
neoplazmlardır .Bu tümörlerin metastazları hastalığın gidişatına göre geç dönemde görülmekte ve
kemik, lenf nodu, beyin, akciğer ve abdominal visseral zarlara olur .En sık metastaz
akciğerleredir.Kordomaların nadir görülmesi, hem radyolojik hem de morfolojik açıdan diğer bazı
neoplazmlar ile karışması nedeniyle bu vaka sunulmuştur.
Olgu:62 yasında erkek hasta sol ayağa vuran ağrı nedenıyle başvuran ve lomber mr da L5 vertebra
korpus yükseklığınde azalma ve epıdural mesafeye uzanan 25x12 mm lezyon tespit edılen hasta 2016
da beyın cerrahi klinığinde opere edılıyor. Patolojısi immünohistokimyasal(IHK) ve histopatolojik
bulgularla birlikte şeffaf hücrelı karsınom metastazı olarak değerlendiriliyor. Olguda yapılan ikinci IHK
paneli ile "berrak hücreli neoplazi" düşünürdü. Böbrek tümörü klinik ve radyolojik olarak kesin ekarte
edildi. IHK paneli ile malign melanom metastazı kesin ekarte edildi. Olgu diğer şeffaf hücreli
neoplaziler başta kordoma olmak üzere araştırıldı. Patoloji rapaoru Ege Üniversitesdinde tekrar revize
edildi ve Kordoma olarak raporlandı. Postop radyoterapi alan hastadan sistemık tarama için istenen
Pozıtron Emisyon Tomografi(PET)de primer ile uyumlu odak saptanmadı.Tümör markerları negatif
gelen hasta sistemik tedavi açısından değerlendirilmesi amacıyla tarafımıza başvurdu.Aktif şikayeti
olmayan hastanın onkoloji poliklinik takipleri devam ediyor. Hastaya Kemoterapi planlanmadı.
Tartışma:Uygun cerrahi eksizyon ile etkin tedavi sağlanan nadir malign kemik tümörlerinden olan
kordomaların klinik ve histopatolojik özelikleri ile ayırıcı tanısının iyi bilinmesi klinisyenler açısından
çok önemlidir.
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TANIDA MİDE METASTAZI YAPMIŞ İNVAZİV DUKTAL MEME
KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
Ali Yılmaz, Cem Mirili, Mehmet Bilici, Salim Başol Tekin
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Erzurum
Giriş: Kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseridir ve en sık görülen histopatolojik alt tip invaziv
duktal karsinomdur. Meme karsinomları daha çok lenf nodu, akciğer, karaciğer ve kemiklere metastaz
yaparken, mideye metastazları ise nadir görülen bir durumdur. Biz de tanı anında mide metastazı
yapmış, invaziv duktal meme karsinomlu nadir görülen bu olguyu sunmak istedik.
Olgu: 37 yaşında kadın hasta, sağ memede 1-2 aydır olan ağrı nedeniyle başka bir merkeze başvurdu.
Orada yapılan meme MR’ı, sağ memede granülomatöz, periduktal mastit olarak raporlandı. Mastit
tedavisi sonrası şikayetleri gerilemeyen hastanın merkezimizde yapılan meme USG’sinde; her iki
memede mastit-mastopati ile uyumlu olabilecek görünüm ve sağ aksillar 24x9 mm kalın korteksli lenf
nodları vardı. Sağ memeden yapılan biyopsi sonucu invaziv duktal karsinom, grad 2, östrojen reseptörü
%90 pozitif, progesteron reseptörü %5 zayıf pozitif ve cerb b2 skor 0 olarak raporlandı. Evreleme amaçlı
çekilen pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografide her iki meme, sol sürrenal bez, sağ aksiller,
mediastinal ve abdominal lenf nodlarındaki patolojik tutulumlardan başka, mide korpusunda 16x10 mm
boyutlarında patolojik tutulum vardı. Hastaya bu arada Fluorourasil+ Siklofosfamid + Epirubisin
planlandı. Bu arada hastanın yapılan endoskopisinde mide korpusunda yaklaşık 1 cm çaplı ülsere lezyon
vardı. Alınan biyopsi sonucu meme karsinomu metastazı ile uyumlu geldi. 4 kür kemoterapi alan
hastanın yeni görüntülemeleri istendi ve sonuçları bekleniyor.
Sonuç: İnvaziv duktal meme kanseri tanısı alan hastalarda nadirde olsa mide metastazı olabileceği
unutulmamalıdır. Bu nedenle toplumda sık görülen gastrik yakınmalar bu hastalarda metastaz açısından
dikkatli irdelenmeli ve gerekirse histopatojik örnekleme yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: meme kanseri, mide metastazı, kemoterapi
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MULTİPL MALİGN AKCİĞER NODÜLLERİNİN STEREOTAKTİK
RADYOTERAPİ İLE TEDAVİSİ
Adem Şengül, Mihriban Erdoğan
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Birimi
Giriş ve Amaç: Akciğer kanserinde asıl tedavi cerrahi olmakla birlikte medikal inoperabl veya cerrahiyi
reddeden erken evre olgularda stereotaktik vücut radyoterapisi (SVRT) bir tedavi seçeneğidir. Bu
sunumda, üç adet senkron akciğer nodülü olan ve komorbit hastalıkları nedeniyle cerrahi
uygulanamayan bir olgunun SVRT ile yanıtı değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: 86 yaşında erkek hastada rutin amaçlı yapılan tetkiklerinde sol alt lob lateral
segmentte, sol üst lob linguler segmentte ve sol üst lob apikoposteriorda toplam 3 adet senkron akciğer
nodülü saptandı. PET-BT tetkikinde lezyoların malign olduğu raporlanan hastaya operasyon önerildi.
Komorbid hastalıklar (KOAH ve kalp yetmezliği) ve hastanın tüm girişimsel işlemleri reddetmesi
sebebiyle biyopsi de dahil olmak üzere cerrahi girişim uygulanamadı. PET-BT takibine alınan hastanın
lezyonlarında boyutsal ve metabolik progresyon saptanması üzerine kliniğimize başvurdu.
Bulgular: Sol akciğer alt lobdaki 23x22 mm lezyona Mart 2017’de 3 fraksiyonda 54 Gy, sol akciğer
üst lob linguler segmentteki 18x14 mm lezyona Aralık 2017’de 3 fraksiyonda 60 Gy ve sol akciğer üst
lob apikoposteriordaki 19x19 mm lezyona Haziran 2018’de 5 fraksiyonda 50 Gy SBRT uygulandı. Tüm
tedaviler Cyber Knife cihazı ile 6 MV fotonlarla yapıldı. Tedaviye bağlı herhangi bir akut veya kronik
yan etki gözlenmedi. Hastanın lezyonlarında tedavi sonrası sırasıyla 5, 5 ve 3. aylarda tam yanıt elde
edildi. Yakın zamanda yapılan son kontrollerinde sırasıyla 22, 13 ve 7. aylarda tam yanıt devam
etmekteydi.
Sonuç: Akciğerin opere edilemeyen primer kanseri veya metastazlarında SVRT başarılı bir tedavi
yöntemidir.
Anahtar Sözcükler: Stereotaksi, Radyoterapi, Akciğer kanseri.
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MULTİPL BİLATERAL METASTATİK PULMONER NODÜLLER
BENİGN OLABİLİR Mİ?
Umut Çakıroğlu¹, Gamze Gököz Doğu¹, Nail Özhan¹, Canan Karan¹, Atike Gökçen Demiray¹, Burcu
Yapar Taşköylü¹, Serkan Değirmencioğlu¹, Arzu Yaren¹
¹Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı,
Denizli
Giriş: Histerektomi benign uterin hastalıklarda yaygın olarak uygulanan bir operasyondur. Histerektomi
vajinal ve abdominal yolla yapılmaktadır. Laparaskopik işlemler sırasında uterusun çıkarılması vajinal
yolla veya morselasyon ile olmaktadır. Fakat maligniteden şüphelenildiğinde morselasyon
yapılmamalıdır. Uterin kan akımının yoğun olması nedeniyle vajen ve uterus büyüklüğünün orantılı
olmadığı durumlarda obstrüksiyon ile karşılaşılabilmekte ve bu durumda uterus üzerine T insizyon
yapılarak venöz konjesyonun boşaltılması yolu ile uterus volümü azaltılmakta ve uterusun vajinal yolla
çıkartılması kolaylaştırılmaktadır.
Olgu: 49 yaşında kadın hasta 1 yıldır devam eden sırt ve göğüs ön kısmında ağrısı şikayeti ile
gastroözefageal reflü tanısıyla tedavi edilmiş. Tekrarlayan şikayetleri nedeniyle yapılan
görüntülemelerde: Batın BT’de sol over lojunda ovoid formda yoğun içerikli 15x20mm ılımlı cidar
kalınlaşması gösteren ve kontrast sonrasında periferal ring tarzında belirgin boyanma gösteren atipik
adneksial kitle ve Toraks BT’de her iki akciğerde en büyüğü sol alt lob santralinde 50mm boyuta ulaşan
her iki akciğerde multipl sayıda hiler, santral bölgelerde daha az olan (yaklaşık 30-50mm) multipl
nodüler lezyonlar saptanmış. Bilateral akciğerlerde metastatik lezyonlar saptanması üzerine doku tanısı
için Pamukkale Üniversitesi hastanesine yönlendirilmiş. Hastanın öyküsünden 25 yıl önce myom
nedeniyle opere olduğu 2006 yılında ise servikal koterizasyon yapıldığı öğrenildi. Hastanın jinekolojik
muayenesinde smear sitolojisi negatif geldi. Batın MR; histerektomize olguda pelvik kitle saptanmadı,
her iki overde folikül kistleri mevcut, vajen sol yarısında komplike Gardner kisti ile uyumlu görünüm
saptandı olarak raporlandı. Fiberoptik bronkoskopide endobronşial lezyon görülmedi. Primer odak
araştırması ve akciğerde yaygın metastatik lezyonlardaki tutuluma göre biyopsi yerini belirlemek için
PET/BT çekildi. PET/BT’de en büyüğü sol akciğer alt lob posterobazal segmentte 55 mm çaplı (SUV
max:4.68) ve bunun inferior komşuluğunda 37 mm çaplı (SUV max:4.27), sağ akciğerde hiler bölge
komşuluğunda 37 mm çaplı (SUV max:5.70) olmak üzere bilateral multipl nodüllerde patolojik artmış
F-18 FDG tutulumları izlendi. Ayrıca bilateral en büyüğü 12 mm çaplı multipl milimetrik nodüllerde
ılımlı artmış F-18 FDG tutulumları (SUV max:2.39-1.44) izlendi. Bunların dışında bilateral akciğer
parankiminde multipl milimetrik nonmetabolik nodüller izlendi. (Şekil 1) Tanısal amaçla akciğer wedge
rezeksiyon yapıldı. Patoloji raporu: ‘Leiomyomatoz tümör (fibroleiomyomatoz hamartom?).
Leiomyomatoz tümörlerde uterin düşük dereceli leiomyosarkom olasılığı ekarte edilememiştir. Bu
olasılık için klinikopatolojik korelasyon önerilir’ şeklinde raporlandı.
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Tartışma: Uterin leiomyomlar düz kas hücreleri ile değişik miktardaki fibroz doku ve kollajen
matriksten oluşmuş iyi huylu mezenşimal tümörlerdir. Leiomyomatozis histopatolojik ve morfolojik
olarak tamamen benign, ancak kliniği ve davranış biçimi, büyüme ve yayılım açısından malign bir
tümöre benzeyen bir antitedir. Hastalığın tedavisi cerrahidir ve tüm tümör kitlesi çıkarılmaya
çalışılmalıdır. Prognoz oldukça iyidir. Morselasyon yapılan vakalarda başta akciğerler olmak üzere
venlere ve kalbe yayılım yapabilmektedir. Nadir de olsa rekürrens gösterebileceği bilindiği için
hastaların takiplerine devam edilmesi önerilmektedir.
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FARKLI MEME KANSERİ HÜCRE HATLARINDA PAKLİTAKSEL’İN
ANTİPROLİFERATİF VE ANTİTPOPTOTİK ETKİLERİNİN İN-VİTRO
OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Efe Özgür SERİNAN1, SAFİYE AKTAŞ1
1

Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
efeserinan@gmail.com

Giriş ve amaç: Bu ön çalışmada, 4 farklı meme kanseri hücre hattında; Paclitaxel’in hücre canlılığı ve
apoptoz üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.Daha önce, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji
Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı’nda yapılmış TÜBİTAK-213M668 numaralı proje kapsamında
desteklenmiş yüksek lisans tez çalışmasında;Doksorubisin yüklenmiş hedeflendirilebilir özellikte
mikroköpükçüklerin in-vivo deney hayvanı modelinde, antitümöral etkileri incelenmiş; Doksorubisin’in
terapötik etkisini görebilmek için gerekli olan miktar mikroköpükçüklere yüklenemediği için nekroz,
apoptoz oranları ve hücre canlılığında istatistiksel anlamlı farklılık gözlenirken, tümör boyut farkı,
gruplar arasında istatistiksel anlamlı bulunmamıştır(p=0,145).Bu nedenle mikroköpükçüklere
maksimum yükleme oranı Doxorubicin’den çok daha fazla olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiş olan
Paclitaxel, kullanılacak ajan olarak belirlenmiştir.
Gereç ve yöntem: 4T1,MDAMB-231,EMT-6 ve MCF-7 meme kanseri hücreleri %1L-glutamin ve
%1penisilin-streptomisin ilaveli 10%fetal bovin serum içeren RPMI-1640 ve DMEM ortamlarında
kültüre edilmiştir. Hücrelere 0-100nM doz aralığında Paclitaxel; 24,48;72 saatlik inkübasyon
sürelerinde uygulanmıştır. Hücre proliferasyonu WST-1 reaktifi ile ELISA okuyucuda absorbans
değerleri üzerinden tayin edilmiştir. LD 50 dozlarında apoptoz oranları,apoptotik(BAX) ve
antiapoptotik(BCL-2) protein ekspresyonları,flow sitometrik olarak tayin edilmiştir.
Bulgular: 4T1 hücre hattı için 24,48,72 saatlik inkübasyonlar sonucunda Paklitaksel’in 100nM’lık
konsantrasyonunda sırası ile %42,%22,%55 hücre canlılığı saptanmıştır. Diğer dozlarda %50’ye yakın
ölüm gözlenmemiştir. 100nM’lık Paklitaksel uygulamasında, MDAMB-231 hücre hattında,24 ve 48
saatte %26,%28, EMT-6 hücre hattında, 24,48,72 saatte %41,%58,%42;MCF-7 hücre hattında için 24
ve 48 saatte %28 ve %24 hücre canlılıkları sırası ile saptanmıştır. 72 saatte MDAMB-231 ve MCF-7’de
72 saatte istatistiksel anlamlı hücre ölümü gözlenmemiştir.WST-1 deneyleri sonucu LD50 dozu 4 hücre
hattı için de 100 nM ve inkübasyon süreleri de 24 saat olarak saptanmıştır. LD50 dozunda ve 24 saatte
4T1, MDAMB-231, EMT-6 ve MCF-7 hücre hatlarında sırasıyla %31, %57, %46,8 ve %30 apoptoz
saptanmış, 4T1 ve EMT-6 hücrelerinin, apoptozda önemli olan BAX ekspresyonunu indüklediği
saptanmıştır. MCF-7 ve MDAMB-231 hücrelerinde de BAX ekpsresyonunun yanında anti-apoptotik
BCL-2 protein ekspresyonu da gözlenmektedir.
Sonuç: Bu ön çalışma sonucunda elde edilen bulgular ışığında, Pakliaksel’in meme kanseri hücrelerini
belirgin düzeyde apoptotik hücre ölümüne sürüklediği saptanmıştır. Bu hücrelerde BCL2, BAX, protein
ekspresyonlarında değişimlerin saptanması apoptotik hücre ölümünü destekler niteliktedir.
Pakiltaksel’in hedeflendirilebilir nitelikte olan mikroköpükçüklere yüklenerek in-vitro ve in-vivo meme
kanseri hayvan tümör model çalışmaları üzerinde daha kapsamlı olarak değerlendirilmesi sonrasında
klinikte faydalı olup olmayacağı konusunda bilgiler elde edilebilecektir.
Anahtar kelimeler: PAKLİTAKSEL, MEME KANSERİ, APOPTOZ,
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NÖROBLASTOMDA MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERININ
TEDAVIYE ETKISININ İN VİTRO VE İN VİVO
DEĞERLENDİRİLMESİ
Safiye AKTAŞ1, Ayşe Pınar ERÇETİN ÖZDEMİR1, Yasemin ÇAKIR1, Melek AYDIN1,
Meryem ÇALIŞIR2, Ömer BEKÇİOĞLU1, Osman YILMAZ2, Nur OLGUN3
Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD, İzmir, Türkiye
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuar Hayvanları AD, İzmir, Türkiye
3
Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Klinik Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
safiyeaktas@gmail.com
1

2

Amaç: Nöroblastom (NB) sempatik sinir sisteminin nöral krest kökenli ilginç biyolojik davranışı ile
dikkat çeken embriyonel tümörüdür. Mezenkimal kök hücreleri (MKH) multipotent yetenekleri ve
osteoblast, adiposit ve kondroblast gibi mezenkim hücre serilerine diferansiye olabilmeleri nedeniyle
hücre transplantı temelli umut verici bir terapötik yaklaşım olarak güncel bir araştırma konusu haline
gelmiştir. Çalışmanın amacı NB da MKH lerin tedaviye etkisinin in vitro ve in vivo düzeyde
değerlendirilmesidir.
Gereç Yöntem: In vitro çalışmada C1300 nöroblastom hücreleri, sadece MSC’ler ile, MSC'ler olmadan
ve kokültür olarak 24, 48, 72 saat boyunca 50 ve 100 uM CDDP'ye maruz bırakılmıştır. Hücrelerin
canlılığı, tripan mavisi boyası ile, apoptoz yüzdesi de Anneksin-V akım sitometrik olarak analiz
edilmiştir. In vivo çalışmada C1300 NB hücre hattı ile atimik nude farelerde NB modeli subkutan
enjeksiyon ile sağlandıktan sonra deney grupları kontrol, IP yolla 16mg/kg sisplatin uygulanan, 1x105
MKH uygulanan ve sisplatin ile 1x105 MKH kombinasyonu uygulanan yedişer hayvanlı gruplar oralak
düzenlenmiştir. Uygulama ardından 1 hafta sonra hayvanlar sakrifiye edilip, tümör dokularında
morfolojik inceleme ve TUNEL ile apoptoz değerlendirilmiştir. İstatistiksel analiz Mann Witney U non
parametrik testi ile p<0.05 değeri ile gerçekleştirlmiştir.
Bulgular: In vitro çalışmada; MKH 'lerin antitumor etki etmediği,ancak CDDP 'nin nöroblastomadaki
anti-tümör etkisini değiştirmediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uygulanan in vivo nude mice
ksenograft modelde MKH’ler NB ‘da in vivo olarak tümör proliferasyonuna katkı sağladığı
saptanmıştır. Ayrıca en sık kullanılan ajan olan sisplatinin sitotoksik etkisini azaltmıştır.
Sonuç: Sisplatinin yan etkisini azaltıbileceği yönündeki daha önceki çalışmalarımıza karşın, MKH olası
kullanımı NB’da dikkatle sorgulanmalıdır. Çünkü tümör lehine davrandığı saptanmıştır. MKH’lerin
tedavide rejeneratif tıpta hücresel tedavi olarak kullanımında; asemptomatik, başlamış bir kanseri
prolifere edip etmeyeceği gelecek çalışmalarımızda in vitro ve in vivo olarak planlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mezenkimal kök hücre, Kanser tedavisi, Nöroblastom, Sisplatin
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METASTATİK MALİGN MELANOMDA İPİLİMUMAB SONRASI
GELİŞEN HİPERPROGRESYON OLGUSU
Alper SEVİNÇ
Medicalpark Gaziantep Hastanesi, Gaziantep

AMAÇ: Checkpoint inhibitörleri sonrasında gelişen hiperprogresyon vaka bildirimleri artmaktadır.
İmmunoterapi sonrası hiperprogresyon gösteren malign melanom olgusu sunulmaktadır.
OLGU: 36 yaşında bayan hasta 04/2017'da hemoptizi şikayeti ile başvurdu. Hastanın daha önce malign
melanom nedeniyle kemoterapi (cisplatin+paklitaksel) aldığı ve progrese olduğu öğrenildi. PET-BT'de
her iki akciğerde multiple nodüllerde, batın içi lenf nodlarında, ve iskelet sisteminde İpilimumab 3
mg/kg başlandı. Hasta 3 gün sonra acil servise hemoptizi ve nefes darlığı şikayetleri ile başvurdu.
Akciğer grafisinde multiple nodüller saptanan hastaya Toraks BT planlandı. BT'de daha önce PETBT'de saptanan tutulumların sayı ve boyut olarak progrese oldukları görüldü. Hasta solunum yetmezliği
tanısıyla yoğunbakım ünitesine alınarak entübe edildi.Ancak bir hafta sonra kaybedildi.
SONUÇ: Checkpoint inhibitörleri birçok kanser tedavisinde kullanılan immunoteröpatik ajanlardır.
Ancak immunoterapi sonrası hiperprogresyon gösteren yaklaşık %10 civarında olduğu düşünülen bir
altgrup bulunmaktadır. Tedavi sonrası hiperprogresyon gösteren hasta grubunda daha dikkatli
davranılarak öncelikle tanı konulmalı ve tedavisi yapılamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Malign melanom, immunoterapi, hiperprogresyon
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