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Önsöz

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği 2017’de kuruluşunun 20.yılına ulaşmıştır. 
TPOG ulusal boyuttaki çalışmaların başlatılması, ulusal tedavi protokollerinin hazır-
lanması, araştırma projelerinin desteklenmesi ile önemli ve önder nitelikte bir bilim-
sel uzmanlık derneği olmuştur. Pediatrik Onkoloji alanındaki katkıları giderek büyü-
yen grubumuzun XX. Kongresinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi 
Bilim Dalı’na görev verilmesinden büyük onur ve mutluluk duymaktayız. XX. Ulusal 
Pediatrik Kanser Kongresi 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır. 

XX. Kongremiz  “Çocukluk Çağı Kanserlerinin Biyolojik Temelleri” ve “Nütrisyon” 
kursları ile başlamaktadır. Her iki kursun içeriklerinin genç meslektaşlarımız için çok 
yararlı olacağı görüşündeyiz.

Kongrede Hodgkin lenfomalar ana konu olacaktır. Sağkalım oranları çok yüksek 
olan bu hasta grubunda en uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesi çok önemlidir. Ho-
dgkin lenfomada patoloji konusunu takiben Monica Metzger tarafından erken evreli 
ve ileri evreli Hodgkin lenfomada güncel tedavi yaklaşımları  konusundaki deneyimler 
paylaşılacaktır.  Kongre süresince Hodgkin lenfomada radyoterapi, relaps/refrakter 
hastalıkta tedavi, yeni yaklaşımlar, yüksek doz kemoterapi ile birlikte kök hücre nakli 
ve geç etkiler tartışılacaktır.

Kongre kapsamında küresel kanser kontrolü, kemoterapinin temel ilkeleri, Wilms 
tümörü ve diğer böbrek tümörleri, nöroblastom, karaciğer tümörleri, akut lösemiler, 
febril nötropeni, interaktif olgu sunumları ve sözel bildiriler yer almıştır. Osteosarkom 
konusunda Eugenie Kleinerman tedavi deneyimlerini bizlerle paylaşacaktır. 

Kongre programı sırasında yeni TPOG protokol önerilerinin sunumlarına yer veril-
miştir. Uzun dönem yaşam rehberi önerisi, medulloblastom protokol önerisi ve adre-
nokortikal karsinom protokol önerisi sunulacaktır.

Kongrenin ilk gününden başlayarak, titizlikle hazırlanmış bir programla Onkolo-
ji Hemşireliği Oturumları gerçekleşecektir. Tüm üyelerimizi ve multidisipliner ekipte 
yer alan meslektaşlarımızı XX. Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi’ne davet etmekten 
onur ve mutluluk duyarız. 

Prof. Dr. Betül Sevinir  Prof. Dr. Emel Ünal
Kongre Başkanı    TPOG Başkanı
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Kurullar

TPOG Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Emel ÜNAL

2. Başkan
Prof. Dr. Cengiz CANPOLAT

Bilim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Nurdan TAÇYILDIZ

Genel Sekreter
Doç. Dr. Neriman SARI

Sayman
Prof. Dr. Nilgün KURUCU

Üyeler
Prof. Dr. Serap AKSOYLAR

Prof. Dr. Funda ÇORAPCIOĞLU

Lokal Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Betül SEVINIR

Doç. Dr. Metin DEMIRKAYA
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Kurslar

KURSLAR

2 Mayıs 2018
ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNİN BİYOLOJİK TEMELLERİ 

Kurs Moderatörleri: Safiye Aktaş, Elif Güler

13:30-14:00 Moleküler ve Genetik Temeller - Zekiye Altun

14:00-14:30 Çocukluk Çağı Kanserlerinde Kalıtım - Ferda Pınarlı 

14:30-14:45 Kahve Molası

14:45-15:15 Biyolojik ve Çevresel Risk Faktörleri - Sonay Incesoy Özdemir

15:15-15:45 Çocukluk Çağı Kanserlerinde Tümör Immünolojisi - Figen Doğu

15:45-16:00 Sorular ve Cevaplar

NUTRİSYON KURSU
Kurs Moderatörleri: İbrahim Bayram, Handan Dinçaslan 

16:15-16:45 Nutrisyon Durumunun Değerlendirilmesi - Çağlar Çıtak

16:45-17:15 Nötropenik Diyet ve Klinik Nutrisyon Uygulamaları - Derya Bıçaklı 

17:15-17:30 Kahve Molası

17:30-17:45 Olgu Sunumu 1: Solid Tümörlü Hastada Beslenme - Gülşah Tanyıldız, Dilek Akçora 

17:45-18:00 Olgu Sunumu 2: Lenfoproliferatif Kanserli Hastada Beslenme - Fatma Betül Çakır 

18:00-18:15 Olgu Sunumu 3: KIT Hastasında Beslenme - Fatih Erbey

18:15-18:30 Sorular ve Cevaplar
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Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

3 Mayıs 2018
09:00-09:15 Açılış Konuşmaları

09:15-10:00 Konferans: Küresel Kanser Kontrolü
Oturum Başkanları: Emel Ünal, Betül Sevinir
Konuşmacı: Tezer Kutluk

10:00-10:45  Konferans: Hodgkin Lenfoma Patolojisi
Oturum Başkanları: Nilgün Kurucu, Funda Çorapcıoğlu
Konuşmacı: Öner Doğan 

10:45-11:15 Kahve Molası

11:15-12:15 Conference: Treatment In Early Stage Hodgkin's Lymphoma
Chairpersons: Münevver Büyükpamukcu, Mehmet Kantar
Chairpersons: Monica Metzger 

12:15-13:30
Öğle Yemeği ve Poster Bildiri Sunumları (12:30-13:30)
Oturum Başkanları: Zuhal Keskin Yıldırım, Şule Yeşil 

(P-001 / P-042)

13:30-14:30 Conference: Treatment In Advanced Stage Hodgkin's Lymphoma
Chairpersons:  Bülent Zülfikar, Cengiz Canpolat
Chairpersons: Monica Metzger

14:30-16:00 Panel: Wilms Tümörü ve Diğer Böbrek Tümörlerinde Güncel Yaklaşım
Oturum Başkanları: Canan Akyüz, Yavuz Köksal
Patoloji - Aylin Okçu Heper
Cerrahi - Nizamettin Kılıç
Kemoterapi - Ali Varan
Radyoterapi - Yavuz Anacak

16:00-16:30 Kahve Molası

16:30-18:00 Sözel Bildiriler - 1
Oturum Başkanları: Atilla Tanyeli, Ferhan Akıcı

18:00 Açılış Kokteyli
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Bilimsel Program

4 Mayıs 2018
09:00-09:45 Konferans: Hodgkin Lenfomada Radyoterapi

Oturum Başkanları: Gülsan Yavuz, F. Güçlü Pınarlı
Konuşmacı: Emin Darendeliler

09:45-10:45 Panel: Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Tedavi
Oturum Başkanları:  Inci Yıldız, Suna Emir
Kemoterapi ve Monoklonal/Hedefe Yönelik Tedaviler - Inci Ergürhan Ilhan
Yüksek Doz Kemoterapi ve Kök Hücre Nakli - Volkan Hazar

10:45-11:15 Kahve Molası

11:15-12:15 Conference: Osteosarcoma-The Past, Present and The Future
Chairpersons: Rejin Kebudi, Ayhan Dağdemir
Chairpersons: Eugenie S. Kleinerman

12:15-13:30
Öğle Yemeği ve Poster Bildiri Sunumları (12:30-13:30)

Oturum Başkanları: Gülay Sezgin, Süheyla Ocak
(P-043 / P-084)

13:30-15:00 Panel: Hodgkin Lenfoma Tedavisinin Geç Yan Etkileri
Oturum Başkanları: Nurdan Taçyıldız, Nilgün Kurucu
Kardiyak ve Pulmoner Geç Yan Etkiler - Serhan Küpeli
Endokrin Geç Yan Etkiler - Erman Ataş
Ikincil Kanserler - Neriman Sarı

15:00-15:20 Kahve Molası

15:20-16:50 Panel: Nöroblastom
Oturum Başkanları: Nur Olgun, Ceyda Karadeniz
Nöroblastomun Moleküler Özellikleri - Safiye Aktaş
Konvansiyonel Tedavi -  Emre Çeçen
Yüksek Doz Kemoterapi ve Kök Hücre Nakli - Serap Aksoylar
Immünoterapide Yenilikler ve Anti GD2 Tedavisi - Nur Olgun

16:50-18:30 Sözel Bildiriler- 2
Oturum Başkanları: Vedat Köseoğlu, Aykan Özgüven

18:30-19:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Emel Ünal
Konuşmacı: Neriman Sarı

21:00 Ebru Gösterisi - Dilek Erim
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Bilimsel Program

5 Mayıs 2018
08:30-09:15 Konferans: Anti-Kanser Tedavinin Tarihsel Gelişimi ve Felsefi İlkeleri

Oturum Başkanları: Aynur Oğuz, Kamer Mutafoğlu
Konuşmacı: Faik Sarıalioğlu

09:15-10:45 Panel: Karaciğer Tümörlerinde Tanı ve Tedavi
Oturum Başkanları: Inci Ayan, Dilek Ince
Patoloji - Ulviye Yalçınkaya
Cerrahi - Orkan Ergün
Risk Grupları ve Kemoterapi -  Metin Demirkaya

10:45-11:15 Kahve Molası

11:15-12:15 İnteraktif Olgu Sunumları - 1
Oturum Başkanları: Mustafa Büyükavcı, Nalan Yazıcı
“Biallelic Mismatch Repair” Eksikliği Olan Tümör Olguları

Olgu - 1 - Ayşe Erbay
Olgu - 2 - Derya Özyörük

Tüberosklerozlu Tümör Olgusu - Ekrem Ünal
Nörofibromatozisli Tümör Olgusu - Kudret Çağlar

12:15-13:30
Öğle Yemeği ve Poster Bildiri Sunumları (12:30-13:30)

Oturum Başkanları: Can Acıpayam, Doğan Köse
(P-085 / P-128)

13:30-14:30 TPOG Protokol Önerisi: Uzun Dönem Yaşam Rehberi Önerisi
Oturum Başkanları: Gülnur Tokuç, Sema Vural
Konuşmacı: Nurdan Taçyıldız

14:30-15:30 TPOG Protokol Önerisi: Medulloblastom, Adrenokortikal Karsinom
Oturum Başkanları: Mehmet Akif Özdemir, Alp Özkan 
Medulloblastom -  Mehmet Kantar
Adrenokortikal Karsinom -  Bilgehan Yalçın

15:30-16:00 Kahve Molası

16:00-17:00 Panel: Akut Lösemiler
Oturum Başkanları: Leyla Ağaoğlu, Nazan Çetingül
ALL Tedavisinde Yenilikler- Mehmet Ertem
AML Tedavisinde Yenilikler - Sema Anak

17:00-18:00 Sözel Bildiriler - 3
Oturum Başkanları: Bahar Beker, Ceyhun Bozkurt

20:00 Gala Yemeği
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Bilimsel Program

6 Mayıs 2018
08:30-10:00 Panel: Febril Nötropeni

Oturum Başkanları: Ömer Devecioğlu, Savaş Kansoy
Febril Nötropeni Rehberleri - Deniz Tuğcu
Antibakteriyeller - Burça Aydın
Antifungaller -  Bülent Cengiz
Antiviraller - H. Ahmet Demir

10:00-10:30 Kahve Molası

10:30-12:00 İnteraktif Olgu Sunumları-2
Oturum Başkanları: Canan Vergin, Nazmiye Yüksek
Osteonekroz - Begül Küpeli 
Veno-Oklüziv Hastalık -  Gürses Şahin
PRES - Murat Elli

12:00-12:30 Kapanış
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Hemşirelik Bilimsel Program

HEMŞİRELİK 

OTURUMLARI

3 Mayıs 2018
08:00-09:00 Kayıt

09:00-09:15 Açılış Konuşması - Nurseven Karaman

09:15-10:00 Konferans: Çocuk Onkoloji Hemşireliği İle İlgili Dünyada ve Ülkemizde Son Gelişmeler 
Oturum Başkanları: Zuhal Keskin Yıldırım, Hatice Akyol
Konuşmacı: Sema Kuğuoğlu

10:00-10:45 Panel : Güncel Uygulamalar
Oturum Başkanları: Büşra Ağgön, Bahriye Akkaya
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonunda Güncel Uygulamalar Nevin Avşar
Port Kateter Bakımı – Güncel Rehberler – Canan Keskin Gemici

10:45-11:15 Kahve Molası

11:15-12:15 Panel: Pediatrik Onkolojide Ağrılı Hastaya Yaklaşım
Oturum Başkanları: Erol Kısmet, Nefiye Yıldız  
Pediatrik Onkolojide Ağrının Yönetimi - Tuba Eren 
Pediatrik Onkolojide Ağrı Yönetimine Yönelik Yürütülen Hemşirelik Çalışmaları ve Sonuçları 
Ayfer Aydın 

12:15-13:30 Öğle Yemeği

13:30-15:00 Panel: Semptom Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamalar- Meta Analiz Çalışma Sonuçları 
Oturum Başkanları: Fikret Asarcıklı, Melek Beggi 
Mukozit Yönetimi – Pınar Yılmaz 
Bulantı-Kusma Yönetimi – Gizem Cırıklıel  
Konstipasyon ve Diyare Yönetimi – Ferhan Çetin Şeref 

15:00-15:30 Konferans: Radyoterapi Alan Hastada Hemşirelik Bakımı
Oturum Başkanları: Uğur Demirsoy, Mahtuma Peker Ulusoy
Konuşmacı: Tuna Çalışır

15:30-16:00 Konferans: Nötropenik Hastanın Bakımı
Oturum Başkanları: Ertuğrul Eryılmaz, Sunay Çetinkaya
Konuşmacı: Remziye Semerci
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Hemşirelik Bilimsel Program

4 Mayıs 2018
09:00-10:00 Panel: Palyatif Bakım Hastası ile Çalışmak

Oturum Başkanları: Şule Yeşil, Fatma Taş
Palyatif Bakım Hastasında Hekimlerin Yaşadığı Güçlükler Arzu Okur
Palyatif Bakım Hastasında Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlükler Sevil Özkan

10:00-10:45 Panel: Pediatrik Onkolojide Teknolojinin Kullanımı
Oturum Başkanları: Birsel Küçükersan, Esin Ercan Demirel
Çocuk Hastaların ve Ebeveynlerin Eğitiminde Teknoloji ve Networklerin Yeri - Handan Boztepe
Sağ Kalan Çocuklara ve Ebeveynlerine Yönelik Teknoloji Temelli Psiko-Sosyal Destek Programları ve 
Hemşirenin Rolü – Bedriye Ak   

10:45-11:15 Kahve Molası

11:15-12:15 Panel: Çocuk ve Ailelerin Güçlendirilmesi
Oturum Başkanları: Meriç Cihan, Zeynep Cogu Işçil
Pediatrik Onkoloji Hastalarında Ihmal ve Istismar – Ayşe Güner
Kanserli Adölesanlar ve Etiketlenme – Naime Altay  
Göç Ile Gelen Hastaların Bakımı – Selma Uslu 

12:15-14:00 Öğle Yemeği

14:00-14:30 Konferans: Sağlık Okuryazarlığı Nedir, Nasıl Ölçülür?
Oturum Başkanları: Hilal Susam Şen, Belgin Akbulut
Konuşmacı: Leyla Muslu

14:30-15:00 Konferans: Kanıta Dayalı Uygulama Nedir? Hemşirelik Uygulamalarına Nasıl Yansır?
Oturum Başkanları: Salih Güler, Nurseven Karaman 
Konuşmacı: Ayşin Kayış      

15:00-15:20 Kahve Molası

15:20-16:40 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Özge Vural, Sevcan Atay
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Hemşirelik Bilimsel Program

5 Mayıs 2018
09:00-10:45 Panel: Hemşirelikte Klinik Araştırmalar - 1

Oturum Başkanları: Can Acıpayam, Medine Yılmaz 
Araştırma Yaparken Dikkat Edilecek Etik Uygulamalar – Emine Gül Kuzucu
Literatür Nasıl Taranır? – Gülçin Yelten
Araştırma Nasıl Tasarlanır? – Şafak Dağhan

10:45-11:15 Kahve Molası

11:15-12:15 Konferans: Nasıl Veri Toplarız?
Oturum Başkanları: Sema Yılmaz, Nuray Demir
Konuşmacı: Dilek Özmen

12:15-13:30 Öğle Yemeği

13:30-15:30 Panel: Hemşirelikte Klinik Araştırmalar - 2
Oturum Başkanları: Gülay Sezgin, Hülya Bingöl 
Hangi Temel  Istatiksel  Analizleri Uygularız? - Sultan Ayaz  
Araştırmamızı Nasıl Makaleye Dönüştürürüz? – Aynur Uysal Toraman



ÇOCUKLUK ÇAĞI 
KANSERLERİNİN 

BİYOLOJİK TEMELLERİ 
KURSU 

KONUŞMA METİNLERİ
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Çocukluk çağı kanserlerinin çoğunu başta akut lenfo-
sitik lösemi ve santral sinir sistemi tümörleri olmak 

üzere hematolojik ve solid kanserler oluşturur. Kanserle-
rin görülme yaşına göre bu dağılım farklıklar gösterebil-
mektedir. Çocuklarda 0-5 yaş arası sıklıkla lösemi, reti-
noblastom, nöroblastom, hepatoblastom, yumuşak doku 
sarkomları, santral sinir sistemi tümörleri, teratom ve Wil-
ms tümörleri görülür (1). 5-10 yaş aralığında çocuklarda 
görülen kanserler arasında retinoblastom, nöroblastom, 
hepatoselüler karsinom, santral sinir sistemi tümörleri, 
Ewing sarkomu ve lenfoma yer alır. 10-15 yaşlarında ise 
hepatoselüler karsinom, yumuşak doku sarkomları, oste-
ojenik sarkom, tiroid karsinomu ve Hodgkin hastalığı gö-
rülmektedir (1). 

Kanserin biyolojik gelişim süreci çocukluk çağı kanserle-
rinde de germline ve somatik genetik ve epigenetik deği-
şiklikler ve bunların progresif birikimi ile ortaya çıkan gen 
ifade değişimleri yoluyla belirlenebilmektedir (2). Malign 
transformasyon süreci içinde ortaya çıkan nokta mutasyon-
ları, insersiyonlar, delesyonlar, translokasyonlar ve re-ar-
ranjmanları içeren daha büyük yapısal değişimler kanserde 
mutasyonların gelişimine katkıda bulunur. Bu değişimler 
fenotipik olarak kanser hücresinde gördüğümüz kontrol-
süz çoğalma, apoptozdan kaçış ve diferansiasyon kaybı gibi 
özelliklere neden olur.  Kromozomlarda meydana gelen seg-
mental kayıplar ve kopya sayı varyasyonları (copy number va-
riation) gibi değişiklikler kansere yatkınlığı ve kanser riskini 
arttırırlar. Kansere yatkınlık başta Genome-Wide-Asosias-
yon çalışmaları (GWAS) ve diğer genetik linkage çalışmaları 
ile single nükleotid varyasyonlar (CNV) ve single nükleotid 
polimorfizm (SNP) ilişkili genler tanımlanabilmektedir. Bu 
varyasyonların, proteinin fonksiyon değişimine neden olan 
kodlayıcı ya da düzenleyici gen bölgesinde olması durumun-
da ailesel nöroblastomda ALK ya da Li-Fraumeni Sendro-
munda p53 mutasyonu ortaya çıkmaktadır.

Kanserde meydana gelen genetik değişimleri anlamak için 
moleküler sitogenetik analizlerle kromozomların incelen-
mesi; genetik ve fiziksel haritalama; sanger sekanslama, 
single nükleotid polimorfizm ve yenil sekanslama teknikle-
rinin kullanıldığı tüm genom sekanslama teknikleri; daha 
sonra cDNA kütüphanelerinin kullanılması ve Real-Time 
PCR gibi değişik yöntemlerle gen ekspresyon değişimleri-
nin belirlenmesi ile ve gen değişiminin proteine yansıması-
nı içeren proteomiks ve protein arrayler gibi teknikler kul-
lanılmaktadır. Ayrıca epigenetik değişimlerin belirlenmesi 
adına metilasyon değişimleri ve mikroRNA analizleri ger-
çekleştirilebilmektedir. Tüm bu moleküler analizlerin ortak 
amacı çocukluk çağı kanserlerinde ideal biyobelirteç olabi-
lecek gen ya da protein değişimlerinin ortaya konabilmesi-
dir. Bu belirteçler kolay elde edilebilir biyolojik örneklerde 
sonuç verebilen, ucuz, hızlı sonuç veren test sistemlerinin 
oluşturulması ile kanserin taramasından, erken tanıya, 
prognoz ve tedavi izleminde  kullanılabilecek şekilde geliş-
tirilmeye çalışılmaktadır. 

Çocukluk çağı kanserleri erişkin kanserlerinden biyolojik 
açıdan belirli farklıklar gösterirler. Çocuklarda tanı konan 
malign solid tümörler sıklıkla ve en azından kısmen geli-
şimsel yolların disregülasyonu sonucudur ve organoge-
nezin değişik evrelerini tekrarlayabilirler. Patogenezine 
ilişkin önemli bilgiler, normal embriyonal ve fetal organ 
gelişiminin yanı sıra, bu tümörlerle ilişkili gelişimsel bo-
zukluklar ve konjenital sendromlardan sorumlu mekaniz-
maların incelenmesinden elde edilmiştir. Pediatrik solid 
tümörlerin patolojisi, genetik ve moleküler analizlerinin 
sistematik entegrasyonu, farklı klinik tümör alt tiplerinin 
ve bu neoplazmların bazıları için potansiyel terapötik he-
deflerin anlaşılmasını sağlayabilecektir.

Çocukluk çağında en sık görülen solid tümörler santral sinir 
sistemi tümörleridir. Santral sinir sistemi tümörleri arasın-

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNİN MOLEKÜLER VE 
GENETİK TEMELLERİ

Zekiye S. Altun
DEU Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji AD
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da başlıca medulloblastom, ependimom ve yüksek gradeli 
glioma en sık karşılaşılan alt tipleri oluşturmaktadır. Medul-
loblastom, büyük hücreli ve anaplastik tipte görülmektedir. 
Esas olarak günümüzde yerleşmeye başlayan moleküler sı-
nıflama tanı ve evreleme amacıyla klinik olarak kullanılma-
ya başlamıştır. Bu moleküler sınıflamada; WNT, Sonic Hed-
gehog (SHH), grup 3 ve grup 4 alt sınıflar bulunmaktadır. Bu 
sınıflama özellikle hastaların gidişatı hakkında histolojiden 
daha fazla bilgi vermektedir. Bu sınıflama ile prognozu en 
iyi olan grup WNT grubu olup, en kötü grup ise grup 3’tür. 
Medulloblastomun prognozunu değerlendirilmede kullanı-
lan genler CTNNB1, DDX3X,  SMARCA4, TP53, PTCH1, SMO, 
SUFU, GL1, MYC, OTX2, KDM6A ve MYCN’dir.

Çocukluk çağı kanserleri içinde solid tümörler arasında 
ikinci en sık görülen kanserler nöroblastomlardır. Nörob-
lastomun evrelemesi için moleküler evreleme sistemi ül-
kemizde TPOG nöroblastom protokolü kapsamında kulla-
nılmaktadır. Bu protokol kapsamında tümör örneklerinde 
akış sitometrik olarak DNA ploidi analizi ve Real-Time PCR 
yöntemi ile MYCN amplifikasyonu, 17q kazanımı (17q25), 
11q kaybı (11q23), 1p delesyonu (1p36) çalışılmaktadır (3). 

Çocukluk çağı malignansileri arasında Wilms tümörü, rab-
domyosarkom, ependimom, retinoblastom, hepatoblas-
tom, osteosarkom ve Ewing sarkomu diğer görülen solid 
tümörleri oluştururlar. 

Wilms tümörlü hastaların üçte birinde WT1, CTNNB1, ya 
da WTX mutasyonu; bir diğer alt grupta miRNA işlenmesi 
ilişkili DROSHA, DGCR8, DICER1 ve XPO5 gen mutasyonu; 
erken gelişim ilişkili SIX1 ve SIX2 veya MLLT1 genlerinde 
mutasyon; anaplastik Wilms tümöründe TP53 mutasyo-
nu ve ailesel Wilms tümörü germ hattında REST ve CTR9 
mutasyonu ile ilişkili değişiklikler saptanan önemli mole-
küler değişikliklerdir. Beckwith-Wiedemann, Denys-Drash 
ve Perlman sendromlarında  germ hattı WT1 mutasyonu 
sıklığı ile birlikte Wilms tümör görülme riskinin artmış ol-
duğu sendromlardır. WT1 geni 11. Kromozom kısa kolun-
da (11p13)’de yerleşmiş olup genito üriner sistem gelişim 
için gerekli bir transkripsiyon faktörüdür. Sporadik Wilms 
tümörlerinde mutasyon sıklığı %10-20 olup, CTNNB1 beta 
katenin geni mutasyonu ile WNT yolak aktivasyon ilişki-
sine rastlanmaktadır. Yine CTNNB1 mutasyonu multistep 
tümör gelişiminde daha geç etkidir. Normal WT1 allelinin 
kaybı 11p15’deki heterozigosite kaybı ile meydana gelir ve 
intralobar nefrojenik kalıntılar sıklıkla eşlik eder. Send-
romlarda görülen SLC1A2 veya BDNF delesyonu mental 
gerilikten sorumlu olabilir.

Hepatoblastomda çok az genomik değişiklikler gözlenir (1, 
4). En başta geleni olguların %70-80’inde gözlenen, CTN-
NB1 ekzon 3 aktive edici mutasyonu ile WNT yolağı aktivas-
yonudur. %7 olguda NFE2L2 mutasyonu görülmekte olup 
kemoterapi direnci ile ilişkilidir. Yine TXNDC15, TXNDC16 ve 
TERT mutasyonları görülebilir. Hepatosellüler karsinomda 
da benzer mutasyonlar gözlenmektedir. Olguların % 80’inde 
beta-katenin (CTNNB1) somatik mutasyonu vardır. Bunun 
sonucu CTNNB1 nükleer anormal lokalizasyon gösterir ki bu 
immünohistokimyasal olarak sapatanabilir. Olgularda Trizo-
mi 2, 8, 20 ve kromozom 1q rearanjmanı görülebilir. Epitel-
yal ve mezenkimal komponentler benzer genetik anormallik 
gösterirler. Bugüne dek hepatoblastom için tanımlanan mo-
leküler özelliklerden henüz ayırıcı tanı ya da tedavi kararını 
belirleyici bir parametre saptanamamıştır.

Retinoblastıomda RB1 geninde germ hattı mutasyonla-
rı görülür. Kalıtsal retinoblastomda (%25-30) etkilenmiş 
ebeveynden geçerken, sporadik vakalarda (%70-75) erken 
embriyogenezde germ hücresinde hasarla meydan gelir. 
MDM2 ve MDM4 gen polimorfizmine göre penetrans ve kli-
nik yansıma değişken olabilir. RB1 mutasyonu olmayan az 
sayıda olguda MYCN amplifikasyonu, OTX2 amplifikasyonu, 
ya da BCOR mutasyon/ delesyonu gözlenebilir.

Tanı açısından bakıldığında, genetik ve moleküler belirteç-
lerin klinik algoritmalara dahil edilerek tümör sınıflandır-
ması, risk tabakalaması, tedavi veya hastalık izleme için 
kullanılabilen bazı pediatrik solid tümörler klinik translas-
yon örneklerini oluştururlar.

Pediatrik tümör tiplerinin genomik, ekspresyon ve epige-
netik profilleme teknolojilerini kullanılarak kapsamlı ana-
lizlerinin süregelmesi ve deneysel tümör model sistemle-
rinin geliştirilmesi, bu tümörlerin biyolojilerini anlamamıza 
yardım etmektedir.

Bununla birlikte, diğer agresif solid tümörlerin, özellikle 
agresif veya kemorezistan kanser türlerinin daha fazla ve 
kapsamlı karakterizasyonu hala gereklidir ve yeni entegre 
klinik testlerin geliştirilmesi, iyileştirilmiş tedavi strateji-
leri ve bu hastalar için daha iyi sonuçlar ortaya koymalıdır.

Kaynaklar
1. Philip A. Pizzo, David G. Poplack. Principles and Practi-

ce of Pediatric Oncology  Chapter 3, 4 and 5.

2. Rushton J, López-Terrada D. Molecular and genetic 
basis of childhood cancer. Cancer Biomark. 2010;9(1-
6):211-34. 
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Hücrenin büyümesi, gelişimi ve hücre-hücre etkile-
şimlerini ilgilendiren sistemlerde oluşacak genetik 

değişiklikler, DNA sentezi ve hücre çoğalması sırasında 
somatik mutasyonlar şeklinde oluşabileceği gibi, soy hüc-
re mutasyonları şeklinde ve kalıtsal özellik göstererek de 
gelişebilirler. 

Çocukluk çağı kanserleri arasında kalıtsal özellik taşıyan 
tümörlerin oranı düşük olmakla birlikte kanser tipine göre 
değişkenlik gösterebilir. Kalıtsal terimi anne ya da baba-
dan çocuğa geçen genetik bir bozukluğu veya fertilizasyon-
dan önce ovum ya da spermde ortaya çıkan yeni bir yapısal   
(Konstitüsyonel)   mutasyonu tanımlar. Bunun sonucu ola-
rak aile öyküsü olmadan da yapısal bir kromozom bozuklu-
ğuna bağlı olarak   (örn. Trizomi 21)   ya da kansere yatkın-
lığa neden olan genlerde De Novo (yeni) mutasyon sonucu 
(örn. RB1) kalıtsal kanser eğilimi olabilir. 

Kanserin kalıtsal formu; tanı yaşının erken olması, yük-
sek penetranslı olması, çift olan organlarda bilateral 
görülmesi, her iki ebeveynden de kalıtılabilmesi ve diğer 
tip tümörlerle birlikte görülmesi ile karakterizedir. Ailede 
aynı tip kanserin görülmesi durumunda kalıtsal kanser, 
farklı tip kanserlerin görülmesi durumunda ise kanser ai-
lesi olarak ifade edilmektedir. 

Kansere yatkınlık şüphesinde ailede aşağıdakilerin varlığı 
önemli ipuçları olarak değerlendirilmelidir: Aynı aile tara-
fında 2 ve üzerinde aynı tip kanser gelişimi,  birden fazla 
jenerasyonda hastalığın görülmesi, erken yaşlarda has-

talığın ortaya çıkması, bir kişide birden fazla farklı kanser 
gelişimi, atipik lokalizasyon ya da bilateral olma, meme 
kanseri gibi genetik ile ilişkisi bilinen kanser tipinin bir ai-
lede görülmesi, kanser yanı sıra başka fenotipik bulguların 
(çillenme, anjiofibrom, telenjieaktazi)  eşlik etmesi ya da 
tipik anomalileri taşıma (overgrowth,  hemihipertrofi) veya 
kalıtsal özelliği bilinen spesifik tümör gelişimi  (hemanji-
oblastoma, feokromasitoma, renal hücreli karsinom).

Kansere yatkınlığın gelişmesinden sorumlu tutulan genler 
büyük oranda tümör süpresör genlerdir (TSG) ve önemli bir 
kısmı otozomal dominant kalıtım gösterir. TSG’ler hücre 
siklusunu kontrol eden ya da DNA onarımını sağlayan pro-
teinleri kodlarlar. Bu işlevleri ile genomun bütünlüğünün 
korunması ve sürdürülebilir olmasından sorumludurlar. Iki 
ana gruba ayrılırlar: Bekçiler (gate-keepers) ve Bakıcılar 
(care-takers). Bu genlerdeki heterozigotluk kaybı (loss of 
heterozygosity – LOH) hücre içinde mutasyon birikimine 
neden olur. 

Bekçi grubundaki genler (Örn: RB1, TP53, WT1) hücre 
döngüsünde anahtar rol oynayan proteinleri kodlarlar. Ba-
kıcı grubundaki genler (örn: ATM, BLM, hMSH2) ise, hücre 
içinde DNA onarım mekanizmalarından herhangi birisinde 
rol oynayan proteinleri kodlayan genlerdir. Bu mutasyonla-
rın tek başına varlığı kanser gelişimi nedeni olarak değer-
lendirilmemelidir. Bu mutasyonlar, gelişen kanser için yal-
nızca kolaylaştırıcı faktörler olarak bilinmektedir. Tablo1 
ve Tablo 2’de TSG’lerdeki mutasyon sonucu gelişen ailesel 
kanser sendromları, ilgili genler ve genlerin fonksiyonları 
kısaca özetlenmiştir.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDE KALITIM
Ferda Pınarlı

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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Günümüzde histopatolojik ve genetik tanı teknolojilerinin 
gelişmesi,  özellikle de Yeni Nesil Dizileme (Next Genereti-
on Sequencing) teknolojisinin hayatımıza girmesi ile diğer 
genetik testlerde olduğu gibi ailesel kanser sendromla-
rının tanısında da hızlı değişiklikler olmasını sağlamıştır. 
Klinik olarak bir sendromla uyumlu veya ailesel geçiş gös-
teren kanser vakası ile karşılaşıldığında kanser tipi ya da 
sendrom ile ilgili olarak izlenecek algoritmalar yardımı ile 
büyük oranda moleküler tanıya gidilebilmektedir. Molekü-

ler tanı hem hasta hem de henüz tanı almamış vakalarda 
ailede mutasyonun taranması ve gelecekte verilecek ge-
netik danışma açısından çok önemelidir. Genetik danışma; 
hastada daha sonra gelişebilecek kanserlerin öngörüle-
bilirliği ya da hedefe yönelik tedavilerin seçiminde, ailede 
ise genetik yatkınlığın belirlenmesi, önleyici taramaların, 
tedavilerin ve cerrahilerin tartışılması anlamında önleyici/
koruyucu tıbbın en önemli araçlarından biridir.
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Risk faktörü; bir hastalık ile istatistiksel olarak ilişki-
li olan spesifik ajan veya durumlardır. Çocukluk çağı 

kanserlerinde risk faktörlerinin belirlenmesi kanserden 
korunma dışında, bireyin izlemi ve erken tanı, tedavi modifi-
kasyonu ve aileye prenatal tanı için imkan vermektedir. Ço-
cukluk çağı kanserlerinde risk faktörlerinin belirlenmesin-
de yeterli örneklem büyüklüğüne erişilememesi, heterojen 
tanı grupları, parental genetik etkiler gibi pek çok meto-
dolojik zorluk vardır. Son yıllarda entegratif moleküler epi-

demiyoloji alanında sağlanan ilerlemelerle karsinogenezis 
sürecinin başlamasında ve ilerlemesinde etkili biyolojik 
ve çevresel faktörlerin saptanması hız kazanmıştır. Ancak 
tüm bu ilerlemelere rağmen çocukluk çağı kanserlerinin 
nedenlerinin sadece %10-25’i aydınlatılabilmiştir. Ailesel 
ve genetik faktörler %5-15, bilinen çevresel faktörler %5-
10 ve bilinmeyen nedenler %75-90’dır. Tablo I ve II de genel 
ve hastalığa spesifik risk faktörleri verilmiştir.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDE ÇEVRESEL VE 
BİYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİ

Sonay Incesoy Özdemir
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Tablo I: Çocukluk çağı kanserlerinde risk faktörleri
Epidemiyolojik risk faktörleri Genetik faktörler ve ailesel 

yatkınlık
Yaşam biçimine ait risk 
faktörleri

Maternal reprodüktif öykü

Yaş 
Cinsiyet
Etnik köken
Coğrafik faktörler
Sosyoekonomik düzey
Zaman dilimi

Li-Fraumeni
Herediter Retinoblastom
Nörofibromatozis
Down Sendromu
Fankoni anemisi
Xeroderma pigmentozum
Gen polimorfizmi

Diyet (maternal-postnatal)
Vitamin desteği
Anne-babanın sigara kullanımı
Fiziksel aktivite

Anne yaşı
Önceki düşük öyküsü
Ilaç kullanımı (DES)

Çocuğun medikal öyküsü İnfeksiyonlar İmmün sistem ilişkili 
faktörler

Çevresel maruziyet

Doğum ağırlığı
Prematürite 
Konjenital anomali
Farmasötikler (kemoterapi)
Kronik inflamasyon (ülseratif 
kolit)
Premalign lezyonlar (villöz 
adenom)

EBV
HPV
Hepatit B
Hepatit C
HHV 8
HIV
Helikobacter pylori

Primer ve sekonder immün 
yetmezlikler

Fiziksel: radyasyon (UV, iyonize 
ve elektromanyetik) 
Kimyasal ve toz maruziyeti
Doğal oluşan kimyasal 
karsinojenlere maruziyet
Anne-babanın mesleki 
maruziyeti
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Tablo II: Çocukluk çağı kanserlerinde kanıtlanmış risk faktörleri

Kanser tipi Risk faktörleri Açıklama

Akut lenfoblastik lösemi Iyonize radyasyon Prenatal x-ray maruziyeti, radyoterapi

Irk Beyaz ırkta 2 kat daha sık

Genetik Down Sendromu, Nörofibromatozis tip 1, Bloom Sendromu, Ataksi 
telenjiektazi, LCH

Doğum ağırlığı DA>4000 gr

Akut myeloid lösemi Kemoterapötik ajanlar Alkilleyiciler ve epipodofilotoksinler

Genetik Down Sendromu, Nörofibromatozis tip 1, Ailesel monozomi 7

Beyin tümörleri Terapotik iyonize radyasyon

Genetik NF tip1, TS ve diğerleri

Hodgkin lenfoma Aile öyküsü Monozigotik ikizler ve kardeşlerde artmış risk

Enfeksiyonlar EBV 

Hodgkin dışı lenfomalar Immün yetmezlik Primer ve sekonder immün yetmezlikler

Enfeksiyonlar EBV-Endemik Burkit lenfoma

Osteosarkom Iyonize radyasyon Kanser tedavisi için RT, yüksek radyum maruziyeti

Kemoterapi Alkilleyiciler 

Genetik Li-Fraumeni ve Herediter retinoblastom

Ewing Sarkom Irk Beyaz ırk

Nöroblastom Kanıtlanmış risk faktörü yok

Retinoblastom Kalıtsal risk dışında bilinen yok

Wilms tümör Konjenital anomaliler ve 
genetik

WAGR, Dennys-Drash, Beckwith-Wiedemann sendromu, Fankoni anemisi 
D1, Perlman sendromu, Trizomi 18, hemihipertrofi

Irk 

Rabdomyosarkom Konjenital anomaliler ve 
genetik

Li-Fraumeni, NF tip1, major doğum defektleri

Hepatoblastom   Genetik Beckwith-Wiedemann sendromu, hemihipertrofi, Gardner sendromu, FAP

Malign germ hücreli 
tümörler

Kriptorşidizm

Kaynaklar
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Çocuk onkoloji hastalarının % 40’ında tanı ve tedavi sı-
rasında beslenme yetersizliği gelişir. Bunun bir sonu-

cu olarak % 20-80 oranında görülen malnütrisyon ortak bir 
komplikasyon olmaktadır (1). Onkoloji hastalarında beslen-
me bozukluğuna yol açan faktörler, tümöre, tedaviye, teda-
vinin yan etkilerine, hastanın metabolik durumuna bağlıdır. 
Kanserli çocukta beslenme desteğinde amaç; hastanın var 
olan beden ağırlığını korumak ve malnütrisyon gelişmesini 
önlemektir. Çünkü bozulmuş nutrisyonel durum yaşam ka-
litesinde azalma, tedaviye bağlı yan etkilerde ve enfeksiyon 
riskinde artma, tedaviye tümör yanıtında ve tedaviye uyum-
da azalma ile ilişkilendirilmiştir (2,3). Hastanın sağlıklı ol-
duğu dönemdekinin %50’sinden azını aldığını belirtmesi 
durumunda malnütrisyon gelişeceği düşünülerek önlem 
alınmalıdır. Kanserli çocuklarda oral alımı etkileyen başlı-
ca nedenler şu şekilde sıralanabilir (4,5).
• Baş-boyun bölgesi tümörlerinde tümörün anatomik 

etkisi ve uygulanan multimodel tedavilere bağlı olarak 
çiğneme ve yutma fonksiyonlarının bozulması

• Mukozit (Kemoterapi ve/veya radyoterapi, hematopoe-
tik kök hücre nakli sonrası (graf-versus-host hastalığı)

• Santral sinir sisteminin primer tümörleri veya metas-
tatik beyin tümörleri nedeni ile ortaya çıkan yutma dis-
fonksiyonu

• Terminal dönem hastalık

Çocuklar metabolik olarak yetişkinlerden farklıdır, yıllarca 
olmasa bile, aylarca süren tedavileri boyunca büyüme ve 
gelişimlerinin de devam etmesi beklenmektedir. Yetersiz 
beslenme ve malignite kaşeksisi pediatrik kanserlerin ve 
tedavisinin yaygın bir sonucudur. Ilaçlara bağlı gastrointes-
tinal toksisite, anemi, enfeksiyonlar, malignite kaşeksisi, 
depresyon, radyoterapi, yoğun bakımda bulunmak, vink-
ristine bağlı çene ağrısı, iyon kayıpları ve kas güçsüzlüğü 
beslenme bozukluklarına katkıda bulunabilirler. Tüm bun-
lar arasında malnütrisyona en sık katkısı olan gastrointes-

tinal sistem toksisitesidir. Kemoterapi sırasında ilaçların 
emotejenik etkisine bağlı bulantı kusma nedeni ile yemek 
yiyemezken, hastaneden çıktıktan sonra da tüm gastroin-
testinal sistemde beklenen mukozitler nedeni ile beslene-
mezler. Ağrılı ağız yarası, yutma güçlüğü, iştahsızlık, karın 
ağrısı, kabızlık veya ishal çocuğun oral alımında değişik-
liklere neden olur. Doksorubisin, metotreksat, sisplatin, 
siklofosfamid gibi ilaçlar tad tomurcuklarını da bozarlar. 
Tüm bunlara ek olarak ailelerin psikoloik durumu, sosyal 
ortamlardaki olumsuz etkilenmeler de kanserli çocukta 
malnütrisyon gelişmesinde rol oynayan faktörlerdendir. 
Amaç var olan kiloyu korumak, kayıp varsa yerine koyarak 
malnütrisyonu düzeltmektir. Bu olay bir ekip çalışmasını 
gerektirir. Çocuk, anne veya bakıcısı, hematoloji-onkoloji 
uzmanı, hemşire, diyetisyen, gastroenterolog ve çocuk 
cerrahı bu ekipte yer alırlar (6-8). Amerikan Pediatri Aka-
demi’sine göre beslenme desteği kriterleri şu şekilde be-
lirtilmiştir (9).
•  Serum albumin düzeyinin 3,2 gr/dl altında olması,

• Kol yağ ölçümlerinin ve subskapular cilt kalınlığının 
yaş ve cinsiyete göre 10 persentilin altında olması,

• Ölçülen boy ve vücüt ağırlığı  persentillerinin, önceki 
değere göre 2 persentil düşmüş olması

• Rölatif vücut ağırlığının % 90’ın altında olması,

• Hastalık öncesi vücut ağırlığına göre % 5 üzerinde kilo 
kaybı olması

Düşük riske sahip çocuklar için yeterli besinleri tüketebi-
liyorsa, oral beslenme en iyi yöntemdir. Kemoterapi sıra-
sında az az ve sık sık beslenilmesi, keskin kokulardan ve 
tatlı besinlerden kaçınılması, besinlerin ıslak, serin, hafif 
tuzlu, yumuşak veya püre şeklinde verilmesi oral alımı art-
tırır. Katı yerine sıvı gıdaların verilmesi ve yavaş yemek ye-
nilmesi de aynı etkiyi sağlar. Kemoterapi sırasında çocuğa 
sevdiği besinlerin verilmesi uygundur. Çocukların hastane-
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de kaldıkları sürece oral alımlarının daha az olduğu, bunda 
da hastane yemeklerini sevmemelerinin rolü olduğu, has-
tanede yatarken evden getirilen yemekleri hastane yemek-
lerine göre daha iyi tükettikleri gözlenmiştir. Bu sebeple 
kliniklerde ortak kullanıma açık bir mutfak oluşturularak 
annelerin çocuklarına yemek pişirmeleri teşvik edilmelidir. 
Besinler içindeki bakteriyel kontaminasyonu önlemek için, 
şişelenmiş içecekler tercih edilmeli, yiyecekler taze iken pi-
şirilmeli, soyulamayacak veya yıkanamayacak ince kabuk-
lu meyve ve sebzelerden kaçınılmalı, küflenmiş peynirden 
ve pastörize olmamış sütten uzak durulmalı, kurutulmuş 
meyve ve yemişler verilmemelidir. Hastanın refakatçisi ile 
yemek yemesi hastanın memnuniyetini arttırmaktadır. Ke-
moterapi tedavi saati ile yemek dağıtım saatlerinin çakış-
mamasına özen göstermek gerekir. Enteral likit ürünlerin 
diyete eklenildiği zaman öğün aralarında ve öncesinde de-
ğil, öğünlerden sonra verilmesi önerilmektedir (6-9).

Enteral beslenme gastrointestinal sistemi sağlam olan 
hastalarda, intestinal mukozanın bütünlüğünü de korudu-
ğu için ilk tercih edilecek yoldur. Total parenteral beslen-
meye göre daha ucuz ve pratik, komplikasyonları daha az 
ve çok daha fizyolojiktir. Eğer 3 aydan uzun sürmeyecek-
se nazogastrik tüp ile daha uzun sürecekse gastrostomi 
açılarak enteral beslenme yapılabilir. Çocuğun oral alımı 
var ama yetersiz ise gece devamlı infüzyon, hiç oral alımı 
yoksa total alması gereken miktar devamlı infüzyon veya 
aralıklı bolus tarzında verilebilir (10). 

Parenteral beslenme proteinler, karbonhidratlar, lipid-
ler, elektrolitler, vitaminler ve mineraller dahil besinlerin 
intravenöz uygulamasıdır. Gastrointestinal sistem çalış-
madığında veya oral beslenme yada enteral beslenme ile 
yeterli şekilde beslenemeyen hastalarda kullanılmalıdır. 
Gastrointestinal sistem cerrahisi gerektiren tümörler, dar-
lık, ileus, barsağın graft-versus-host hastalığı, radyasyon 
enteriti, şiddetli ishal, ileri evre mukozit ve inatçı kusmalar 
parenteral beslenmeyi gerektiren belli başlı endikasyon-
lardır. Parenteral beslenme enteral beslenmeye göre daha 
pahalıdır, ayrıca volüm yüklenmesi, hiperglisemi, venöz 
tromboz ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar daha sık görü-
lür, bu nedenle daha yakın monitörize edilmelidir. Eğer kısa 
süreli düşünülüyorsa (7-10 gün) periferik venöz yol, uzun 
süreli düşünülüyorsa (10 günden uzun) santral venöz yol 
kullanılır. Solid tümörlü hastalarda bazal metabolik hızın 
tanı anında yüksek olduğu, uygun tedavi sonrası, tümör 
cevabı ile birlikte bazal metabolizma hızının da düştüğü 
ve normal düzeye indiği gösterilmiştir. Bu nedenle kalori 
gereksinimi her hasta için ayrı ayrı yapılmalıdır (9,10).

Uygun bir şekilde beslenen tespit edilmiş bir vitamin açığı 
olmayan hastalarda kemoterapi sırasında megadoz vitamin 
önerilmez. Diyete omega 3 eklenmesinin erişkin hastalar-
da kemoterapi yan etkilerini azaltabileceği ve bazı hayvan 
deneylerinde tümör büyümesini yavaşlatabileceği bildiril-
miştir. Bu etkiyi siklooksijenaz inhibisyonu ve anjiyogene-
zin engellenmesi, ras ekspresyonunun azaltılması, nük-
leer faktör kapa ve bcl-2 ekspresyonunun azaltılması ile 
yaptığı bildirilmektedir. Nutrisyonel destek ürünleri kanser 
hastalarında ilaç tedavisi ile etkileşebilir. Destek ürünün 
antioksidan, antikoagülan veya antiagregan olup olmadığı, 
immunsupresan, immunmodülatör veya hormonal etkile-
rinin olup olmadığı, güvenik etkileri ve teorik olarak ilaç 
etkileşimleri bilinmelidir. Antioksidanlar kemoterapinin 
yan etkilerine karşı koruyucu olsalar da, kemoterapi veya 
radyoterapinin moleküler hasarından kanser hücrelerini 
koruyabilirler. Ilaç ve besin etkileşimlerinin etkinlik kaybı 
veya toksisite riskinin artması gibi beklenmeyen kötü so-
nuçları olabileceği öngörülmelidir (11).

Kemoterapi ve radyoterapi alan çocuk kanser hastalarında 
beslenmeyi etkileyen önemli bir süreç mukozittir. Çiğneme, 
yutma ve konuşmada güçlükler yaşanır, inflamasyon, ödem 
ve ağız içinde lezyonlar gelişir. Radyoterapi alan baş-boyun 
bölgesi tümörü olan hastaların %80’nde oral mukozit ile 
karşılaşılır. Tüm pediatrik onkoloji hastalarında oral mukozit 
görülme sıklığı %90’dır. Mukozitin önlemesi ve tedavisi hasta-
nın yaşam kalitesi, enfeksiyon sıklığının önlenmesi, hastanede 
kalış süresinin uzamaması, kemoterapi ve radyoterapinin 
gecikmemesi adına oldukça önemlidir. Mukozitin engellen-
mesinde oral glutamin kullanımına ait çalışmalar mevcuttur. 
Ancak glutamin kullanımı ile ilgili daha geniş randomize ça-
lışmalara ihtiyaç olduğu Avrupa Beslenme Cemiyeti (ESPEN) 
kılavuzlarında bildirilmiştir (12-14).

Temel ağız bakımı (steril su, serum fizyolojik, sodyum bi-
karbonat ile ağzı çalkalamak, yumuşak bir fırça ile diş te-
mizliği) mukoza bütünlüğü ve fonksiyonunu sürdürmek, diş 
komplikasyonları riskini azaltmak için son derece önemli 
olarak kabul edilmektedir. Mukozitli hastalarda ağız ba-
kımını sağlayanlar sağlık çalışanlarıdır ve ağız bakımı 
hemşirelik uygulamalarının önemli bir parçasıdır. Muko-
zit için 2004 MASCC/ISOO rehberleri sınırlı bir alanda tek 
farmakolojik girişim önermektedir. Bu öneri orta derecede 
RT alan baş-boyun bölgesi kanserli hastalarında antimik-
robiyal, antiinflamatuar ve analjezik etkili topikal benzida-
minin kullanımıdır (14,15). Baş-boyun bölgesi kanserlerin-
de kemoterapi ve radyoterapiye bağlı önemli bir yan etki 
de tükrük bezlerinin de etkilenmesi ile ortaya çıkan ağız 



2525

Hikmet Gülşah Tanyıldız
kuruluğudur. Tükrük yerine geçen gliserin, hiyaluronat, 
sodyum klorid, laktoferrin, lizozim, aloe vera gibi maddele-
ri içeren sprey tarzı ürünlerin koruyucu etkileri literatürde 
tartışılmıştır (16).

Çocuklarda kanser tanısı ile birlikte tedaviye bağlı oluşacak 
beslenmeyi olumsuz yönde etkileyecek tüm komplikasyonla-
ra karşı önlem almak oldukça önemlidir. Burada paramenin-
gial rabdomiyosarkom tanısı ile izlenilen, tümöre ait mekanik 
faktörler dışında kemoterapi, radyoterapi ilişkili beslenme 
problemleri yaşadığımız multidispliner takip ettiğimiz hasta-
mızın beslenme yönetimini ele alacağız. Tümör ilişkili yutma 
disfonksiyonu olan hastamızda ek olarak uyguladığımız yut-
ma rehabilitasyon önerilerinden bahsedeceğiz. 
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16 yaşında erkek hasta, bacaklarda mor döküntüler nede-
niyle başvurdukları hastaneden lökositoz ve trombositopeni 
nedeniyle tarafımıza lösemi ön tanısıyla sevkedildi. Hastaya 
yapılan kemik iliği aspirasyon incelemesi sonucu T hücreli 
akut lenfoblastik lösemi tanısı konuldu. Hastanın tedavi-
ye başlangıç tartısı 60 kg idi. Aileye ve hastaya hastalığı ile 
ilgili bilgi verildikten ve tedavi için onam alındıktan sonra 
indüksiyon tedavisi başlanan hastanın 3. günde tümör li-
zis sendromu nedeniyle yoğun bakım servisine sevki ya-
pıldı. Böbrek fonksiyonları ve idrar çıkışı yakın takipedilen 
hastaya diyaliz tedavisine gerek kalmadan bu yanetlki-
den çıkması sağlanarak Hematoloji servisine tekrar devri 
yapıldı. Yüksek doz deksametazon tedavisine bağlı olduğu 
düşünüle tansiyon arteriyel yükselmesi saptatan hastaya 
amilodipin tedavisi başlandı. Kabızlık problemi baş göste-
ren hastaya Lactulac tedavisi de ilave edildi; sık yürüyüşler 
yapması gerektiği anlatılarak 1 hafta sonra ayaktan kemo-
terapisini almak üzere, steroid tedavisine devam edilmek 
üzere taburcu edildi. Hasta 5 gün sonra, kanlı balgam, ök-
sürük ve ateş şikayeti ile pnömoni ve febril nötropeni ta-
nılarıyla yatışı yapıldı. Antibiyotik tedavisine devam edilen 
hastanın 22.gün kemoterapisi de verildi. Bu arada hasta-
nın 53kg olduğu saptandı. Sık sık beslenmesi öğütlendi; 
yemek aralarında yüksek enerji sağlayan hazır solusyon-
lardan içmesi istendi. Hastanın uzayan ateşleri sebebiyle 
antibiyotik tedavileri değiştirildi; 1 hafta sonra tartısı 50kg 
olmuştu. Bu arada hastada kas güçsüzlüğü gelişti. Fizik 
tedavi ve rehabilitasyon konsültasyonu istenerek, hastanın 
her iki tarafından desteklenerek yürümesine çalışıldı; kas-
ların atrofiye uğramaması için pasif egzersizler önerildi. 
Indüksiyon tedavisi biten hastanın tedavi cevabı çok iyi 
sonuçlandı. Hastanın alması gereken antibiyotik tedavisi 
sonlandığından hasta 4 gün sonra yeni tedavi için çağrılarak 
taburcu edildi. Ertesi gün akşam nöbet geçirme şikayetiyle 
hasta tekrar interne edildi. Hipertansif seyreden hastanın 
amilodipine ilacını almadığı öğrenildi. Hastanın genel du-
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rumu dormicum ve levetiracetam ile stabilleştikten sonra, 
kranyal görüntüleme yapıldı.  PRES ve sinus ven trombozu 
saptanan hastanın yakın TA takibi yapılarak hastaya LMWH 
başlandı. Bir hafta sonra görüntüleme kontrolü yapılan 
hastanın PRES bulgularının azaldığı, trombozun da reka-
nalize olduğu görülerek aynı gün konsolidasyon tedavisine 
başlandı. Bu arada hastanın tartısı 47kg olmuştu. Hastaya 
ve ailesine, artık nazogastrik sonda takılmasının gerektiği, 
tartı kaybının normal besinlerle giderilemediği anlatıldı; 
aile reddetti. Bu arada kabızlık problemi de tam çözüleme-
yen hastada hemoroid oluşmuştu; ikinci tedavinin 8.günün-
de rektal kanamayla hasta tekrar interne edildi. Alt gast-
rointestinal kanama tanısıyla hastaya trombosit ve eritrosit 
takviyesi ile beraber pompa bloker tedavisi de başlandı. Ge-
niş spektrumlu antibiyotik tedavisi de alan hastanın duru-
mu stabil seyretti. Ancak nötropeni dönemi uzayan hastanın 
ağız yaraları ortaya çıktı ve beslenmesi iyice bozuldu. 
Iyileşme döneminde, hemoroid yerinde nekrotik doku oluş-
tu ve derin bir yara şekline dönüşen bu lezyonun tedavisi 
için Çocuk Cerrahisi kolostomi önerdi. Mutlak nötrofil sayısı 
yükselen hastanın bu komplikasyonu nedeniyle alması ge-
reken kemoterapi ertelendi ve hastaya kolostomi açıldı. Bir 
hafta sonra, iki hafta gecikmeli olarak kemoterapisi başla-
nan hastanın tartısı 44kg idi. Hasta ailesi nazogastrik son-
da takılmasını kendileri teklif etti. Hastaya sonda takılarak 
günlük hesaplanın sıvı miktarının hesaplanan dozun önce 
1/10’u da üç kısma ayrılarak yarım saat aralarla bolus şek-
linde verildi ve 4 saat sonra beslenmeye bu şekilde devam 
edildi. Ilk gün bu dozu tolere ettiği saptanan hastanın ikin-
ci gün bu dozu arttırıldı. Ilerleyen günlerde dozu arttırılan 
hastanın 2000cc/gün kaloriye gelinceye kadar doz arttırıldı. 
Hastanın 12. Gün 700gr tartı aldığı saptandı; albumin değe-
ri yükselmeye başladı. Oral alımı da desteklenen hastanın 
otuz günün sonunda 3kg tartı alımı sağlandı ve nazogastrik 
sondası çıkarıldı. Hastanın tedavisi devam etmektedir. 
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Dünyada her yıl 200.000 yeni kanser vakası tanı almakta (1) 
ve bu vakaların % 85’i gelişmekte olan ülkelerde yaşamak-
tadır (2). Hastalığın tanısının geç konulması, yeterli bakım 
hizmeti sağlanamaması, malnutrisyon ve enfeksiyonlar 
nedeniyle hastaların genel sağlık durumları kötü yönde et-
kilenmektedir (2). Akut lenfoblastik lösemi’de sağkalım ve 
enfeksiyonlarla mücadelede destek tedavileri büyük önem 
taşımaktadır. Malnutrisyonun hastanın kemotrapiye karşı 
dayanıklılığını bozduğu, yanetkileri arttırdığı ve bu şekilde 
de hastalığın prognozunu kötü yönde etkilediğini gösteren 
yayınlar bulunmaktadır (3-5). Kanserde kısıtlı sağlık ola-
nakları bulunan gelişmekte olan ülkelerde malnutrisyon 
prevalansı %50 civarında iken (4,6,7), gelişmiş ülkelerde bu 
sıklık hastaalığın tanı ve evresine göre değişmektedir (8,9). 
Gelişmekte olan bir organizma olması nedeniyle çocuğa ye-
terli beslenme desteğinin sağlanması kanser tedavisinin bir 
parçası olmuştur. Kanser kaşeksisi, anoreksi sonucu oluşan 
kilo kaybı, kas kaybı ve anemi ile karakterize bir sendrom-
dur. Kanserde hem yağ dokusunun hem de proteinlerin kaybı 
mevcuttur ve hızlı bir şekilde kilo kaybı oluşmaktadır (10). 
Kanserli bir hastada malnutrisyonun oluşmasında, azalmış 
gıda alımının yanısıra, hastalık nedeniyle artmış ihtiyaç, ve 
artmış kayıplar rol oynar. Normalde vücudun kilo kaybı veya 
kilo artışı enerji dengesizliğinden kaynaklanır. Kanserde, 
bazal metabolik hız, hareket, büyüme, emilim ve sindirme 
için gereken toplam enerji ihtiyacı artmıştır (11,12). Gerek-
li enerjinin sağlanabilmesi için hastaların normalden daha 
fazla gıda almaları gerekmekte, gıda alımının yetersiz oldu-
ğu durumlarda ise malnutrisyon ortaya çıkmaktadır. Ihtiya-
cın artmış olmasına rağmen kanserli çocukların yaşıtlarına 
göre daha az beslendikleri gösterilmiştir (13). Sık aralıklarla 
kemoterapi verilmesi, major abdominal cerrahi,   hastalık 
evresinin ilerlemiş olması ve çocuğun aile ve sağlık kurumu 
desteğinden yoksun olması protein enerji malnütrisyonunun 
gelişiminde risk faktörlerini oluşturur (14). Bunların yanı sıra, 
psikojenik nedenlerle ya da kemoterapötik ajanların veya eş-
lik eden enfeksiyonların etkisiyle gelişen iştahsızlık besin alı-
mını azaltır.  Yine stomatit, mukozit, ağızda tat ve koku deği-
şikliği ve bulantı hissi oral alımı azaltırken, kusma ve ishalle 
olan kayıplar da enerji açığını belirgin hale getirir (15). Risk 
faktörlerini araştıran bir çalışmada, bu çocukların hastanede 
kaldıkları sürece oral alımlarının daha az olduğu, bunda da 
hastane yemeklerini sevmemelerinin rolü olduğu, hastane-
de yatarken evden getirilen yemekleri hastane yemeklerine 
göre daha iyi tükettikleri gösterilmiştir (15). Her şeye rağmen 
bu hastaların kemoterapi dönemlerinde oral alımlarının 
günlük alınması gereken kalori ihtiyacının çok altında kaldığı, 
hastanede kalınan günlerde bu kalorinin ancak %63’ünün 

karşılandığı, eve çıkılan günlerde bile bu oranın %77’yi 
aşmadığı gösterilmiştir (15). Kanser hastalarında diyetle alı-
nan glukozun yanı sıra glukoneogenezisle aminoasitlerden 
glukoz yapımına da ihtiyaç vardır. Tümör dokusunda glukoz 
laktata çevrilir, bu laktat karaciğerde tekrar Cori siklusuna 
girerek enerji kaybına neden olur. Özellikle ileri evre kanser-
lerde bu siklus fazla çalışır ve kas proteinlerinin yıkımına ne-
den olur. Aynı zamanda, tümöre cevap olarak makrofajlardan 
ve bazen de tümör hücrelerinin kendisinden salınan tümör 
nekrosis faktör total vücut yağ dokusunda ciddi azalmaya 
neden olur, interlökin 1 ve interlökin 6 da protein yıkımına 
ve albümin sentezinde azalmaya katkıda bulunurlar (10,16). 
Çocuklar, erişkinlere göre vücutlarındaki yağ oranlarının 
az olması, dolayısıyla kalori rezervlerinin azlığı nedeniyle 
daha kısa sürede malnütrisyona girerler. Kanserli hastala-
rın beslenme durumunu tek başına gösteren altın standart 
bir yöntem yoktur. Diyet öyküsü, antropometrik ölçümler 
ve biyokimyasal testler bir arada değerlendirilerek sonuca 
varılmalıdır. Beslenme desteğine ihtiyaç olduğu belirlenen 
hastaya, beslenme bozukluğunun derecesine, gastrointesti-
nal sistemi kullanıp kullanamamasına göre bir tedavi planı 
çizilir ve aşağıdaki yollardan biri seçilir.
1. Oral alım isteğini arttırma
2. Enteral beslenme desteği
3. Parenteral beslenme desteği
4. Kombinasyon seçenekleri

Hastanın beslenmesi bozuk, RVA %80’den düşük, albü-
min düzeyi 3,2 gr/dL’nin altında, kilo kaybı %10’dan fazlay-
sa ve GIS fonksiyonel ise enteral destek başlanır, değilse 
TPN uygulanır (17). Hastanın tedavi planı yapılırken her 
hastanın kendine özgü farklı gereksinimleri olacağı unu-
tulmamalıdır. Eğer beslenme desteği 3 aydan uzun sür-
meyecekse nazogastrik (NG) tüp ile daha uzun sürecekse 
gastrostomi açılarak enteral beslenme yapılabilir. Enteral 
beslenme çocuğun durumuna ve ihtiyacına göre ayarlanır. 
Oral alımı var ama yetersiz ise gece devamlı infüzyon ile 
desteklenebilir. Hiç oral alımı yoksa total alması gereken 
miktar devamlı infüzyon veya aralıklı bolus tarzında veri-
lebilir. Ürün seçimi de hastaya göre ayarlanır. Sindirim ve 
emilim fonksiyonları normal olan hastalarda tam protein, 
karbonhidrat ve uzun zincirli yağ asidi içeren polimerik for-
mülalar kullanılır, konstipasyon varlığında lif içeren ürün-
ler tercih edilebilir. Bu ürünler gerekli miktarda elektrolit, 
vitamin ve eser element bulundururlar, kalori içerikleri 
standart ürünlerde 1 kcal/mL, konsantre olanlarda da 1,5 
kcal/mL’dir. Konsantre olanlar sıvı kısıtlaması durumların-
da tercih edilebilir. Malabsorbsiyon olmadıkça özel mama 
endikasyonu yoktur (18). 
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Çocukluk çağında patolojik bulguları, biyolojik davranış-
ları farklı olan çeşitli primer böbrek tümörleri izlenir. 

Wilms tümörü en sık görülen çocukluk çağı tümörü olması 
ve farklı histopatolojik bulguları ile her zaman diğer böbrek 
tümörleri ile ayırıcı tanı gerektirir. Bu nedenle bu metinde 
ağırlık Wilms tümörüne ağırlık verilmiştir. Diğer primer 
çocukluk çağı böbrek tümörlerinin Wilms tümörü ayırıcı 
tanısı kapsamında anlatılması tercih edilmiştir. TPOG-TP-
HD kanser-kayıt sistemine göre 2002-2008 yılları arasında 
ülkemizde gözlenen 0-19 yaş arası kanserlerin %5.5 kada-
rını böbrek tümörleri ve bunların da yaklaşık %95’ini Wilms 
tümörü (nefroblastom) oluşturmaktadır. Wilms tümörünü 
sırasıyla berrak(şeffaf) hücreli sarkom, malign rabdoid tü-
mör, konjenital mezoblastik nefroma ve kistik diferansiye 
nefroblastom takip etmektedir. Uluslararası kaynaklara 
göre ise 15 yaş altında tüm tümörlerin %7-8’ini böbrek 
tümörleri oluşturmaktadır. Bu tümörlerin %85’i Wilms tü-
mörü, %2-3’ü mezoblastik nefroma, %3’ü berrak hücreli 
sarkom, %2’si rabdoid tümör, %5’i renal hücreli karsinom, 
%3’ü diğer olarak bildirilmektedir.

WILMS TÜMÖRÜ (WT) (NEFROBLASTOM)
Diğer bütün tümörlerde olduğu gibi tedavinin başarısı, doğru 
ve yeterli patolojik inceleme ile doğru ve yeterli tanıya bağlı-
dır. WT’nün tanısı özellikle nefrektomi materyali gibi cerrahi 
materyallerde, patoloji açısından genellikle tanısal sıkıntıya 
neden olmaz. Ancak her ne kadar en sık çocukluk çağı pri-
mer böbrek tümörü olsa da büyük merkezler dışında genel 
patoloji uygulamaları içinde sık rastlanılmayan tümörlerdir. 
Bu nedenle materyali değerlendiren patologun deneyim ek-
sikliği tanısal sorunlara neden olabilir. Ayrıca bu tümörlerin 
karakteristik özelliği olan histomorfolojik heterojenitenin 
neden olduğu histopatolojik patternler, diğer nadir primer 
böbrek tümörleri ile karıştırılmasına neden olabilir. Ek olarak 
özellikle iğne biyopsi materyalleri tümörün bütününü yasıt-
mayabileceği için  histomorfolojik heterojenitesi WT’nün diğer 
tümörlerden ayrımını zorlaştırabilir. Ayrıca iğne biyopsilerin-
de WT’lerine eşlik edebilen nefrojenik rest(NR) ve WT ayrımı 
sıkıntı yaratabilir. Preoperatif kemoterapiye bağlı değişiklikler 
tümör alt tiplendirmesinde, risk gruplarının belirlenmesinde 
sorunlara neden olabilir. Tablo 1’de SIOP böbrek tümörleri sı-
nıflaması bulunmaktadır.

WILMS TÜMÖRÜ VE DİĞER BÖBREK TÜMÖRLERİNDE 
GÜNCEL YAKLAŞIM-PATOLOJİ

Aylin Okçu Heper
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD

Tablo 1. Çocukluk çağı böbrek tümörleri-SIOP sınıflaması
Pre-op tedavi almamış Pre-op tedavi almış

Düşük riskli İntermediate riskli Yüksek riskli Düşük riskli İntermediate riskli Yüksek riskli

Mesoblastik 
nefroma

Nefroblastom-
anaplazi 

bulundurmayan 
tüm varyantları

Nefroblastom- 
diffüz anaplazili

Mesoblastik 
nefroma

Nefroblastom-
epitelyal tip

Nefroblastom-
blastemal tip

Kistik parsiyel 
differansiye 

nefroblastom

Nefroblastom- 
fokal anaplazili

Berrak hücreli 
sarkom

Kistik parsiyel 
differansiye 

nefroblastom

Nefroblastom-
stromal tip

Nefroblastom-
diffüz anaplazili

Rabdoid tümör Tamamen nekrotik 
nefroblastom

Nefroblastom-
mikst tip

Böbreğin berrak 
hücreli sarkomu

Nefroblastom-
regresif tip

Böbreğin rabdoid 
tümörü

Nefroblastom-fokal 
anaplazili
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Böbreği intrauterin gelişiminde nefrojenik (mezanşimal) ve 
duktojenik (üreterik) olmak üzere 2 farklı embriyolojik köken 
yer alır. Bunların uygun şekilde bir araya gelerek böbrek pa-
rankimini oluşturmaları için çeşitli transkripsiyon faktörleri, 
proto-onkogenler, büyüme faktörleri ve reseptörleri rol alır-
lar. WT embriyonik böbrek gelişimindeki bozuklukların bir 
sonucu olarak gelişen bir tümör olarak kabul edilmektedir. 
WT prevalansında etnik özelliklerin rolünün olması, ba-
zen(%2) ailevi olmaları ve WT gelişiminin eşlik ettiği send-
romların varlığı genetik faktörlerin WT gelişim ile ilişkili ol-
duğunu düşündürmektedir. WT’nün eşlik ettiği sendromlar 
en önce WT1 genine dikkati çekmiştir. WT1 geni normalde 
sadece genitoüriner sistemde ifade edilen bir tümör baskı-
layıcı gendir. Kromozom 11p13 yerleşimlidir. WAGR, Denys-
Drash sendromunda WT1 geninde mutasyon olur. WAGR 
sendromunda germ hücre düzeyinde WT1 ve PAX6 genini 
içeren 11p13 bölgesinde germ hücrede bir alelde mutas-
yon vardır. Somatik hücredeki ikinci aleldeki mutasyon WT 
gelişimine neden olur. Denys-Drash sendromunda germ 
hücrede 1 aleldeki WT1 genindeki mutasyon diğer alelde 
mutasyonsuz WT1 geninde fonksiyonel bozukluğa neden 
olur; bunun sonucunda hastada genitoüriner anomaliler ge-
lişir. Somatik hücrede ikinci aleldeki mutasyon ile WT gelişir. 
WT1 mutasyonu WT olgularının yaklaşık %15-20’sinde sap-
tanır. Beckwith-Wiedeman snedromunda ise 11p15.5 IGF 
genininde bulunduğu WT2 gen mutasyonu vardır. WT’lerin-
de son çalışmalarda çok çeşitli mutasyonlar (SIX1 ve SIX2, 
MYCN, DROSHA, DGCR8, TP53) ve epigenetik değişiklikler 
(11p15 ve 11p13’da LOH)  bildirilmiştir. Bunların bir kısmı te-
mel olarak WNT sinyal yolağını etkileyen değişiklikleridir ki 
WNT sinyal yolağı böbrek embriyogenezinde oldukça temel 
bir rol üstlenmektedir. Bu moleküler değişikliklerin potansi-
yel prognostik biyobelirteçler olarak kullanılabileceği düşü-
nülmektedir. Tablo 2’de WT’de saptanan ve biyobelirteç ola-
rak kullanılabileceği düşünülen mutasyonlar ve epigenetik 
değişiklikler özetlenmiştir.

Son zamanlarda çok çeşitli tümörlerde, inflamatuar mikroçev-
re ile tümör etkileşimi, üzerinde yoğun çalışılan bir konudur. Bu 
etkileşimin çeşitli parametrelerinin tedavi seçeneklerini artıra-
bileceği düşünülmektedir. WT temelinde inflamatuar mikro-
çevre ile ilgili yapılan çalışmalarda WT stromasındaki “tümör 
assosiye makrofajlar (TAM)” ile inflamatuar belirteç olan COX-
2 ile COX-2 yolağını hedefleyen tedavilerin yeri tartışılmaktadır.

Histopatoloji
WT, nefrojenik blastemal hücrelerden köken alan embriyonal 
bir tümördür. Genellikle böbrek kontürlerini bozan, deforme 
eden büyük bir kitle şeklinde bulgu verir; %5 olguda multi-
sentrik olur. Doğru evreleme için makroskobik yaklaşımın ve 
incelemenin doğru ve standart olması gereklidir. Bu neden-
le operasyon materyallerinin herhangi bir işlem yapılmadan 
patoloji laboratuarına gönderilesi ve kesitlerin incelenmesi-
nin patolog tarafından yapılması çok önemlidir. Karakteris-
tik olarak çevre dokudan bir psödokapsül ile ayrılırlar. Kesit 
yüzleri mikroskobik özelliklerine paralel şekilde heterojenite 
gösterir; solid yumuşak gri-pembe alanlar arasında sıklıkla 
kanama ve nekroz içerir. Mezanşimal/stromal komponen-
tin baskın olduğu olgularda kesit yüzü daha solid, gri-beyaz 
renkli olabilir. Özellikle preoperatif kemoterapi alan olgularda 
nekroz çok yaygın olabilir. Kist bulundurabilir; tümörün büyük 
bir kısmı kistik özellikte olabilir. Tümör frajil ve kolay parça-
lanan özellikte olduğu için makroskobik örnekleme sırasın-
da kolaylıkla artifisiyel bulaşma yapabilir; bu durum özellikle 
cerrahi sınırların değerlendirilmesinde sorun yaratabilir. Bu 
nedenle hiler bölgeye ait sınırların mümkünse tümöre kesit 
yapılmadan önce örneklenmesi önerilmektedir.

Patogenetik olarak WT, nefrogenezi taklit eden bir emb-
riyonal tümördür. Bu durum mikroskobik özelliklerine da 
yansır. Klasik WT blastemal, epitelyal ve mezanşimal/stro-
mal elemanlar olmak üzere trifazik bir pattern sergiler. Bu 
farklı hücresel elemanların oranı olgudan olguya farklılık 
gösterir. Ancak özellikle ayırıcı tanıda sıkıntı yaratabile-

Tablo 2: WT’de biyobelirteç olarak kullanılabilecek mutasyon ve epigenetik değişiklikler
Biyobelirteç Anlamı
SIX1/SIX2 mutasyonu KT cevabının kötü olması
TP53 mutasyonu Anaplazi, kötü ptognoz
CTNNB1/WT1 mutasyonu Iyi histoloji (stromal)
1p21.1-q31.3 kopya sayısı artışı Rölaps
5p,8p12,15q,16p ve 20q kazanımı 17p kaybı Rölaps
1p,1q,3p,3q, 14q allellik imbalans Rölaps
1p, 14q Yüksek tümör evresi
Monozomi 22 Kötü klinik seyir
11q, 16q, 22q LOH Kötü klinik seyir
12q, 18q delesyonu Rölaps
Krom.13’de onkogenik miRNA’ların aşırı ifadesi (oncomir-1) Yüksek evre ve metastatik hastalık
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cek sadece 2 komponent içeren bifazik ve tek komponent 
içeren monofazik WT varyantları da hiç nadir değildir. 

Blastemal komponent en az diferansiye olan embriyo-
nal primitif hücrelerden oluşur. Dar sitoplazmalı, küçük 
oval-yuvarlak koyu nükleslu, sık mitoz bulunduran hücreler 
olarak izlenirler. Hücrelerde üst üste binme bulunur. Diffüz, 
serpentin, nodüler, bazaloid olmak üzere çok çeşitli histopa-
tolojik patternler sergiler. Aynı tümörde farklı blastemal pat-
ternler birlikte olabilir. Bu patternlerin prognostik bir öne-
mi yoktur. Tümör çevresinde psödokapsül oluşumu WT için 
oldukça karakteristik olmakla birlikte blastemal tip WT’de 
psödokapsül olmaksızın infiltratif büyüme patterni izlenir. 
Epitelyal komponent primitif tübüller şeklinde olabildiği gibi 
glomerüloid veya papiller yapılar da oluşturabilirler. Stromal 
komponent mikzoid zeminde immatür stellat hücreler veya 
primitif mezanşim benzeri iğsi hücrelerden meydana gelir.  
Bu klasik elemanlar dışında nefrogenez sırasında böbrekte 
bulunmayan müsinöz ve çok katlı yassı epitel, nöral, nöroen-
dokrin hücre tipleri, kıkırdak ve çizgili kas dokusu gibi epi-
telyal veya mezanşimal/stromal heterolog elemanlar tümör 
içinde saptanabilir. Özellikle tedavi sonrası stromal hetero-
log elemanlar daha sıklıkla saptanır. Bütün bu farklı hücre 
tipleri, farklı matürasyon aşamalarında izlenebilir. 

Immünhistokimyasal olarak blastemal ve primitif epitelyal 
hücrelerin çoğu sıklıkla WT1 ile yaygın nükleer, CD56 ve 
desmin ile yaygın sitoplazmik boyanma gösterir; vimentin 
ve sitokeratin boyanması değişkendir. Stromal hücreler ile 
iyi diferansiye epitelyal hücreler genellikle WT1 ile boyan-
maz. Anaplazi odakları sıklıkla p53 pozitiftir.

SIOP sınıflamasına göre pre-operatif tedavi alan tümörler-
de alt tiplendirme nekroz varlığı, yaygınlığı ve intakt hücre-
sel komponentin türüne göre yapılmaktadır:

Tamamen nekrotik tip WT: Tedavi sonrasında canlı intakt 
tümöral hücreler bulunmamaktadır. Tümör tamamen 
nekrotik özelliktedir.

Regresif tip WT: Tedavi sonrasında tümörün 2/3’ünden faz-
lazı nekrotik özelliktedir. Intakt tümör alanındaki hücresel 
komponent tiplerinin etkisi yoktur.

Mikst tip WT: Tümörün 1/3’ünden fazlası intakt özellikte-
dir ve hiçbir hücresel komponent tipi (blastemal, epitelyal, 
stromal) intakt tümör alanının 2/3’ünden fazlasını oluştur-
maz. Ayrıca epitelyal veya stromal komponent intakt tümö-
rün 2/3’ünden fazlasını oluştursa bile eğer blastemal kom-
ponent tümörün %10’undan fazlasını meydana getiriyor ise 
tümör mikst tip WT olarak sınıflandırılır.

Epitelyal tip WT: Tümörün 1/3’ünden fazlası intakt özellik-
tedir ve intakt tümör alanının 2/3’ünden fazlası epitelyal 
komponent’den oluşmaktadır. Blastemal komponent in-
takt tümör alanının %10’undan azını oluşturur.

Stromal tip WT: Tümörün 1/3’ünden fazlası intakt özellikte-
dir ve intakt tümör alanının 2/3’ünden fazlası stromal/me-
zanşimal komponent’den oluşmaktadır. Blastemal kompo-
nent intakt tümör alanının %10’undan azını oluşturur.

Anaplazi, kemoterapi direncine eşlik eder ve p53 gen mu-
tasyonu ile ilişkilidir. Olguların yaklaşık %5-10’unda sap-
tanır ve ileri yaştaki hastalarda daha sık izlenir. Anaplazi 
odakları, hiperkromatik, büyük nükleuslu (komşu diğer tü-
mör hücre nükleusunun en az 3 misli), atipik mitoz (üç veya 
daha fazla kutuplu, poliploid) bulunduran hücre grupları 
olarak izlenir. Tümör içinde fokal veya diffüz olarak buluna-
bilir. Özellikle diffüz anaplazi kötü histoloji bulgusudur. Çiz-
gili kas diferansiyasyonu bulunduran tümör hücrelerindeki 
büyük nükleuslar anaplazi bulgusu olarak kabul edilmez. 

Intrauterin 36. haftadan sonra ve doğum sonrası dönemde 
böbrek parankim içinde bir veya daha fazla odakta, nefroge-
nezdeki embriyonel hücrelerin kalıntılarının bulunması 
nefrojenik kalıntı(rest) (NR) olarak tanımlanmaktadır ve 
WT’lü olguların yaklaşık  %30-40’ında tümör dışı parankimde 
saptanır. Perilobar ve intralober olarak 2 tipi vardır. Perilober 
NR böbrek lobülünün periferinde yerleşir. Çevre böbrek pa-
rankiminden çok düzgün sınırla ayrılan, genellikle tek odak 
şeklindedir, içinde nefron bulundurmaz. Intralober NR ise lo-
bül içinde rastgele şekilde, dağınık, düzensiz sınırlı infiltratif 
odaklar halinde bulunur, nefron içerir. Nefroblastomatozis’te 
NR odakları çok sayıda veya böbrek parankimi içinde diffüz 
olarak bulunurlar. NR yıllarca sabit kalabilir (dormant NR), 
matürasyon, skleroz gösterip kaybolabilir (skleroze/obsole-
sent NR) veya hücreler çoğalabilir (hiperplastik NR). Nadiren 
NR içinde anaplazi bulunabilir. Hastanın yaşı ve NR’in tipi, tü-
mörsüz böbrek parankiminde veya diğer böbrekte WT geliş-
me riskini belirleyen faktörlerdir.

KT, tümörlerde değişken derecelerde nekroz, kanama ve 
fibrozis’e neden olur. Köpüksü sitoplazmalı ve/veya hemo-
siderin içeren makrofaj grupları izlenir. Proliferatif kapa-
sitesi yüksek olduğu için blastemal ve immatür epitelyal 
komponent KT’den en çok etkilenen alanlardır. Bu alanlar-
da koagülasyon nekrozu özellikleri saptanır. Matür epitel-
yal ve stromal komponent KT’den en az etkilenir. Patoloji 
raporlarında tümörün preoperatif KT cevabının tanımlan-
ması ve bildirilmesi çok önemlidir.
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Ayırıcı tanı
WT, mikroskobik çeşitliliği nedeni ile olgulara göre farklıklık 
gösteren çok geniş bir ayrıcı tanı yalpazesine sahiptir. Bazı ol-
gular klasik histolojileri ile tanısal zorluk yaratmamakla bir-
likte bazı olgularda immünhistokimyasal analizler gibi daha 
ileri teknikler gerekebilir. Immünhistokimyasal analizler ayıcı 
tanı amaçlı kullanılabileceği gibi WT tanısının desteklenmesi 
amacı ile de kullanılabilir. Ancak konu küçük mavi yuvarlak 
hücreli tümörler olduğunda WT’ne özgü gibi düşünülen (WT1 
gibi) immünhistokimyasal belirteçler diğer tümörlerde de bu-
lunabileceği gibi, WT ayırıcı tanısında bulunan tümörlere özgü 
olarak bilinen bazı immünhistokimyasal belirteçler WT’ün 
çeşitli histolojik tiplerinde saptanabilir. Böyle olgularda mole-
küler testlere ihtiyaç olabilir.

Hiperplastik NR kitle oluşturabilir ve biyopsilerde WT’ünü 
taklit edebilir. NR oval şekillidir ve çevresinde WT’nün aksine 
düzgün bir psödokapsül olmaz. Ancak pre-operatif KT, NR 
odaklarında psödokapsül gelişimine neden olabilir. Bazen 
intralober NR, WT’ünün komşuluğunda bulunabilir ve yan-
lışlıkla tümörün invazyon odakları olarak değerlendirilebilir. 
Iğne biyopsi materyalinde NR ve WT ayrımı mümkün olma-
yabilir. Bu ikisinin ayrımında faydalı olabilecek immünhisto-
kimyasal belirteç yoktur. Ancak son çalışmalarda NR ve WT 
arasında metilasyon profili açısından farklılık bulunmuştur.

Blastemal komponent, diğer bütün küçük mavi yuvarlak 
hücreli tümörler ile histomorfolojik olarak benzerlik göste-
rir. Bu nedenle blastemal komponentin çok baskın olduğu 
olgularda nöroblastom, PNET, böbreğin Ewing sarkomu, 
desmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör ve hatta lenfo-
ma gibi diğer küçük mavi yuvarlak hücreli tümörler ayırıcı 
tanı içine girer.  Psödokapsül varlığı WT’ünün diğer tümör-
lerden ayrımında çok önemli bir özellik olmasına rağmen 
özellikle blastemal tip WT’ünün diffüz infiltratif bir pattern 
sergilediği unutulmamalıdır. Bu tür olgularda immünhis-
tokimyasal ve moleküler incelemeler ayrıcı tanıda gereke-
bilir. Ayrıca blastemal hücre tabakaları arasında bazen pri-
mitif tübüller şeklinde epitelyal komponent bulunabilir ve 
nöroblastomatöz psödorozet benzeri bir görünüm oluştu-
rarak nöroblastom ile karışabilir. Her iki tümör de immün-
histokimyasal olarak NSE ve CD56 pozitif olmakla birlikte 
nöroblastom WT1 negatiftir. NB84 pozitifliği de nöroblas-
tom için oldukça özgün bir bulgu olarak bildirilmektedir.

Desmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör, WT ile aynı 
immünhistokimyasal özellikleri paylaşır, saf blastemal 
monofazik WT ayrımı moleküler olarak EWS-WT1 t(11;22)
(q13;q12) translokasyonunun gösterilmesi ile mümkün olur. 

Blastemal komponente eşlik edebilen rabdoid fenotipili er-
ken çizgili kas diferansiyasyonun varlığı böbreğin rabdoid 
tümörü ile karıştırılmasına neden olabilir. Böbreğin rab-
doid tümörü sınırları belirgin olmayan, sıklıkla kanama ve 
nekroz içeren kitlelerdir. Komşu renal parankimde yaygın 
lenfatik ve vasküler invazyon, satellit tümör nodülleri veya 
kapsüler invazyon bulunabilir. Mikroskobik olarak büyük, 
yuvarlak veya poligonal, eozinofilik veya amfofilik geniş si-
toplazmalı, monoton görünümlü hücrelerden oluşur. Kro-
mozom 22q11 deki hSNF5/INI1 geninde çeşitli mutasyon-
lar rabdoid tümörlerin moleküler belirtecidir. Bu mutasyon 
sonucu IHK’sal olarak Rabdoid tümör için oldukça sensitif 
ve spesifik bir bulgu olan INI1 protein kaybı saptanır. Tümör 
hücreleri hemen daima vimentin ile perinükleer noktasal 
boyanma gösterir. Bazen sitokeratin ve EMA koekspresyo-
nu eşlik edebilir. Desmin, nörofilaman protein, myoglobin, 
nöron spesifik enolaz, S100, CD99 pozitif olabilir.

Saf epitelyal tip WT metanefrik adenom, renal hücreli 
karsinom ve hiperplastik perilober NR ile karışabilir. Me-
tanefrik adenom “Metanefrik Stromal Tümörler” olarak 
isimlendirilen aşırı differansiye benign tümör spekturu-
munun bir elemanıdır. Düzgün, sırt sırta vermiş tübül-
ler oluşturan, mitoz veya nükleer atipi bulundurmayan, 
küçük üniform oval epitelyal hücrelerden meydana gelir. 
Immünhistokimyasal olarak Metanefrik adenom CK7(-
), AMACR(-) ve CD57(+)’dir. Nükleer WT1 boyanması 
olabileceği için de epitelyal tipWT ile karıştırılabilir. Ayrıca 
WT veya renal hücreli karsinoma’ya eşlik edebilir. 

WT’ünde yaygın heterelog elemanların varlığı (Teratoid WT) 
Immatür teratom ile karışmasına neden olabilir. Teratom-
da tümör hücreleri WT’ünün aksine çeşitli dokuları taklit 
eden organoid diferansiyasyon gösterir. 

Çocukluk çağındaki Renal hücreli karsinomlar genellikle 
translokasyon ile karakterlidir ve genellikle kendilerine 
özgü histolojik görünümleri vardır. Bu tümörlerde spesifik 
genetik anomaliler bulunur. Çocukluk çağı renal hücreli 
karsinomların yaklaşık 1/3’ünde predispozan faktörler eş-
lik eder. Ayrıca immünhistokimyasal olarak CK7 ve CD10 
pozitif oldukları gibi, translokasyon varlığını gösteren im-
münhistokimyasal belirteçlerde bulunmaktadır.

Saf stromal tip WT’ünün ayırıcı tanısında böbreğin berrak 
hücreli sarkomu, mezoblastik nefroma bulunur. Özellikle pre-
operatif KT tedavi etkisi ile WT’ünün stromal komponentinde 
berrak hücreli sarkomu taklit edebilecek değişiklikler olabi-
lir. Ayrım için diğer WT komponentlerin aranması gereklidir. 
Böbreğin berrak hücreli sarkomu, genellikle büyük boyut-
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lu, komşu böbrek parankiminden düzgün bir sınırla ayrılan, 
solid tümörlerdir. Kesit yüzü gri-krem renkli, parlak jelatinö 
görünümdedir; kistler bulunabilir. Daima tek taraflı ve tek 
odakta izlenirler. Mikroskobik özellikleri klasik patternde ka-
rakteristik olmakla birlikte, sıklıkla eşlik eden diğer pattern-
ler nedeni ile ayırıcı tanıda en sık zorluk yaratan ve yanlış tanı 
alabilen çocukluk çağı böbrek tümörüdür. Klasik patternde 
6-10 hücre kalınlığında tabakalar ve yuvalar oluşturan karak-
teristik ince kumsu nükleuslu, sitoplazmik sınırları belirsiz, 
poligonal, bir kısmı şeffaf, bir kısmı koyu eozinofilik sitoplaz-
malı hücreler bulunur. Klasik patternin dışında, epiteloid, iğsi 
hücreli, palizatlı, mikzoid, sellüler, sklerozan, anaplastik, sto-
riform patternler bulunabilir. 

Mezoblastik nefroma böbreğin iğsi hücreli tümörüdür. 
Mikroskobik olarak klasik, sellüler ve mikst tip olmak üze-
re 3’e ayrılır ve buna bağlı olarak makroskobik görünümü 
değişkenlik gösterebilir. Invazyonunu genellikle hiler yağ 
dokusuna yaptığı için hiler yağ doku cerrahi sınırının çok iyi 
incelenmesi gerekmektedir. Klasik tip, makroskobik olarak 
çevre parankimden düzgün bir sınırla ayrılan, soliter kitle 
şeklinde izlenir. Tümör birbirleri ile çaprazlaşan düşük veya 
orta derecede mitoz bulunduran, iğsi fibroblastik/myofibrob-
lastik hücrelerden oluşur. Bu hücrelerde embriyonal metap-
lazi gelişirse stromadan zengin WT ile karıştırılmasına neden 
olabilir. Tümör hücreleri immünhistokimyasal olarak myo-
fibroblastik ve düz kas özelliğinde boyanma gösterir. Mezob-
lastik nefroma ile en sık karışabilecek tümörler özellikle te-
davi görmüş WT, metanefrik stromal tümör, böbreğin berrak 
hücreli sarkomu ve rabdoid tümörü’dür. Tedavi görmemiş bir 
WT’nün tamamen stromal hücrelerden oluşması çok nadir 
bir durumdur ve matür ve immatür çizgili kas elemanların 
varlığı mezoblastik nefroma’nın dışlanmasını sağlar.

Kistik komponenti baskın WT olguları Kistik nefroma ve 
Parsiyel Diferansiye Kistik Nefroblastom ile karışabilir. Her 
iki lezyonda çocukluk çağında izlenir; böbrek parankimin-
den iyi sınırla ayrılan ve kistlerden oluşan, solid komponent 
içermeyen kitle lezyonları olarak saptanır. Parsiyel diferan-
siye kistik nefroblastom’un septasında blastemal hücreler 
bulunur; kistik nefroblastom’da blastemal hücreler olmaz. 
Son moleküler çalışmalarda kistik nefroblastom’da DICER1 
mutasyonu olduğu ancak WT ve parsiyel diferansiye kistik 
nefroblastom’da bu mutasyonun bulunmadığı saptanmıştır.
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Giriş
Wilms tümörü (WT) 15 yaş altında çocuklarda en sık gö-
rülen (%95) malign böbrek tümörüdür. WT cerrahisinde 
disiplinlerarası yaklaşımın büyük etkisi ile, son 40 yıl içeri-
sinde büyük aşamalar kaydedilmiş ve genel sürvi %73 ten 
%93 e kadar çıkmıştır [1].

Prognozu ve tedavi stratejisini belirleyen en önemli faktör-
ler tümörün evresi, histolojik görünümü, ve biyolojik belir-
teçlerdir. 

Başlıca 2 evreleme sistemi kullanılmaktadır. NWTS/
COG tüm nonsendromik tek taraflı rezektabl tümörlerde 
öncelikle cerrahi yapılmasını ve bu esnada evrelemeyi 
öngörmektedir.  Buna karşın SIOP cerrahi öncesi kemo-
terapiyi, daha sonra yapılacak cerrahi esnasında evreleme 
yapılmasını öngörmektedir.

Cerrahi tedavi
NTWS/COG prensibi uygulanması ile uygun evreleme, wil-
ms dışı renal tümörlerde ve bazı benign renal patolojiler-
de uygun olmayan ya da  gereksiz kemoterapi verilmesi-
nin önüne geçilmektedir. Ayrıca düşük risk gruplarındaki 
Wilms tümörlü sadece cerrahi ile izlem söz konusu olan 
hastalarda, gereksiz kemoterapinin de önüne geçilmiş 
olunmaktadır [2]. NWTS/COG cerrahi öncesi kemoterapiyi 
sadece bilateral WT, parsiyel nefrektomi planlanan olgular, 
unrezektabl tümörler, ve hepatik venlerin üzerine çıkmış 
olan vasküler tümör trombüsü varlığı gibi seçilmiş olgu-
larda önermektedir.

Preoperatif biopsi düşük evreli bir tümörü evre 3 e yük-
seltmekte, radyoterapi gereksinimini doğurabilmektedir. 
Bu nedenle biyopsi unrezektabl tümörlerde ve diğer renal 
tümörlerin ayırıcı tanıya girdiği durumlarda önerilmekte-
dir.

NWTS/COG nin aksine SIOP hemen tüm olgularda nefrek-
tomi öncesi kemoterapiyi öğütlemekte, kemoterapi ardın-
dan yapılacak cerrahi işlem esnasında evreleme yapılmak-
tadır. Tümör boyutu kemoterapi ardından önemli ölçüde 
küçülmekte, yapılacak cerrahi rezeksiyon daha az tehlikeli 
bir hale gelmekte, tümör rüptürü ve yayılımı olasılığı azal-
maktadır. Eğer yapılan kemoterapiye yetersiz yanıt söz ko-
nusu ise yapılacak açık biyopsi ile doğru tanıya erişmek ve 
uygun tedavi şeklini belirlemek söz konusu olabilmektedir. 

NWTS/COG ya da SIOP protokollerinden hangisi olursa 
olsun, transperitoneal radikal nefrektomi ve lenf nodu ör-
neklemesi, WT cerrahisinde standart yaklaşımdır.  Tümör 
cerrahisinin temel prensipleri WT cerrahisinde de söz ko-
nusudur. Tümör kapsülünün rüptüre olma olasılığı nedeni 
ile tümör dokusunun nazikçe ellenmesi ve prepare edilme-
si gerekmektedir. Tümör kapsülü rüptürü ile tümör yayılı-
mı olasılığı, tümör rekürrensi ve tümörün evresi artmakta, 
radyoterapi gibi daha agresif tedavilere ihtiyaç duyulabil-
mektedir [3].  Geleneksel olarak cerrahi işlem esnasında 
karşı taraf böbreği gerota kapsülü açılarak elle kontrol 
edilmektedir. Preoperatif CT ya da MR karşı taraf böbreği 
normal olarak değerlendirdi ise bu uygulama gerekli ol-
mayabilir [4]. Adrenal gland eğer tümör dokusu tarafından 
tutulmamış ise serbestleştirilerek korunabilir. [5].

WT de minimal invaziv yaklaşımlar sık olarak kullanılma-
maktadır. Bunun en önemli nedeni kitlenin çıkarılması 
esnasında tömör rüptürü ve yayılıma yol açılmasıdır. Bazı 
serilerde neoadjuvant kemoterapi uygulaması ardından 
laparoskopik nefrektomi yapılmasının uygun olduğuna atıf 
yapılmaktadır. Maalesef laparoskopik nefrektomi ardından 
peritoneal metastazların görülebildiği de bilinmektedir [6]. 

SIOP günümüzde WT de başlangıçta uygulanacak kemo-
terapi ardından  nefron koruyucu cerrahiyi (NKC)öner-
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mektedir [7]. NKC ya da parsiyel nefrektomi, klasik ola-
rak bilateral WT ya da  soliter böbrekte WT varlığında 
uygulanmaktadır.  Uzun dönem sonuçlara ait yeterli veri 
olmasa da böbrek fonksiyonlarını korumaya yönelik NKC 
ye olan ilgi günden güne artmaktadır.  [8,9,10]. 

Son zamanlarda yapılan NWTS/COG çalışmalarında NKC 
tek taraflı WT ve eşlik eden sendrom nedeni ile renal yet-
mezlik riski olan hastalarda uygulanmaktadır.  Yakın za-
manlardaki bir sistematik derlemede tek taraflı WT olgu-
larında laparoskopik nefrektomi sonuçlarının açık cerrahi 
sonuçları ile karşılaştırılabilir olduğu belirtilmektedir [11].

Wilms dışı renal tümörler
Konjenital mezoblastik nefroma 
Sadece kitlenin total olarak çıkarılması ile yüz güldürü-
cü sonuçlar alınmaktadır.  Tümörün lokal olarak invazyon 
göstermesi nedeni ile NKC genellikle uygun olmamaktadır. 
[12]. Rekürrens ve metastaz varlığına seyrek olarak rast-
lanmaktadır. Adjuvan kemoterapi ileri evreli, yüksek riskli 
olgularda uygulanmaktadır. 

Berrak hücreli sarkom
Evre 1 olgularda bile yüksek oranda rekürrens belirtilmek-
te olup bu nedenle tüm evrelerde kemoterapi uygulanma-
lıdır. 

Rhabdoid tümör 
Diğer böbrek tümörlerinden farklı olarak bu olgular %29 
oranında metastaz göstermektedirler [12].

Renal hücreli karsinoma
Bu tümör radyoterapi ve kemoterapiye rezistan olduğu için 
kitlenin total olarak çıkarılması son derece önem arzet-
mektedir. 

Renal meduller karsinoma
Çocukluk çağının seyrek görülen ve son derece agresif 
seyreden bir tümörüdür. 
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Hodgkin Lenfoma (HL ) çocukluk çağının yüksek oranda 
kür sağlanan tümörlerinden biridir. Erken evrelerde 

bu oran %100’e yaklaşırken, ileri evrelerde daha azalmak-
tadır.  Hastaların %10-20  relaps geliştirdikleri veya rezis-
tan hastalık oluştuğu izlenir. Buna rağmen relaps gelişti-
ren hastaların %50’sinde tekrar kür elde edilebilir.

Çocukluk çağı Hodgkin Lenfoma da relaps veya rezis-
tan hastalık sonrasında bile ilk seçenek diğer kemotera-
pi protokolleridir. Bu kurtarma protokollerinde esas olan 
kullanılan ilaçların daha önceki protokolde kullanılmamış 
olmasıdır. Fakat bu konuda yayınlar çok sınırlıdır. Bu ko-
nuyla ilgili yapılmış geniş bir çalışmada 10 yıllık hasta-
lıksız yaşam oranı  %57, tüm yaşam oranı ise %75 olarak 
bulunmuştur. En önemli prognostik faktörün ilk tedavi ile 
hastalığın tekrarlaması arasındaki sürenin uzunluğu ol-
duğu belirtilip hastalar iyi, kötü ve orta grup şeklinde sı-
nıflandırılmıştır. Literatür bilgileri geçen yıllara göre kon-
vansiyonel kurtarma stratejilerinin relaps HL hastalarında 
pediatrik protokollerle tedavi edilmelerinin esas olduğunu 
göstermektedir. Bununla birlikte özellikle yüksek riskli 
gruplarda yüksek doz tedavi + kök hücre transplantasyonu 
gibi kurtarıcı tedaviler gereklidir.

Monoklonal antikorlardan en çok kullanılan Brentuximab 
Vedotin, ancak relaps ve refraktör CD-30 pozitif HL va-
kalarına uygulanabilir ve birkaç kür sonunda kök hücre 
transplantasyonu yapılmalıdır. Diğer bir monoklonal anti-
kor olan Nivolumab, PD-1 yolu blokatörü olup bununla ilgi-
li deneyim çocukluk çağı HL vakalarında sınırlıdır.

Kaynaklar
1. Schellong G, Dorffel W, Claviez A. et al. Salvage The-

rapy of Progressive and Reccuent Hodgkin’s Disease: 
Results From a Multicenter Study of the Pediatric DAL/
GPOH-HG Study Group  J.Clin Oncol 23(25):2005

2. Younes A, Barlett N, Leonard JP. et al Brentuximab 
Vdotin ( SGN-35) For Relapsed CD-30 Positive Lympho-
mas Negn J.Med 363:1812-1821:2010

3. Foran A, Nadel H, Lee Anna F. Et al. Nivolumab in the 
Treatment of Refractory Pediactric Hodgkin Lympho-
ma J.Pediatr Hemotol Oncol 2016

ÇOCUKLUK ÇAĞI REZİSTAN VE RELAPS HODGKİN 
LENFOMADA KEMOTERAPİ VE MONOKLONAL/HEDEFE 

YÖNELİK TEDAVİLER
Inci Ergürhan Ilhan

Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi



38

Çocukluk çağı Hodgkin lenfoma (HL) tedavisinde ulaşılan 
yüksek kür hızına rağmen, relaps/refrakter  (rr-) hasta-

lıkta tedavi yönetimi, zor ama önemli bir klinik problem olma-
ya devam etmektedir. Yüksek doz kemoterapi (YDKT) ve ar-
dından otolog hematopoietik kök hücre nakli (HKHN), rr-HL’lı 
hastaların çoğunda standart yaklaşım olarak düşünülmekte-
dir. Fakat son zamanlardaki literatür bilgileri, düşük riskli re-
lapsların otolog HKHN’e gereksinim duyulmadan kemoterapi 
ve/veya radyoterapi ile kür edilebileceği yönündedir. Çeşitli 
çalışmalarda relaps sırasında prognostik faktörlerden söz 
edilmesine karşın günümüzde, hangi hastaların standart doz 
kemoterapi (SDKT) ve/veya radyoterapi ile hangilerinin YDKT 
ve ardından otolog HKHN ile tedavi edilmesi hakkında herkes 
tarafından kabul edilmiş bir kriter yoktur. Şu anda Avrupa’da 
yürüyen EuroNet-PHL-C1 çalışması bu soruya yanıt aramak-
tadır (Şekil 1).

Pediatrik rr-HL olgularında, SDKT ile YDKT-otolog HKHN 
sonuçlarını karşılaştıran randomize çalışma olmama-
sına karşın bu hasta grubunda, tek başına YDKT-otolog 
HKHN’nin etkinliğini gösteren ya da randomize olmayarak 
SDKT ile karşılaştıran bir çok retrospektif ve prospektif ça-
lışma vardır. Ispanyol grubunun (GETMON), otolog HKHN 
uygulanan bu hasta grubundaki 5 yıllık olaysız ve genel 
sağ kalım hızları %62 ve %95 olarak bildirilmiştir. Ingiliz 
grubu, UKCCSG HD1 protokolü sonrasında relaps yapan 
hastalardaki retrospektif bir çalışmada, kemoterapi ile te-
davi edilenlerle otolog HKHN yapılanlar arasında bir fark 
gösterememiştir. Bu çalışmada nakil grubunda, ileri evreli, 
B yakınmalı, bulky hastalıklı ve nodüler sklerozan alt tipli 
daha fazla hasta olduğu vurgulanmıştır. Çok merkezli Al-
man çalışmasında (ST-HD-86), orta risk grubunda (TG2; 
IAE, IIAE, IIIA, IBE, IIB) ya da yüksek risk grubunda (TG3; 
IIBE, IIIAE, IIIB, IV) erken relaps ya da progresyon gösteren 
hastalarda CR2de yapılan otolog HKHN sağ kalım avantajı 
göstermezken, CR3 ya da daha ileri tam remisyonda yapı-

lan otologHKHN’de genel sağ kalım hızının daha yüksek 
olduğu belirtilmektedir. ST-HD-86 çalışması, orta ve yük-
sek risk grubundaki hastalardaki geç relapsların, özellikle 
başlangıçta çok yüklü kemoterapi almamış ve radyoterapi 
uygulanmamışsa, sadece kT ile tedavi edilebileceklerini ve 
bu olgular için otologHKHN’nin gerekmediğini ve dolayısıy-
la hastanın bu yoğun tedavi yan etkilerinden korunabilece-
ğini göstermiştir. Suudi Arabistan’dan bildirilen olgularda 
da otologHKHN yapılan ve yapılmayanlarda benzer sonuç-
lar rapor edilmiştir. Sonuç olarak, SDKT ile otologHKHN 
sonuçlarını bilimsel olarak karşılaştıran pediatrik veriler 
azdır. Yukarıdaki veriler ışığı altında, sadece kemoterapi ve 
radyoterapi, bazı pediatrik relaps HL olgularında, otologH-
KHN ile benzer tedavi sonucu vermektedir.

Evrelemede birçok çalışma grubunun (COG, EuroNet gibi) 
Ann-Arbor sistemini kullanmasına karşın gruplar ara-
sında, risk sınıflamasında hangi faktörlerin (evre, tümör 
boyutu ve lokalizasyonu, tutulan alan sayısı ve sistemik 
yakınmaların varlığı gibi) kullanılacağı hakkında bir fikir 
birliği yoktur. COG grubu, orta risk grubunda tedavi edilen 
1103 olguda,  “Childhood Hodgkin Lymphoma Internatio-
nal Prognostic Scoring-CHIPS” risk skorlaması yapmış ve 
tanı anında evre IV hastalık, bulky mediastinal hastalık, al-
bümin <3.5gr/dL ve ateş varlığının EFS üzerine ön görüde 
bulunabileceğini belirtmiştir. Başlangıç tedavisindeki risk 
sınıflamasının standardizasyonuna paralel olarak, hangi 
hastaya SDKT hangisine YDKT-otologHKHN yapılacağını 
belirleyen relaps yaklaşımlarının da, daha sonraki relaps-
ların ön görüsünde bulunabilen risk sınıflamasına göre 
yapılması gerekir. Primer progressif/refrakter hastalık (ilk 
tedavideki ya da ilk tedavinin kesilmesinden sonraki <3ay 
içinde olan progresyon ya da relaps), seçilen tedavi yakla-
şımından bağımsız olarak (ister SDKT ister YDKT-otologH-
KHN olsun) kötü bir prognoza sahiptir.  Erken relapslar da 
(tedavi kesiminden sonraki 3-12 ay içinde olan relapslar) 
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geç relapslardan (<12 ay relaps) daha kötü prognoza sahip-
tir. Relaps sonrası reindüksiyon tedavisine yanıt da, prog-
nozu belirlemede önemli bir ön görüye sahiptir.

Elimizdeki veriler ışığında relaps HL’lı pediatrik olgular için 
detaylı bir risk sınıflaması yapmak zordur. Avrupa’da yü-
rüyen EoruNET çalışmasındaki risk sınıflamasına benzer 
bir şekilde, ABD’den de, ilk tanıdaki evre, relaps süresi, b 
yakınmalarının ve ekstranodal tutulumun göz önünde bu-
lundurularak, bir risk sınıflaması belirlenmiş ve buna göre 
tedavi yaklaşımı önerilmiştir (Tablo 1 ve Şekil 2).

Pediatrik HL tanılı bazı özel alt gruplarda allojenikHKHN 
kullanımına artan bir ilgi söz konusudur. AllojenikHKHN, 
günümüzde kür için başka realistik bir tedavi seçeneği ol-
mayan olgular için tedavi seçeneğidir. Relaps dışı mortali-
te hızlarının %20’nin üzerinde, relaps hızlarının bunun da 
üzerinde bir oranda olması, bu tedavi seçeneğinin önünde-
ki en önemli sorunlardır. 

Sonuç olarak, YDKT-otolog HKHN reindüksiyon kemotera-
pisine duyarlı tüm primer progressif hastalar için öneril-
mektedir. Ayrıca bu tedavi yaklaşımı, SDKT sonrası birden 
fazla relaps geliştiren olgular için de sağ kalım avantajı 
sağlamaktadır. Primer progressif olup da kurtarma tedavi-
sine dirençli olan olgularda bu tedavi yaklaşımının sonuç-
ları tatminkâr olmayıp, bu hasta grubunda alternatif tedavi 
arayışlarına gereksinim vardır. Erken relapslı olgular için 
YDKT-otologHKHN sonuçları, geç relaps ile progressif HL 
arasındadır ve bu grup hastada otologHKHN ile sağ kalım 
avantajı gösterilemediğinden, bu grup için en iyi kurtarma 
tedavisi hala belirsizdir. 

Kaynaklar
1. Daw S, Wynn R, Wallace H. Management of relapsed 
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and adolescents. Br J Haematol 2010; 152: 249-260.

2. Harker-Murray PD, Drachtman RA, Hodgson DC, et al. 
Stratification of treatment intensity in relapsed pediat-
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Şekil 1. EuroNet-PHL-C1 tedavi protokolü
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Tablo 1. Relaps pediatrik Hogkin lenfomasında risk sınıflaması

İlk tanıda evre Relaps zamanı
(ay)

Relapsta 
ENH* ya da B yakınmaları 

Relapsta
 risk grubu

IA, IIA >12 Yok Düşük

IB, IIB, IIIA, IVA >12 Yok Orta

IA, IIA >3 Var Yüksek

IB, IIB, IIIA, IVA >12 Var Yüksek

Herhangi 3-12 +/- Yüksek

IIIB, IVB >3 +/- Yüksek

Herhangi <3 +/- Çok yüksek

*ENH, ekstranodal hastalık

Şekil 2. Relaps/refrakter pediatrik Hodgkin lenfomalı hastalar için tedavi yaklaşımı



41

Günümüzde modern tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla Hod-
gkin lenfomada (HL) genel yaşam hızları düşük riskli 

hastalıkta %95’in üzerine çıkmış olup yükek riskli hasta-
lıkta %90’lar civarındadır1,2. Ileri evre hastalıkta bile çeşitli 
serilerde hastalıksız yaşam oranları %77-92 arasında, ge-
nel yaşam oranları da %86-100 arasında bildirilmiştir. Re-
laps gelişen hastaların çoğunda bu durum ilk 3 yıl içinde 
görülmeke birlikte tanıdan 10 yıl sonra da görülen relaps-
lar bildirilmiştir. Tekrarlama gösteren hastaların yarıya 
yakınında kurtarma rejimleriyle başarı elde edilebilirken 
tedaviye bağlı toksisite önemli bir sorun oluşturmakta-
dır. Otolog kemik iliği transplantasyonu konusunda görüş 
birliği olmasa da, bu yöntemin relaps gösteren HL’de veya 
primer tedaviye direnç gösteren hastalarda tercih edilmesi 
gerektiği bildirilmektedir2. 

Çocuklar ve adölesanlar üzerinde kardiyovasküler yan et-
kiler tanımlanması ilk kez 1975 yılında Gilladoga ve ark. ta-
rafından yapılmış ve doksorubisin ya da daunoubisinin 550 
mg/m2 kümülatif doz üzerinde kullanıldığı 110 çocuktan 
9’unda ağır kardiyomiyopati ve kalp yetmezliği geliştiği ifa-
de edilmiştir3. Kısa bir süre sonra Brosius  ve ark. çocukluk 
ya da genç erişkin döneminde tanı alan ve 35 Gy üzerinde 
kardiyak radyasyon verilen 16 kanser hastasının nekropsi 
materyallerinin tümünde radyasyon ile ilişkili kardiyak ha-
sar ve altısında en az bir koroner arterde ağır stenoz sap-
tamışlardır4.

Kardiyak hastalıklar uzun dönem yaşayan çocukluk çağı 
kanser hastalarında kanser kökenli olmayan ölümlerin en 
sık nedenidir5. Kardiyak toksisitenin çocukluk çağındaki bir 
diğer önemi tedaviye cevap veren birçok çocuğun akut ya 
da kronik kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle yaşam ka-
litesinde azalma meydana gelmesi ve sonraki tedavi seçe-
neklerinin kardiyotoksisite nedeniyle kısıtlanmasıdır.

Çocukluk çağı kanserlerinin güncel tedavisi klinik, biyo-
lojik, genetik faktörler ve tedavi cevabının göz önünde bu-
lundurulduğu riske yönelik yaklaşım şeklinde gelişmiştir. 
Çoğu tedavi protokolü halen sitotoksik kemoterapi ve rad-
yasyon içermekte, az bir kısmı yeni biyolojik ve moleküler 
hedeflenmiş ajanları içermektedir. Kemoterapötik ajan-
ların ve radyasyonun doz ilişkili toksisite çalışmaları ris-
ke yönelik güncel protokollere yön vermiştir. Günümüzde 
amaç, kanser kontrolü ile normal dokuların sağlığını ve 
fonksiyonlarını koruyan bir dengeyi gözeterek tedavi veril-
mesidir. HL tedavisi örnek verilecek olursa 1970’li yıllarda 
ABVD tedavi kombinasyonunda 300- 400 mg/m2 antrasiklin 
kullanımı (6-8 kür için) mevcut iken 1980’li yıllarda düşük 
riskli hastalar için antrasiklin kümülatif dozunun 200 mg/
m2 ve altında yüksek riskli hastalar için ise 300 mg/m2 ve 
altında tutulmaya çalışılması gösterilebilir6. Yine HL’de 
1960’lı yıllarda manto tipi ışınlamada 35-44 Gy dozlar kul-
lanılırken 1970’lerde 15-25 Gy kullanılmaya başlanmış 
2000’li yıllarda ise düşük ve orta riskli hastalarda, hatta 
yüksek riskli olup kemoterapi ile tam remisyon sağlanan-
larda radyoterapinin sadece seçilmiş vakalarda kullanımı 
tartışılmaya başlanmıştır7.

Kemoterapi ve Kardiyotoksisite 
HL tedavisinde son zamanlarda daha az toksik ajanlardan 
oluşan kombine kemoterapiler ve tutulmuş alanlara uy-
gulanan düşük doz radyoterapi tercih edilen tedavi yönte-
mi haline gelmiştir. Çok ilaçlı kemoterapi protokollerinde 
kullanılan ilaçların her birinin tümöre karşı etkin olması, 
antineoplastik etki mekanizmalarının farklı olması ve tok-
sisitelerinin biribirlerinin üzerine eklenmemesi gerekmek-
tedir2. Çok ajanlı kemoterapi uygulamalarında başarı oran-
ları yüksek olmakla birlikte kemik iliğinin baskılanmasıyla 
ortaya çıkan akut yan etkiler ve kardiyotoksik, pulmoner ve 
gonadal uzun dönem geç yan etkiler ile sekonder lösemi 
riski tedavinin olumsuz etkilerindendir. Antrasiklinler hem 
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çocukluk çağı kanserlerinde hem de yetişkin başlangıç-
lı kanserlerde kardiyotoksisite anlamında ön plana çıkan 
kemoterapötik ajanlardır. Antrasiklinler dışında kardiyo-
toksik olduğu bilinen diğer kemoterapötikler arasında sik-
lofosfamid, sitarabin, sisplatin, ifosfamid, paklitaksel ve 
5-florourasil sayılabilir8.

Radyoterapi ve Kardiyotoksisite 
1980’lere kadar kemoterapi ile kombine olarak geniş alana 
35-44 Gy radyoterapi uygulamasının yerini çocuklarda gö-
rülen önemli geç yan etkiler nedeniyle tutulmuş alanlara 
verilen 15-25 Gy düşük doz radyoterapi uygulaması almış-
tır. Tutulmuş alan radyoterapide sadece klinik olarak bü-
yümüş veya tutulu olduğu düşünülen lenf nodu değil, lenf 
nodu bölgesindeki diğer lenf nodları da ışınlanmaktadır2. 
Tedavide sıklıkla kullanılan manto tipi radyoterapide sub-
mandibuler, submental, servikal, supraklaviküler, infrakla-
viküler, aksiller, mediastinal ve pulmoner hiler lenf nodları 
da ışınlama sahasına dahil edilmektedir. Bugün için pedi-
atrik HL tedavisinde kabul edilen yaklaşım hastanın risk 
grubuna göre ve çok ajanlı kemoterapi rejimleriyle kombi-
ne edilmiş düşük doz ve tutulmuş alan radyoterapi uygula-
masıdır. Bu şekilde kombine kemoradyoterapi programla-
rıyla düşük doz radyoterapi verilmesi mümkün olabilmiş ve 
yüksek lokal kontrol oranları sağlanabilmiştir. 

Radyasyona maruz kalan organlarda meydana gelen de-
ğişiklikler epitelde ve parankimal dokularda, stromada 
ve kan damarlarında olmak üzere üç grupta incelenebi-
lir. Damarlar içerisinde en dar olanları aynı zamanda en 
radyosensitif olanlarıdır. Bu durum endotel hücrelerinin 
yüksek radyasyon duyarlılığından kaynaklanmaktadır. Me-
melilerde böbrek, akciğer ve kalp dokularındaki damarla-
rın elektron mikroskobuyla incelenmesi radyasyonun si-
toplazmada düzensizliğe, psödopodların ve sıklıkla lümeni 
tıkayan sitoplazmik şişmenin meydana gelmesine, endotel 
hücrelerin bazal laminadan ayrılmasına, hücre piknozu-
na, plazma zarının parçalanmasına, tromboza ve kapiller 
duvarın rüptüre olmasına yol açtığını göstermiştir9. HL 
hastalarında radyasyon tedavisiyle meydana gelebilecek 
olan kardiyovasküler etkilenmeler radyasyonun dozu, ha-
cim ve fraksiyon ile de ilişkili olup 40 Gy üzerindeki manto 
tipi veya kardiyak radyoterapide kardiyak etkilenme riski 
ilk 20 yıl içinde %16, koroner arter hastalığı riski de %10.4 
olarak bildirilmiştir10. Mediastinal radyoterapi almış olan 
hastalarda konstriktif perikardit, aort ve mitral kapakçık 
yetmezliği, iletim defektleri ve koroner arter hastalığı mey-
dana gelebileceği gibi asemptomatik hastaların önemli 
bir kısmında yapılacak incelemelerle aortik valf hastalığı, 

azalmış sistolik fonksiyonlar, perikardiyal hastalık, diyas-
tolik fonksiyon bozuklukları ve stres ile indüklenebilen is-
kemi bulguları gösterilebilmektedir11. 

Kardiyak Geç Etkiler
HL nedeni ile tedavi alan hastalardaki kardiyovasküler has-
talıkların gerçek insidansı bilinmemektedir. Kemoterapi ve 
radyoterapinin toksik etkileriyle gelişebilecek olan kardiyomi-
yopati, konjestif kalp yetmezliği, perikardiyal efüzyon, konst-
riktif perikardit, koroner arter hastalığı, miyokard enfarktüsü 
ve aritmiler kardiyak geç yan etkileri oluşturur. HL tedavisi 
sonrasında kardiyak hastalık riskinin zaman içerisinde arttığı 
ve 5-10 yıllık süre içerisinde en yüksek seviyesine çıktığı belir-
tilmektedir. Bunlar arasında koroner arter hastalığı başı çek-
mekle birlikte iletim bozuklukları, ventrikül disfonksiyonu, 
kapakçık hastalığı, perikard hastalığı gibi risklerle de karşı-
laşılabilmektedir1. Çocukluk çağında kanser nedeniyle tedavi 
edilmiş olan hastaların erişkin dönemde konjestif kalp yet-
mezliği geliştirme riskinin kardeşlerine göre 15.1 kat, koro-
ner arter hastalığı geliştirme riskinin ise 10.4 kat fazla olduğu 
bulunmuştur12. Tedavinin neden olduğu geç subklinik kardi-
yovasküler yan etkiler özellikle üçüncü ve dördüncü dekad-
larda belirgin hale gelmektedir2. Kardiyovasküler komplikas-
yonların gelişmesinde en çok suçlanan ajanlar antrasiklinler, 
alkilleyici ajanlar ve vinka alkaloidleridir. Siklofosfamidin de, 
antrasiklinler ve radyasyonun neden olduğu kardiyak hasarı 
arttırdığı bilinmektedir. Erişkinlerde, konjestif kalp yetmezliği 
insidansı, kümülatif antrasiklin dozlarının 550 mg/m2 üzerine 
çıkmasıyla artış göstermektedir13. Antrasiklin grubu kemote-
rapötikler içerisinde doksorubisin (adriamisin), daunorubisin 
ve epirubisin yer almaktadır. HL tedavi protokollerinde sıklıkla 
kullanılan adriamisinin kardiyomiyositlerde ve endotel hücre-
lerinde apoptozu indükleyerek kardiyomiyopati ve vaskülopati 
etkisini meydana getirdiği gösterilmiştir13. Bazı çalışmalarda, 
adriamisinin konvansiyonel dozlarında da kardiyotoksik etki-
ler gelişebildiği belirtilmiş ve epirubisinin adriamisin yerine 
kullanılabilecek ve klinik etkinlikten ödün vermeksizin daha 
az kardiyak yan etki ortaya çıkaracak bir ajan olduğu öne sü-
rülmektedir14. Sinüs taşikardisi ve supraventriküler taşikar-
diye sık rastlanırken tam blok, ventriküler taşikardiler ve ani 
ölüm nadir görülen akut komplikasyonlar arasındadır. Kon-
jestif kalp yetmezliğine akut olarak veya geç dönemde rast-
lanabilir. Mediastinal radyasyonun ve diğer kemoterapilerin 
kardiyotoksisite eşiğini düşürdüğü bilinmektedir. Bu neden-
lerden ötürü adriamisin içeren rejimlerle birlikte radyoterapi 
verilmiş tüm hastaların kardiyak açıdan uzun dönem takip-
lerinin yapılması gerekmektedir2. Çocukluk çağında tedavi 
edilen HL yaşayanlarında erken yaşta gelişen koroner arter 
hastalığı ve akut miyokard enfaktüsü vakaları bildirilmiştir15. 
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HL nedeniyle tedavi verilmiş olan hastalarda kardiyovas-
küler hastalıklar için risk faktörleri arasında genel risk 
faktörleri olan yaş, obesite, hipertansiyon, tütün kullanımı, 
aile öyküsü, anormal lipoprotein seviyelerinin yanısıra kü-
mülatif antrasiklin dozu ve mediastinal radyoterapi ve do-
zunun da dikkate alınması gerekmektedir. 

Konu ile ilgili yaptığımız bir çalışmada hastalarımızın tü-
münün asemptomatik olması ve 119 hasta içerisinde 
19’unda (%16) koroner arter anomalisi saptanması dikkate 
değer bulunmuştur. Bu çalışmada mediastene radyoterapi 
almanın koroner arter anomalisi riskini mediastene radyo-
terapi almayanlara oranla 8.7 kat arttırdığı bulunmuştur16. 
Ayrıca çalışmamız, HL yaşayanlarında bilgisayarlı tomog-
rafi anjiografi (BTA) kullanılarak koroner arterlerin değer-
lendirildiği ilk geniş prospektif çalışma olma özelliğini de 
taşımaktadır. Başta mediastinal radyoterapi olmak üzere 
aldıkları tedaviler nedeniyle koroner arter hastalığı açısın-
dan risk altında olan HL yaşayanlarında olası koroner ano-
malilerin erken dönemde tanımlanmasında BTA’nın yeri 
ilk kez bu çalışma ile ortaya konmuştur. Ayrıca hastaların 
sonraki yaşamlarında risk yaratabilecek ve asemptomatik 
olan konjenital veya kazanılmış kardiyovasküler anomalile-
rin saptanması da önemlidir17. 

Pulmoner Geç Etkiler
Daha önceki yıllarda uygulanan yüksek dozlu tedaviler ne-
deniyle rastlanan radyasyon pnömonisi, pulmoner fibroz ve 
spontan pnömotoraks gibi komplikasyonlara günümüzde 
nadiren rastlanmaktadır. ABVD ilişkili toksisite bleomisin 
veya doksorubisin ilişkili “radyasyon-recall” pnömonisine 
bağlıdır. Bleomisin dozlarında azatlıma gidilmesiyle semp-
tomatik pulmoner disfonksiyon görülme sıklığı azalmış-
tır18. HL’de yaygın olarak  kullanılan radyoterapi ve ABVD 
protokolü ile asemptomatik pulmoner yan etkiler bildiril-
mektedir19. Pulmoner venooklüzif hastalık da nadiren gö-
rülmekte ve bleomisin ile ilişkilendirilmektedir. Bunlardan 
bazılarının yanlışlıkla pulmoner fibrozis tanısı aldığı dü-
şünülmektedir20. Bossi ve ark. daha yoğun kemoterapi ve/
veya radyoterapi verilen hastalarda pulmoner sekel riski-
nin arttığını bulmuşlardır. Özellikle 3 bloktan fazla ABVD ve 
20 Gy’den fazla radyoterapi verilenlerde akciğer disfonk-
siyonu ve difüzyon kapasitesinde bozulma saptanmıştır21. 
Akciğer fonksiyonlarında bozulma açısından hastanın ya-
şının küçük olması da risk yaratmaktadır22. Alveol gelişimi 
8 yaşa kadar devam etmekte ve bu gelişim esnasında ola-
bilecek bir olumsuzluk artmış yan etki riskini beraberinde 
getirmektedir. Akciğer fonksiyonları 21 yaş civarında zirve 
yapmakta ve sonrasında yavaşça azalmaktadır. 65 pediatrik 

HL yaşayanı ile yapılan bir çalışmada pulmoner semptom-
lara düşük oranda rastlanırken hastaların önemli bir kıs-
mında subklinik disfonksiyon saptanmıştır23. Radyasyonla 
ilişkili akciğer hasarı ışınlanan akciğer dokusunun hac-
mine, verilen toplam doza ve fraksinasyon şemasına bağlı 
olarak değişmektedir. Hasarın geç fazı pulmoner fibrozis 
ile karakterize olup genellikle asemptomatiktir. Sempto-
matik hastalarda dispne ve produktif olmayan öksürük ön 
plandadır24. Oğuz ve ark.’nın çalışmasında lenfoma tanılı 75 
hastanın %13’ünde pulmoner fonksiyon testlerinde (PFT) 
anormallik bulunmuş olup radyoterapi alan 23 hastanın 
değerlerinin sadece kemoterapi verilen 52 hastaya oranla 
daha düşük olduğu belirtilmiştir25. Çoğu çocukluk çağında 
tedavi edilmiş olan HL yaşayanlarının uzun dönem izlem-
lerinde en sık rastlanan bulgu restriktif akciğer hastalığı 
olup bazı çalışmalarda da obstrüktif akciğer hastalığı bil-
dirilmiştir26.

Sonuç
HL hastaları gibi mediastinal radyoterapi ve/veya kardiyo-
toksik ajanlarla tedavi edilen hastaların kardiyak ve pulmo-
ner açıdan uzun dönem takiplerinin yapılması hayati öne-
me sahiptir. Risk altındaki HL yaşayanlarında sol ventrikül 
ve kalp kapakçığı fonksiyonlarının ekokardiyografi ile, QTc 
ve ritim anormalliklerinin elektrokardiyografi ile takibi ya-
pılmalı, kardiyovasküler sağlığı etkileyebilecek diğer fak-
törler ve PFT değerlendirilmelidir. Bu taramaların sıklığı 
açısından öykü, fizik muayeneden elde edilecek bulgular, 
hastanın yaşı, tedaviden sonra geçen süre, radyasyona 
maruziyet derecesi ve kümülatif ilaç dozları yol gösterici 
olmalıdır.
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Hodgkin lenfoma tedavisi gören hastalar bazı uzun dö-
nem komplikasyonlar ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Bunlar organ disfonksiyonları olabileceği gibi ikincil ma-
lignitelerde olabilir. Organ disfonksiyonlarından biride en-
dokrin sorunlardır.

Tedavide kullanılan alkilleyici ajanlar yanısıra boyun ve pel-
vik bölgeye uygulanan radyoterapi endokrin problemlerin 
ana sebepleridir. 

Tiroid yan etkileri: 
Boyun ve üst mediasten radyoterapisi sorumludur. Gray 
başına 1.02 rölatif riskte artış olmaktadır. Volüm olarak 
>%62.5 bölüme 30Gy radyoterapi hipotroidi riskini %10’lar-
dan %70’lere çıkarmaktadır.30-45 Gy radyoterapi aralığın-
da 20 yıl içinde %30-50 hastada klinik ve subklinik hipotro-
idi çıkabilir. Çoğu 5 yıl içinde meydana gelir.

• Hormonal bozukluklar 

• Primer hipotiroidi en sık 

• Hipertiroidi

• Guatr

Takip ilk 10 yıl yılda palpasyon şeklinde fizik muayene, 
USG, serbest T4 ve TSH olup 10 yıldan sonra 2 yılda bir ya-
pılmalıdır.

Pankreatik yan etkiler:
Paraaortik ≥36 Gy radyoterapi diabetes mellitus riskini 
özellikle 25 yaş altında ve pankreas kuyruğuna alanlarda 
arttırmaktadır.

Gonadal yan etkileri: 
Pübertal sorunlar olur ve genellikle püberte gecikir. Pelvik 
radyoterapi, alkilleyici ajanlar gibi ilaç tipi ve total doz, yaş 
sorumludur.

Erkek
Germinal epitel hasarı, aslında bu tedavilere dirençli ley-
ding hücre disfonksiyonu, hipogonadizm olur. Seksüel ge-
lişme bozukluğu, küçük atrofik afonksiyone testisler geli-
şir. Sonuçta azospermi/infertilite en sık görülen sorundur.

• Procarbazine major gonadotoksik ajandır. FSH düzey-
leri kümülatif doz artışı ile artmaktadır. 3000mg/m2’de 
%29 iken 100000 mg/m2’de %63’e ulaşır. Bu yüzden 
OPPA rejimi prokarbazin yerine etoposid konularak 
OEPA şekline dönüştürüldü. ABVD’de ki dakarbazin ile 
ilgili kesin kanıt yoktur.

• Alkilleyici ajan (siklofosfamid) ortalama <3800mg/m2 
kümülatif dozda testiküler fonksiyona negatif etkisi 
yoktur. Ancak >9 g/m2 infertilite ile sonuçlanır.

• <0.2 Gy FSH ve sperm sayısına etkisi yoktur. Buna kar-
şılık 1.2 Gy azalmış spermatogenez azalması ile ilişki-
lidir.

Radyoterapisiz siklofosfamid <4 g/m2 tedavi ile fertilite sü-
rer. Bazen düşük doz radyoterapide bile oligospermi veya 
azospermi olabilir. Spermlerin püberte evresindeki erkek 
hastalarda tedavi öncesi ayırılması ve dondurulması iyi bir 
çözümdür.

Takipte fizik muayene, FSH, LH, testosteron takibi, semen 
analizi yapılır.

Kız
Over yetmezliğine bağlıdır. Tedavinin ileri yaşlarda başla-
ması riski arttırır. Alkilleyici ajan ve radyoterapi birlikteli-
ği, yüksek doz kemoterapi ve kök hücre tansplantasyonu 
uygulamalarıda risk faktörleridir. Menstruel irregülasyon/
amenore en sık görülen sorunlardır.Erken menapoz görü-
lebilir. <1.5 Gy dozlar 40 yaş altında nadiren overde sterili-
teye neden olur.2.5–5.0 Gy, 15-30 yaş arası %30-40 kadın-

ENDOKRİN GEÇ YAN ETKİLER
Erman Ataş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
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da kalıcı over yetmezliği gelişir. Ooferopeksi radyoterapi 
komplikasyonlarını azaltır. Siklofosfamid kümülasyonunda 
azalma ve prokarbazin kullanılmaması riskleri azaltmak-
tadır.

Takipte fizik muayene, FSH, LH, östrodiol kullanılır.
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Çocukluk çağı kanserlerinde yaşam hızları gelişmiş ülke-
lerde %80 üzerine, ülkemizde ise %60 üzerine çıkmıştır. 

Uzun dönem sağ kalanların sayısındaki bu artış ile geç dö-
nem yan etkiler daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. 
Ikincil kanserler çocukluk çağı kanserlerinden sağ kalanlar 
için önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. St Jude Has-
tanesince yürütülen çocukluk çağı kanser sağ kalanları ko-
hort çalışmasında ikincil kanserlerin en sık görüldüğü birincil 
kanser Hodgkin lenfoma olarak saptanmıştır.  Geç dönem 
ölümlerin %25’inden ikincil kanserler sorumludur. Hodgkin 
lenfomalı hastalarda en sık görülen ikincil kanserler arasın-
da meme kanseri, tiroid kanseri, akciğer kanseri yer alır. Bu 
kanserlerin gelişmesindeki en önemli neden ise yüksek doz 
radyoterapidir. Yüksek doz ve geniş alan radyoterapi ile tedavi 
edilen bu hastalarda 30 yıllık izlem sonunda kümülatif ikincil 
kanser riski %25’in üzerinde bulunmuştur.

Günümüz tedavisinde radyoterapi teknikleri ilerlemiştir. Artık 
yüksek doz genişletilmiş alan radyoterapisi kullanmamakta-
dır. Radyasyon dozunun düşürülmesinin ve kombinasyon ke-
moterapisinin ikincil kanser riskleri üzerindeki etkisi araştı-
rılmaya devam etmektedir. Hodgkin lenfoma tanısı nedeniyle 
tedavi edilen hem çocuklar hem de yetişkinler üzerinde yapı-
lan bir kohort çalışmasında, 5798 hastada 459 ikincil malig-
nite tanımlanmıştır. Bu hastalar 1963 ve 2001 yılları arasında 
tedavi edilmiştir. Hastaların tümü kemoterapi ve 3432’si de 
radyasyon almıştır. Sadece kemoterapi alanlarda, tedaviden 
sonraki 5-9. yıllarda lösemi, NHL ve akciğer kanserinde belir-
gin artış olduğu gösterilmiştir. Radyasyon dahil olmak üzere 
kombine tedavi görenler için, ikincil malinite riski çok daha 
yüksek bulunmuştur. Ikincil lösemi riski, alkilleyici ajanların 
kümülatif dozu ile ilişkilidir ve tek başına radyoterapi ile teda-
vi edilen hastalarda neredeyse hiç saptanmamıştır. Kümülatif 
insidansı %0.6-2.1 olup ilk 10 yıl içinde sıklığı fazladır.  Tiroid 
kanseri gelişme riski, radyoterapi ile açıkça ilişkilidir ve kü-
çük çocuklarda en yüksektir. Neredeyse tüm tiroid tümörleri-
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nin radyasyon alanı içinde ortaya çıktığı görülmüştür.  Ikincil 
kanserlerin etiyolojisinde genetik faktörlerin de önemi gös-
terilmiş olup 6q21 kromozom bandında tanımlanmış PRDM1 
geni varyantların Hodgkin lenfomalı hastalarda radyoterapi 
ilişkili ikincil tümörler için bir risk oluşturduğu gösterilmiştir. 
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Nöroblastomlar %47 adrenal bez, %24 batın/ retroperi-
ton, %15 torasik, %3 pelvik, %2,7 boyun ve %7,9 diğer 

bölgelerde gözlenir (Vo et al. 2014). Adrenak bez kökenliler 
daha malign gidişlidir. Myc n amplifikasyonu daha fazladır. 
Bu durum parasempatik zincirden gelişenlerin adrenalden 
gelişenlere göre farklı proçesle mi oluştuğu sorusunu gün-
deme getirmiştir (1,2). 

NÖROBLASTOM GELİŞİMİNDE MOLEKÜLER SÜREÇLER
Genetik, epigenetic ya da kimyasal uyarımla, nöral hücre-
lerin normal gelişimsel yolakları bozulduğu zaman nörob-
lastik tümör inisiyasyonu ortaya çıkar. MycN fazla ekspres-
yonu gibi onkojenik uyarı ile nöral hücre yolakları, malign 
nöroblastom kanser kök hücre subpopülasyonunun ortaya 
çıkmasına neden olur. Nöroblastom kanser kök hücresi-
ni en iyi tanımlayan G-CSF reseptörü CD114’dür. CD114+ 
hücreler, erken nöral krest hücrelerine benzer genetic ve 
epigenetic özellikler gösterirler (3). 

Nöroblastik ümörlerde nöral hücrede kanser uyarımı, özel-
leşmesi, farklılaşması çok sayıda genin orchestra şeklinde 
çalışması ile ortaya çıkmaktadır (3). Sempatikoadrenal hat-
tan göç sırasında işlev gören genler arasında SOX-10 geni 
bir transkripsiyon faktörüdür. Nöral krest hücrelerinin sem-
patikoadrenal ya da glial hatta farklılaşmasında etkilidir. 
Daha sonra PHOX2B ekspresyonu başlar ve göç sırasında 
SOX-10 kaybolur. Bu göç sırasında paraaortik mezenkimden 
salınan SDF1 ve NRG1 CXCR4 ve EGFR reseptörleri aracı-
lığı ile nöral krest hücrelerinin göçünde çekimi sağlarlar. 
Nöroblastomlarda mezenkimal ve adrenerjik iki tip hücre 
popülasyonu değişik oranlarda gözlenir. Mezenkimal olanlar 
daha primitive kabul edilmektedir (2,4). 

Nöral hücre gelişimi sırasında inisiyasyon mutasyonla-
rı görülürse gelişim duraklar. Nöral hücrenin kök hücre 
karakterinde yer alan FGF/STAT3, c-Myc/ ID3 yolakları ve 
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farklılaşmada yer alan BMP, FoxD3, Phox2b genlerinde or-
taya çıkan bozukluklar nöroblastom gelişiminde rol oyna-
maktadır (5). Deneysel çalışmalarda nöral krest hücrele-
rinde MycN overekspresyonu, ya da ALK overekspresyonu 
ve cMyc yokluğu gibi birkaç genetic modifikasyon heterojen 
nöroblastom oluşmasına sebep olmaktadır (6-9). Histolojik 
olarak nöroblastik ganglionik hücreler ve reaktif swannian 
stromal hücrelerin karışımından oluşur. 

MYCN
Myc proteinleri heliks loop heliks/lösin zipper formunda 
olup MAX protein ile heterodimer oluştururlar. CACGTG 
sekansına yüksek afinite gösterirler. Büyüme hormonları 
varlığında hücre siklus progresyonunu sağlarlar. Apoptozun 
normal çalıştığı hücrelerde MycN yüksekse hücre apop-
toza yönlendirilir (7, 10). Tüm olguların yaklaşık %20 sin-
de MYCN amplifikasyonu saptanır. Kötü prognoz ilişkilidir. 
Ikinci kromozomun kısa kolunun distalinde 2p24 bölgesinde 
lokalizedir. Hücre başına 10 gen kopya sayısının üstünde 
olması tanısaldır. 500 kopyaya kadar gözlenebilir. Amplifiye 
olgularda ensık 50-100 kat arası görülür. Risk sınıflaması-
nın tek başına komponentlerinden biridir. Hasta evre I bile 
olsa MycN amplifikasyonu pozitif ise yüksek risk Kabul 
edilir. Bu hastalara myeloablatif tedaviyi takiben intensifi-
ye kemoterapi uygulanır (5). cMyc ve bununla ilişkili olarak 
mycN transkripsiyon düzenleyicilerdir. Ploripotansiyellikten 
sorumlu binlerce genin regülasyonunda yer alırlar. Bunlar 
arasında embriyonik kök hücre faktörlerinden LIF, KLF2, 
KLF4 ve LIN28B yer almaktadır. SOX9,sox10, foxD3, Snail2, 
Twist1 nöral hücre daha geç özelleşme ve göç yeteneği ka-
zanma ilişkili proteinlerdir. MYCN e karşı hedeflenmiş tedavi 
ajanları preklinik ya da faz I aşamasındadır (11-14). 

DNA PLOİDİ
Normal hücre 2 takım 23 kromozom içerirken birçok nörob-
lastomda 58-80 kromozom (triploide yakın, triploid) gözlen-
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miştir. Diploide yakın (35-47), tetraploidiye yakın (81-103) da 
olabilir. Normal diploid hücre DNA ploidisi ile oranlanarak 
DNA indeksi bire eşit ve değil olarak sınıflanır. Risk klasifikas-
yonunda etkisi minimaldir. 12-18 aylık metastatik olgularda 
ve evre 4S’te infantlarda önem kazanır. DI= 1 orta riske, DI>1 
düşük riske girer (5). Near diploid ve near tetraploid tümörler 
sıklıkla bir yaş üstünde ve 1p kaybı ve MycN amplifikasyonu 
ile beraber gözlenir. Hiperdiploid ve near triploid tümörler 12 
yaş altı ve evre 1,2 ve 4S ile birlikte kromozomal anomaly yok-
luğunda gözlenir. Near pentaploid durum iyi prognozlu olgu-
larda saptanır. Mekanizması tam aydınlatılmamıştır (7). 

1P ALLELİK KAYBI
1p36’da lokalizedir. Nöroblastomlarda %30 oranında sap-
tanır. Bağımsız prognostik belirteç olduğu henüz netlike 
kazanmamıştır. Bu bölgedeki kayıpların değişik varyas-
yonları sözkonusudur. Tümör süpresör genlerin kaybı ile 
sonuçlanmaktadır.  Bu hastalar arasındaki farklılıklarda 
rol oynuyor olabilir. 1p36.31 bölgesinin kaybı ile CHD5 (kro-
matin remodeling gen) tümör süpresör gen kaybı ortaya 
çıkmaktadır. (5,7). 1p36.21 de KIF1bb ise bir proapoptotik 
gendir.  Bu bölgedeyer alan miR-34a, MycN regülatörüdür. 

11Q ALLELİK KAYBI
Nöroblastomlarda %35-45 oranında görülür. MYCN amp-
lifikasyonu ile ters orantılıdır. Tek başına kötü prognostik 
belirteçtir. 11q 23 bölgesinde kayıp ile tümör süpresör gen 
olan TSLC1/IGSF4/CADM1 geni (tumor suppressor in lung 
cancer 1/immunoglobulin superfamily 4/cell adhesion mo-
lecule 1) kaybı ortaya çıkar (7,8). 

17Q KOPYA ARTIŞI (17q kazancı)
Bağımsız kötü prognostic faktördür. Kazanç olan 17q21.33 
bölgede yer alan birden fazla genin artmış aktivitesi tümör 
gelişiminde etkilidir. Bunlar arasında NM23-H1, NM23-H2 
ve Survivin bulunmaktadır (7). Nöroblastomdaki moleküler 
değişikliklerin risk klasına göre görülme yüzdeleri tablo 1 
de verilmiştir. 

EVRE 4S NÖROBLASTOM

 Evre 4S nöroblastom metastatic kanser değil nöral 
kök hücrelerin göçünün yansıması olarak, deri, karaciğer 
ve kemik iliği tutan multifocal kanser olarak kabul edilir. 
Tedavisiz ya da minimal tedavi ile regrese olmaktadır. Mo-
leküler olarak evre 4 nöroblastomlardan farklı transkrip-
tom ve DNA metilom gösterirler. Deri tutulumu olanlarda 
nöral kök hücre belirteci p75 ve SOX10 ekspresyonu gözle-
nir. 

AİLESEL NÖROBLASTOM 

 Nöroblastomların %1-2 si aileseldir. Otozomal do-
minant geçişlidir. Daha erken yaşta, ortalama 9 ay gözle-
nirler. Bilateral, multifocal olabilirler. Histoloji heterojen-
dir. Germ hattında 2p23 deki ALK geninde fonksiyon artışı 
ile sonuçlanan mutasyonlar sözkonusudur. 

 4p12 deki PHOX2B  mutasyonunda nöral krestte 
global bozukluk sözkonusudur. (Hirschsprung hastalığı, 
santral hipoventilasyon, nöroblastom). Nadir olarak KIF1B,  
LMO1, GALNT14, RB, NF gen bozuklukları ailesel nörob-
lastom ile birlikte olabilir (9). 

NÖROBLASTOMDA PRİMER VE RELAPSTA MOLEKÜLER 
FARKLAR

 Nöroblastomda relaps tümörlerde daha fazla sa-
yıda nükleotid varyantlar saptanmıştır. Subklonal çeşitli-
lik ve intratümöral heterojenite varlığı sözkonusudur (1). 
Nöroblastomda tedavinin indüklediği MYCN pozitif ve RAS/
MAPK yolağı aktif mutasyonlar içeren hücrelerin seçilmiş 
proliferasyonu sözkonusu olabilmektedir. RAS/MAPK yola-
ğı ilişkili mutasyonlar relaps olgularda de novo ortaya çıka-
bilmektedir. 

 Embriyonel tümörlerde mutasyon yükü erişkin 

Tablo 1: Nöroblastomda moleküler değişkenlerin risk grubuna göre dağılımı
% genel Düşük risk Orta risk Yüksek risk

MYCN amp 20-25 5-10 düşük 32,1-50

1pdel 30-35 nadir seyrek sık

17q kazanç 38 nadir sık 80,4

11q kayıp 35-45 11 21 47,5

ALK mut 10-12 9,2

TERT seyrek - - 23-31 

Ploidi Hiperdiploid, neartriploid
Near-diploid

Near tetraploid
Near-diploid

Near tetraploid

Ploidi indeksi DPI>1 DPI<2
DPI=1
DPI=2

DPI=1
DPI=2
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karsinomlara göre çok daha azdır. Nöroblastomda tek nük-
leotid değişimi ile active olan ALK onkogeni, ATRX gen mu-
tasyonları ayrıca delesyon, kazanç, amplifikasyon içeren 
yapısal değişiklikler nöroblastomda sık görülür. ALK mu-
tasyonu primer tümörde %8-10 görülürken relaps olgu-
larda artar. ALK mutasyonu özellikle ailesel nöroblastom 
olgularında gözlenir. Nörokinin 1 reseptörü (NK1R) TACR1 
geni tarafından kodlanan Gprotein eşli reseptör olup ligan-
dı nörotransmitter substance P dir. Nöroblastomda NK1R 
truncated formu eksprese olmaktadır. Bloke edilmesi E2F2 
yi engelleyerek p53 aktivasyonunu arttırmaktadır.  Aprepi-
tant antiemetic olarak onaylı bir NKR1 blokeridir. Yüksek 
dozda antikanser ajan adayıdır (5). 

YENİ TEDAVİ STRATEJİLERİ YÖNÜNDEN NÖROBLASTOM 
MOLEKÜLER ÖZELLİKLERİ
GD-2 hücre yüzeyinde yer alan bir karbonhidrat molekül-
dür. Tüm nöroblastomlarda çoğu hücrede eksprese edilir. 
Dilutuximab anti GD-2 monoklonal antikordur. Nöroblas-
tom tedavisinde yerini almaktadır. Tedavi kararında tüm 
nöroblastomlarda eksprese olduğu için prediktif olarak 
bakılmasına gerek duyulmamaktadır. PD-1 lenfositlerde 
yer alan bir koreseptördür. PD-L1, PD-L2 ligandları olup 
tümör hücrelerinde ve mikroçevredeki hücrelerde ekspre-
se olur. PD-1 ile bağlı olmaları hücrenin immune ataktan 
kaçmasını sağlamaktadır. Anti- PD-L1 monoklonal antikor 
olan Atezolizumab nöroblastomda klinik trial aşamasında-
dır. Akciğer kanserinde tedavide yerini almış olup immun-
histokimyasal olarak ekspresyonları değerlendirilmekte-
dir. PD-L1 ekspresyonu nöroblastomlarda %14 oranında 
saptanmıştır. PD-1 aksının blokajının anti-GD2 tedavisini 
arttırdığı yönünde kaynaklar vardır (4, 5). 

ALK birçok tümörde önemlidir. MycN transkripsiyon faktö-
rünün hedeflerinden biri olup bir tirozin kinazdır. Crizotinib 
ALK, ROS ve MET tirozin kinazları intrinsic enzim aktivite-
sini bozarak etki eden Tirozin kinaz inhibitörüdür. Akciğer 
kanserinde kullanılmaktadır. Nöroblastomda immunhisto-
kimyasal şiddetli ALK ekspresyonu gösteren olarak crizo-
tinibe yanıt veren olgu sunumları vardır (15). AZD3463 ALK 
aracılı PI3K/AKT/mTOR yolağını bloke ettiği preklinik çalış-
malarda gösterilmiştir (16). 

GELECEK
Dolaşımdaki serbest tümör DNAsı kanser geleceğinde 
özellikle takipte önemli yer vaadetmektedir. Nöroblastomda 
tedaviye dirençli klonların tanımlanmasında önemli rol 
oynayabilir. Nöroblastomda dolaşan kanda serbest DNA 
da Myc N ve ALK ilişkili genetic çalışmalar yapılmıştır.  

Nöroblastomda relapsta MAPK yolağı ilişkili mutasyon ve 
buna bağlı aktivasyonunu saptanmıştır (17, 18). 
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Kemoterapi almakta olan kanserli çocukların yaklaşık 
1/3’ünde kemoterapiye bağlı nötropenik dönemde 

ateşli epizodlar görülür; ateş, hayatı tehdit eden bir 
enfeksiyonun ilk habercisi olabilir. Nötropenik ateşli enfek-
siyonlar kanserli hastalarda önemli morbidite ve mortalite 
nedenidir. Febril nötropenik hastada enfeksiyon tedavisi 
konusunda çok fazla çalışma ve bunların sonucunda oluş-
turulan ve güncellenmeye devam edilen kılavuzlar vardır.  
Morbidite ve mortalitenin azaltılmasında en önemli faktör 
geniş spektrumlu antibiyotiklerin empirik kullanımıdır. 

Yüksek riskli ateşli nötropenik hastaya yatırılarak intrave-
nöz (iv) empirik antimikrobial tedavi başlanmalıdır. En uy-
gun seçenekler antipsödomonal beta-laktam, dördüncü je-
nerasyon sefalosporin veya karbapenem ile monoterapidir. 
Lokal mikrobiyolojik ajan prevalansı ve direnç profillerinin 
de antibiyotik seçiminde göz önüne alınması gerekir. Gram 
negatif ajan veya glikopeptid antibiyotikler standart risk-
li hastalarda ilk seçim olarak önerilmez. Aminoglikozitli 
kombinasyon tedavilerin monoterapiye üstünlüğü yoktur; 
monoterapi ile aminoglikozitli kombinasyon tedavi başla-
nanlar arasında başarısızlık, enfeksiyona bağlı mortalite 
veya genel mortalite arasında fark yoktur. Ancak, aminog-
likozit veya glikopeptid antibiyotikler klinik olarak stabil 
olmayan hastada, dirençli enfeksiyon şüphesi olduğunda 
veya dirençli patojen sıklığı yüksek merkezlerde monote-
rapi için seçilen antibiyotiklere eklenebilir. 

Klinik olarak stabil olan nötropenik hastalarda antibiyo-
terapinin modifikasyonu sadece ateşe bakarak yapılmaz; 
ateş düşmese bile hasta stabil ve genel durumu iyi ise em-
pirik antibiyotiğin değiştirilmesi veya yeni antibiyotik ek-
lenmesi gerekmeyebilir. Ateşi devam eden ve klinik olarak 
stabil olmayanlar hastalarda ise gram negatif, gram pozitif 
ve anaerob bakterilere etkili olacak şekilde antibiyotik ek-
lemesi veya değişikliği yapılmalıdır. Empirik tedavi ile ateşi 

düşen hastalarda ise (özel mikrobiyolojik endikasyon yok 
ise) başlanmış aminoglikozitler ve glikopeptidler 24-72 
saat sonra kesilebilir. 

Düşük riskli febril nötropenik hastalarda kısa süreli yatış 
ve iv antibiyotikten sonra oral antibiyotiğe geçerek ayaktan 
izlem veya ilk tedavi olarak oral antibiyotik verilmesi ko-
nusunda yeterli ve kaliteli kanıt yoktur. Ancak ayaktan oral 
antibiyotik ile izlenenlerde hastaneye yeniden yatış oranı 
yüksek görülmektedir. Birkaç randomize çalışmada bu 
grup hastada oral veya iv antibiyotik verilme yolunun klinik 
sonuca etkisi farklı bulunmadığı, ayaktan izlenen hasta-
larda tedavi başarısının yatarak tedavi edilenlerle benzer 
olduğu ve enfeksiyon ile ilişkili ölümde artış olmadığı bil-
dirilse de kanıt düzeyi düşüktür. Düşük riskli hastalarda 48 
saatte kültürde hala üreme yok ve hasta 24 saattir ateşsiz 
ise empirik başlanmış antibiyotiklerin kesilebileceği kıla-
vuzlarda önerilmektedir.
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Kan transfüzyonu; kan ve kan ürünlerinin bireyin dola-
şımına verilmesi olup bir çeşit doku transplantasyo-

nudur bu nedenle de potansiyel mortalite ve morbitide riski 
olan bir uygulamadır

Kan transfüzyonu tarihçesi
Kan transfüzyonu ilk kez 15-16. yüzyılda genç bireylerin 
kanının yaşlılık ve güçsüzlüğün önüne geçebileceği inancı 
ile uygulanmaya başlandı.
• 1492 yılında Papa 8. Innocent’a gençleştirme amacıy-

la üç çocuğun kanı transfüze edilmiş olup çocuklar ve 
Papa yaşamını kaybetmiştir. 

• 1628 yılında Wiliam Harvey’in kan dolaşımını tanımla-
ması ile çalışmalar hız kazandı.

• 1665 yılında Richard Lower tarafından önce köpekten 
köpeğe ilk başarılı kan transfüzyonu uygulandı.

• 1667 yılında Jean Baptiste Denis, koyundan insana ilk 
başarılı kan transfüzyonunu bildirdi.

• 1795 yılında ilk kez insan kanı nakli Amerikalı Dr. Philip 
Syng Physick tarafından uygulandı; böylelikle ilk ho-
molog kan transfüzyonu gerçekleşmiş oldu . 

• 1900-1901 yıllarında Karl Landsteiner’in farklı insan-
lardan aldığı kan örneklerini karşılaştırarak antijen an-
tikor reaksiyonlarını gözlemledi.

TRANSFÜZYON
Günümüzde kan transfüzyonları, eğitimli sağlık çalışan-
larının tüm yeteneklerini ortaya koymasını gerektiren 
karmaşık bir terapötik disiplindir. Bir kan komponentinin 
transfüzyonu asla hafife alınamaz; bu nedenle klinik du-
rumun dikkatle değerlendirilmesinden sonra yalnızca iyi 
bir neden varsa verilmelidir. Yani, elde edilecek faydanın 
potansiyel risklerden daha fazla olduğu durumlarda uygu-
lanmalıdır

Transfüzyonu Başlatma 
• Transfüzyona başlamadan önce, transfüzyon hakkında 

hastaya bilgi verilmeli, soru sormasına fırsat tanınma-
lı, aydınlatıcı açıklama yapılmalı ve hastanın yeterince 
bilgilendiğinden emin olunmalıdır. Bu süreç bilgilendi-
rilmiş onam formunun imzalatılmasıyla tamamlanır

• Hastanın ve transfüzyonu yapılacak kan ve kan bile-
şeninin doğru olarak tanımlanması çok önemlidir. 
Bu basamak, kritik bir hatanın saptanabileceği son 
fırsattır. Bu nedenle tercihen iki yetkili personel ta-
rafından karşılıklı kontrol edilerek uygulanmalıdır 

• Hastanın adı soyadı ve doğum tarihi (gün, ay, yıl) so-
rularak, kan bileşeni uygunluk raporundaki kimlik 
bilgileri ile karşılaştırılmalıdır.

• Hastanın kan grup belgesinde bildirilen kan grubu 
ile kan ünitesi üzerindeki etikette yazan kan grubu 
karşılaştırılmalıdır.

• Kan bileşeni uygunluk raporundaki kan ünite nu-
marası ile kan ünitesi üzerindeki numara karşılaş-
tırılmaldır.

• Kan ünitesi üzerinde “çapraz karşılaştırma uygun-
dur” ifadesi görülmelidir.

• Uygunluk testleri tamamlanmadan verilmiş kan 
ünitesi üzerinde bu durum açık olarak belirtilmiş 
olmalıdır.

• Kan ünitesi üzerindeki son kullanım tarihinin geç-
memiş olduğu kontrol edilmelidir.

• Hekimin hastaya verilecek kan bileşeni ve miktarı ile 
ilgili istemi görülmelidir.

• Transfüzyona başlanmadan önce, hastanın başlangıç vü-
cut ısısı kan basıncı nabız ve solunum sayısı kaydedilir. 

• Transfüzyonu başlatan kişi; transfüzyona başlanan 
günü, saati, transfüze edilen bileşeni, transfüzyon hac-
mini ve torba numarasını kaydeder.

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU İLKELERİ
Nevin Avşar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 
ANA BİLİM DALI
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Hastaya kan transfüzyonu yapılırken nelere dikkat 
edilmeli
• Kan transfüzyonu yapılırken özellikle şu konulara dik-

kat edilirse komplikasyon riski azaltılabilir ya da önle-
nebilir:

Kan Transfüzyon Seti ve Filtresi
Transfüyon Öncesi Katater Hazırlığı
Kan setinden başka bir ilaç ya da sıvı verilebilir mi?
Kanın Isıtılması 
Transfüzyon Izlemi 

• Kan bileşenlerinin transfüzyonu sırasında hastanın 
dikkatle gözlenmesi zorunludur. 

• Özellikle ciddi transfüzyon reaksiyonlarının görül-
me olasılığının daha yüksek olduğu transfüzyonun 
başlangıç dakikaları önemlidir.

• Transfüzyonun başlatılması, izlenmesi ve sonlandı-
rılması sürecinde, transfüzyon izlem formu Ulusal 
Hemovijilans rehberinde belirtilen esaslara uygun 
olarak kullanılır.

• Transfüzyon öncesi hastanın yaşamsal bulguları 
ölçülüp kaydedilir.

• Transfüzyon ile yetkilendirilmiş personelin trans-
füzyonun ilk 15 dakikası boyunca hastaya refakat 
etmesi zorunludur. 

• Hasta transfüzyon ile ilgili yan etkilerinin bulguları 
konusunda bilgilendirilir. 

• Transfüzyonun ilk dakikalarında infüzyon hızı yavaş 
olmalıdır.

• Transfüzyonun 15. dakikasında, yaşamsal bulgular 
tekrar değerlendirilir.

• Eğer bir sorun yoksa transfüzyon hızı arttırılarak, 
kan bileşeninin istendiği sürede infüzyonunun ta-
mamlanması sağlanır. 

• Transfüzyonun tamamlandığı saat kaydedilir. 

• Transfüzyon süresince her 30 dakikada bir ve ta-
mamlanmasını izleyen birinci saatte yaşamsal 
fonksiyonlar tekrar kaydedilmelidir.

Kan ürünlerinin ışınlanması 
Işınlanması Gereken Kan Bileşlenleri: Eritrosit suspan-
siyonu, trombosit suspansiyonu, granulosit suspansiyonu 
gibi hucresel kan bileşenleri.

Işınlanması Gereksiz Kan Bileşenleri: Taze donmuş plaz-
ma, kriyopresipitat gibi dondurulmuş kan bileşenleri.

KAN KOMPONENTLERİNİN HAZIRLANMASI, 
SAKLANMASI VE KLİNİK KULLANIMI
TAM KAN 
• Ortalama hacmi 450 mL (± %10)’dir.

• Tam kanın içeriği başlıca eritrosit, trombosit, plazma 
ve pıhtılaşma faktörlerinden meydana gelmektedir.

• Günümüzde tam kan nadiren kullanılmaktadır. Başlıca 
endikasyonları arasında pediatrik hastalarda exchange 
amaçlı olarak, açık kalp cerrahi operasyonları ve total 
kan volümünün %30 üzeri kaybı ile karakterize aşırı 
miktarda kan kayıplarında yerine koyma amaçlı olarak 
kullanılması sayılabilir.

ERİTROSİT SÜSPANSİYONU
• En çok kullanılan kan ürünüdür.

• Plazmasının yaklaşık 3/ 4 ‘ü alınmış kana eritrosit süs-
pansiyonu denilir (Hematokriti %70-80dir).

• Kan kaybı replasmanında ve hastanın hipoksiyi tolere 
edemediği durumlarda hemoglobin düzeyini artırmak 
için kullanılır

• Eritrosit süspansiyonu için gerçek tranfüzyon endikas-
yonu doku hipoksisi varlığıdır.

TAZE ERİTROSİT SÜSPANSİYONLARI: 
Başlıca endikasyonu orak hücreli anemi ve talasemi gibi 
hastalıklarda eritrosit değişimi uygulamasıdır. 

Yeterli O2 taşıma kapasitesini sağlamak ve iki eritrosit de-
ğişimi arasındaki süreyi mümkün olduğunca açmak için 
taze eritrosit süspansiyonu (< 7 gün) kullanılmalıdır.
• Lökositi azaltılmış eritrosit süspansiyonları: 

• Yıkanmış Eritrosit Süspansiyonları 

• Dondurulmuş Eritrosit Süspansiyonları

TROMBOSİT SÜSPANSİYONLARI
• Taze tam kandan hazırlanan, tam kanın trombosit içe-

riğini yüksek oranda ve etkin formda içeren bileşendir.

• Tek Donörden: Aferez Trombosit: 200 ml (3x1011) 
Trombosit sayısını 30-60 bin artırır

• Tam kandan 1 unite trombosit(random): 50-70 ml 
(5x1010)

• Çok donörden havuz trombosit: 6 adet tek unite 
havuzlanarak, Trombosit sayısını 5-10 bin artırır

1 AFEREZ=2 HAVUZLANMIŞ= 8 RANDOM
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TAZE DONMUŞ PLAZMA (TDP) 
• Tam kandan plazmanın ayrılması (ilk 6 saat içinde) ve 

hızla -25 °C ya da daha alt ısıda soğutularak hazırlanır. 
(200-300 ml) 

• Normal plazma düzeylerinde stabil koagülasyon fak-
törleri, albumin ve immünglobulin içerir. 

KRiYOPRESiPiTAT
• TDP’nin yüksek devirde santrifügasyonu ve en çok 40 

ml’ye kadar konsantre edilmesiyle hazırlanan, plaz-
manın kriyoglobulin fraksiyonunu içeren bir bileşen-
dir.Taze alınmış ve ayrılmış plazmada varolan Faktör 
VIII, Von Willebrand Faktör, fibrinojen, Faktör XIII’ün ve 
fibronektinin büyük bir bölümünü içerir.

GRANULOSİT SUSPANSİYONU
• Plazmada suspanse edilmiş granulositten yoğun bir 

bileşendir. Granulositlerin başlıca fonksiyonu mikroor-
ganizmaların fagositozu ve ortadan kaldırılmasıdır

Granulositlerin hem toplanması (bağışçı yan etkileri), hem 
de transfuzyonu (alıcı yan etkileri) sırasında oluşabilecek 
ciddi istenmeyen etkiler nedeniyle,transfüzyon hedefleri 
başlamadan  belirtilmelidir

YENİDOĞANDA TRANSFÜZYON
• Yenidoğan transfüzyonlarında kan bileşeni hem anne 

hem de bebek ile ABO uygunluğu göstermelidir. Bunun 
için yenidoğanlarda transfüzyon öncesi aşağıdaki test-
ler yapılmalıdır: 

• Bebekte ABO ve RhD grup, Bebekte direk antiglobulin 
testi ( DAT ), Anne ABO ve RhD grup, Anne plazmasında 
antikor tarama 

KAN BİLEŞENLERİNİN İMHASI 
• HASTALARDA GÖRÜLEN İSTENMEYEN REAKSİYONLAR 

İstenmeyen Erken Reaksiyonlar

• Transfüzyon sırasında ya da hemen sonrasında 
hemoliz , Hemolitik olmayan ateş reaksiyonu, Dö-
küntü, Eritem, Ürtiker, Anafilaktik şok, Bakteriyel 
kontaminasyon, Transfüzyona bağlı akut akciğer 
hasarı, Hava embolisi, Transfüzyon ilişkili dolaşım 
yüklenmesi, Hipotermi, Metabolik bozukluklar (sit-
rat toksisitesi, hiperkalemi vb)

İstenmeyen Gecikmiş Reaksiyonlar
• Hemoliz, Transfüzyon ilişkili GVHH, Transfüzyon 

sonrası purpura, Virus, parazit veya prion bulaşı, 
Eritrosit HLA veya trombosit antijenlerine karşı al-
loimmünizasyon gelişimi, Hemosiderozis

Transfüzyon ile ilişkili istenmeyen reaksiyonların 
ciddiyet derecelendirmesi
1. Ciddi Olmayan Reaksiyonlar,
2. Ciddi Reaksiyonlar,
3. Yaşamı Tehdit Eden Reaksiyonlar,
4. Ölüm
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Çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde yaşanan ge-
lişmeler sonucunda, komplikasyonların görülme sık-

lıklarında ve şiddetinde artışlar olmuştur. Tedavi sırası ve 
sonrasında yaşanan bulantı-kusma, çocuk hastaların ya-
şam kalitesini ciddi şekilde düşürmektedir. Bulantı ve kus-
maya bağlı olarak beslenme bozuklukları ve sıvı elektrolit 
dengesizliği gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. 
Tedavinin gecikmesi ya da kesilmesine kadar giden sonuç-
lar doğurabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı tedavinin en 
başından itibaren bulantı kusmayı önleyici ilaçların başlan-
ması büyük önem taşımaktadır.

NEDENLERİ
Bulantı-kusma, kemoterapi (KT) ilaçlarına bağlı olarak 
kemoreseptör triger zon’un uyarılması, gastrointestinal 
iritasyon ve mukozal hasara bağlı olarak nörotransmitter 
salınımı olması ile reseptörlerin vagusun aferent sinirle-
ri uyarması sonucu olarak ortaya çıkar. Radyoterapi (RT),  
gastrit ve gastroenterit gibi infeksiyonlar, antibiyotikler, 
narkotik analjezikler, beklenti kusması gibi nedenlerle de 
çocuklarda bulantı-kusma görülebilmektedir. Bulantı-kus-
ma kanser tanısı almış ve tedavi sürecinde olan çocukların 
hemen hemen %50’sin de karşılaşılan bir durumdur.

YÖNETİM VE TEDAVİ
Çocukluk çağı kanserlerin tedavisinde kullanılan KT, RT ve 
diğer nedenlere bağlı olarak gelişen bulantı-kusmanın te-
davisinde sayı, miktar, içerik yönünden değerlendirilmesi 
önemlidir. Bulantı-kusmada temel amacımız çocuğun sü-
reç boyunca semptoma yönelik tam kontrolünü sağlayarak 
yaşam kalitesinin arttırmaktır. KT tedavisine yeni başlanan 
çocuk hastalarda bulantı- kusma kontrolünün iyi yapılması 
önceliklidir. Sürecin iyi yönetilmesi daha sonraki kürlerde 
gelişebilecek psikojenik kusma sıklığını azaltmakta, ge-
cikmiş bulantı-kusmanın da kontrolünü kolaylaştırmakta-
dır. Kız çocuklarında erkek çocuklara göre, adölasanlarda 

ise diğer yaş gruplarına göre daha fazla oranlarda bulan-
tı-kusma görülmektedir(1). 

Radyoterapi alan çocuklarda tedavi yeri (total vücut ışınla-
ması ve karın bölgesi gibi) ve dozun yoğunluğuna bağlı ola-
rak bulantı- kusma görülebilir.  Çoklu KT uygulamalarında 
ilaçların emotojenik potansiyeli en fazla olan temel alına-
rak antiemetik verilmelidir. Tedavi süresi ilaçların bekle-
nen emotojenik etki sürelerine ve hastanın önceki tedavi 
deneyimlerine göre planlanmalıdır. Doktor istemine göre 
antiemetiklerin uygun dozda ve zamanda verilmesi gerek-
mektedir.

FARMOKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
KT ilaçlarının neden olduğu bulantı-kusmanın tedavisinde 
temel amaç, emetik uyarı ortaya çıkmadan reseptörlerin 
bloke edilmesi ve etkinin yeterli süre devam etmesidir.  An-
tiemetik ilaçlar kanser tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar 
kadar önemlidir. Günümüz de kanserli çocuk hastalar için 
önerilen antiemetik rejimler iki başlık altında toplanmak-
tadır. Bunlar 5-HT3 antogonistleri (ondansetron, graniset-
ron, tropisetron vb) ve kortikosteroidlerdir (2).

2013 yılında Pediatric Oncology Group of Ontario (POGO) 
tarafından yayınlanan rehberde; 01-18 yaş grubu çocuk 
hastalarda KT’nin ilk 24 saatinde gelişen bulantı-kusma 
için öneriler yapılmıştır. Ancak bu rehberde, KT öncesi olan 
ve gecikmiş bulantıya yönelik bir öneri getirilmemiştir (3). 
Optimal bulantı-kusma kontrolü “bulantı ve kusmanın ol-
maması” şeklinde tanımlanmıştır.  

Çocuklarda ilaçların ematojenik potansiyellerinin 
sınıflandırlması (4)
1. Yüksek ematojenik potansiyeli olan ilaçlar: (%90)  

Dactinomycin, Carboplatin, Carmustine >250 mg/m2 

Methotrexate >12 g/m2, Cisplatin, Procarbazine (oral), 

ÇOCUK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ HASTALARINDA 
BULANTI- KUSMA YÖNETİMİ

Gizem Cırıklıel
S.B.Ü DR.A.Y ANKARA ONKOLOJİ EA HASTANESİ ÇOCUK HEM-ONK KLİNİĞİ
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Gizem Cırıklıel
Cyclophosphamide >1 g/m2  Cytarabine 3 g/m2/dose.

2. Orta ematojenik potansiyeli olan ilaçlar: (%30-90 ) 
Etoposide (oral)Idarubicin, Ifosfamide,Imatinib(oral), 
Intrathecal therapy (methotrexate, hydrocortisone, and 
cytarabine)  Irinotecan, Carmustine <250 mg/m2, Lo-
mustine,  Melphalan >50 mg/m2, Cyclophosphamide 
<1 g/m2, Methotrexate >250 mg to <12 g/m2 Cyclop-
hosphamide (oral), Oxaliplatin >75 mg/m2, Cytarabine 
>200 mg to <3 g/m2, Temozolomide (oral), Daunorubi-
cin, Doxorubicin.

3. Düşük ematojenik potansiyeli olan ilaçlar: (%10-30 ) 
Methotrexate >50 to <250 mg/m2, Mitomycin, Mitoxant-
rone, Cytarabine <200 mg/m2,  Docetaxel, Doxorubicin,  
Etoposide , 5-Fluorouracil, Topotecan, Gemcitabine.

4. Minimal ematojenik potansiyeli olan ilaçlar: (% 10)  
Melphalan (oral yüksek doz), Aspagarinase (IM or IV), 
Mercaptopurine (oral), Bevacizumab, Methotrexate <50 
mg/m2, Bleomycin, Rituximab, Sorafenib, Thioguanine 
(oral), Trastuzumab, Fludarabine, Vinblastine, Vincris-
tine, Hydroxyurea (oral), Vinorelbine, Lapatinib

Pediatric Oncology Group of Ontario (POGO) 2013 
rehberine göre öneriler şu şekilde özetlenebilir:
1. Yüksek ematojen riskli hastalardaki öneriler: Bu has-

talarda 5-HT3 antogonistleri, kortikosteroidler ve ap-
repitant’ın pediatrik verisi yetersiz olmasına rağmen 
sıklıkla kullanılır. Aprepitant’ın 12 yaş üzerindeki ço-
cuklarda kullanımı önerilmektedir (5). 5-HT3 antogo-
nistleri ve kortikosteroid  kullanımı ile ilgili sadece 4 
çalışma mevcut olup;  bulantı- kusmanın kontrolu  % 
50 hastada sağlanmıştır. Ondansetron ve dexameta-
zon’nun birlikte kullanımının tek başına ondansetron 
kullanımından daha etkin olduğu gösterilmiştir. Bu 
konuda bir metaanaliz de mevcut olup kortikosteroid 
eklenmesi ondansetronun etkinliğini artırdığı görül-
müştür (6-8).

2. Orta düzeyde ematojen riskli hastalardaki öneriler: 
Palonosetron ve dexametazon birlikte kullanımı eriş-
kin hastalarda önerilmekte olup (5), çocuk hastalarda 
kullanıldığında tam kontrol oranının % 45 oranında ol-
duğu gösterilmiştir. Ancak çocuklarda palonosetronun 
etkinliğini ve güvenliğini ortaya koymadan kullanılması 
önerilmemektedir (5).
5-HT3 antogonisti ve kortikosteroid: Bu konudaki ça-
lışmalar yetersiz olmasına rağmen kortikosteroidlerle 
birlikte kombinasyon öneriler arasında yer almaktadır 
(9). Tek başına 5HT3 antogonisti olan palonosetronla 
yapılmış bir çalışmalarda % 84 hastada kontrol sağlan-
mıştır (10). 

3. Düşük ematojen riskli hastalardaki öneriler: Rehber-
lerde genelde tek başına deksametazon önerilmekte-
dir. Yüzde 75 oranında tam kontrol sağlanabilmektedir. 
Çocuklarda bu konuda çalışma bulunmamaktadır. Yine 
bu grupta tek başına 5-HT3 antogonistleri ile %74 ora-
nında tam kontrol sağlandığı rehberde belirtilmektedir.

4. Minimal ematojen riskli hastalardaki öneriler: Reh-
ber tarafından rutin antiemetik uygulaması önerilme-
mektedir (5)

ANTİEMETİK AJANLAR
Aprepitant Çocuk hastalarda kullanımı ile ilgili çok az 
veri olup çalışmaların kalitesi de düşüktür. Veri yetersiz-
liği nedeniyle 12 yaş ve üzeri çocuklarda yüksek emotojen 
özellikli ilaçlarda(cisplatin 120/metrekare) kullanımı öne-
rilmektedir. Aprepitant ile çocuk hastalarda yapılan çalış-
malarda erişkin dozu kullanılmıştır. Birinci gün 125 mg, 
ikinci ve üçüncü günlerde ise 80 mg olarak tedavi uygulan-
maktadır. Choi ve arkadaşları 20 kg’ın altındaki çocuklarda 
dozun daha düşük tutulmasını önermektedirler (11). Bir 
çalışmada 40 kg’ın altındaki çocuklarda ilk gün dozu da 80 
mg, iki ve üçüncü günlerde ise 40 mg olarak devam edil-
miştir (12). Adölasan gruptaki çocuklara erişkin dozu uy-
gulanabilir (13). Bebek ve çocuklarda doz belirtilmemiştir.

Klorpromazin Veri yetersiz olmasına rağmen yüksek emo-
tojen riskli tedavi alan hastalarda klorpromazin, ondanset-
ron ya da granisetronla birlikte uygulanabilir. Klorproma-
zin’nin çocuk hastalarda kullanılmaktadır ancak antiemetik 
olarak veri yetersizdir (14,15). 5-HT3 ile birlikte kullanımı 
konusunda araştırma bulunmamaktadır. Özellikle sedatize 
edici ve hipotansiyon etkisinden yararlanılmaktadır. Kulla-
nım sırasında extrapiramidal yan etkilerinin de engellen-
mesi gerekir.

Nabilon Kanabinoid grubundandır. Yapılan çalışmalarda 
metoklopromid, domperidon ve halloperidolden daha etkili 
bulunmuştur. Baş dönmesi ve uykuya meyil yapabilmekte-
dir. Bu yan etkiler görüldüğünde dozun etkinliğini düşür-
meksizin doz azaltılmalıdır (16).

Metoklopromid Özellikle orta düzeyde emotojen kemotera-
pilerde hastalarda tedavide kullanılması önerilmiştir (17). 
Düşük ematojen riskli  antineoplastik ajanlarda  standart 
doz öneriler arasında yer almakta olup yapılan çalışmalar-
da  %74 tam yanıt alındığı gösterilmiştir. Metoklopromidin 
yan etkilerine yönelik olarakta difenhidramin önerilmiştir.

Dexametazon Yüksek ematojen riskli  KT ajanlarında  int-
ravenöz olarak uygulanması öneriliyor. Metrekareye 8 mg 
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KT öncesi ve ardından ( 16 mg/m2)  iki yada dört dozda 
önerilir (6).  Hasta aprepitant alıyorsa dexametazon dozu 
yarıya düşürülmelidir. Orta düzey emotojen riskli kemote-
rapide oral olarak metrekaresi 0,6‘dan düşük olan çocuk 
hastalarda 2 mg , 0.6’dan  büyük olan çocuklarda ise 4mg  
dexametozon öneriler arasında yer almaktadır.Tam kontrol 
%80 hastada mümkün olabilir. Çocuklarada dexametazon 
ve 5-HT3 birlikte kullanımına yönelik çalışma bulunma-
maktadır. Ancak çocuklarda dexametazon tölaransı çok 
değişken olabilir (18). Çocuklar oral alamıyorsa aynı doz 
intravenöz olarak yapılabilir.

GranisetronYüksek emotojen riskli kemoterapi ajanların-
da potansiyel kilograma 40 mcg intravenöz tek doz olarak 
uygulanması önerilmektedir. Yapılan bir çalışmada kilog-
rama 20 mcg  ıntravenöz uygulandığında aynı kontrolun 
sağlandığı gösterilmiştir (19).Orta düzey emotojen antine-
oplastik ajanlarda kilograma 20 mcg ile 40 mcg arasında 
fark görülmemiştir. Ancak kilograma 40 mcg uygulaması 
öneriler arasında yer almıştır. Maksimum dozu ise bilin-
memektedir. Oral granisetron uygulaması ise on iki saatte 
bir kilograma 40 mcg seklinde önerilmiştir.

Ondansetron Çocuk hastalarda yüksek emotojen riskli 
antineoplastik ajanlarda etkinliği ile ilgili veriler yetersiz-
dir (7). Günde üç kez 8 mg öneriler arasındadır. Orta düzey 
emotojen kemoterapilerde günde tek doz  uygulamada  8 
mg önerilirken, düşük düzey emotojenlerde maksimum 
günlük doz 16mg önerilmektedir (20). Ondansetronun yük-
sek ve orta düzey emotejen riskli antineoplastik ajanlarda 
oral kullanımı da rehber önerileri arasında yer almaktadır 
(21).

SONUÇLAR
Yüksek emotojen riskli antineoplastik ajanlarda; 12 yaş 
üzeri çocuklarda uygulanan ilaçlar aprepitantla etkileşime 
girmiyorsa ondansetron ya da granisetron kullanılmalıdır. 
Dexametazon ve aprepitant kombinasyonu ve graniset-
ronla birlikte dexametazon da uygulamalar arasında yer 
almaktadır. Orta  ematojen riskli antineoplastik ajanlarda 
ondasetron yada granisetron, dexametazon kullanımı öne-
rilmektedir. Düşük emotojen riskli antineoplastik ajanlarda 
ondansetron yada granisetron rehber tarafından kullanımı 
önerilmektedir. Minimal emotojen riskli antineoplastik 
ajanlarda rutin antiemetik kullanımı ise rehber önerileri 
arasında yer almamaktadır.

POGO rehberine göre yapılan öneriler 0-18 yaş grubu çocuk 
hastalarda kemoterapinin ilk yirmidört saati için geçerli 
öneriler olup; aynı rehberin KT öncesi ve gecikmiş bulantı- 

kusmaya yönelik önerisi bulunmamaktadır. Bu öneriler RT 
ve palyatif bakımda da geçerli olamamaktadır. 

NON-FARMOKOLOJİK YAKLAŞIMLAR 
Çocuk hastalardan non-farmakolojik girişimlerle ilgili ta-
mamlayıcı tedavilere yönelik pediyatrik veri bulunamamış-
tır (3). Tedavi sürecinde olan çocukları yağlı, baharatlı ve 
ağır kokulu yiyeceklerden uzak tutulmalıdır. Çocukların 
sevdiği yiyecekler önerilmeli istemedikleri için zorlanma-
malıdır. Mümkünse evde pişirilmiş  yiyecekler temin edil-
melidir. Beslenme  sürece yayılmalı az ve sık yemek  öneril-
melidir. Sıvı alımı takip edilerek önemi hastaya ve yakınına 
anlatılmalıdır.  Çocukların KT tedavisi mümkün olduğunca 
yemek saatlerine göre ayarlanmalıdır.  Çocuklarla konuş-
mak, dikkatini başka yöne çekecek aktiviteler (oyunlar, re-
sim yapma, puzzle, kitap okuma) önerimelidir.(2).
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RADYOTERAPİ NEDİR?
Radyoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya zarar ver-
mek için x-ışını, gama ışını, elektron veya proton gibi yük-
sek enerjili parçacıkları veya dalgaları kullanır ve DNA’da 
hasar oluşturarak kanser hücrelerinin büyüme ve bölün-
melerini engelleyerek etki eder (1).

Radyoterapi (RT) kanser tedavisinin en önemli yöntem-
lerinden birisidir ve tanı almış kanser olgularının %60-
70’ine, değişik amaçlarla radyoterapi uygulanmaktadır (2). 
Radyoterapi iyileşme oranı yüksek erken evre kanserlerde 
küratif olarak, kür elde edilemeyecek ileri evre hastalar-
da ise semptomları azaltmak; kırıkları, kanamayı, ağrıyı, 
tümöre bağlı bası, darlık ve tıkanmaları önlemek amacıy-
la palyatif olarak uygulanır. Radyoterapi ekibinde bir çok 
meslek grubu yer almaktadır. Radyoterapi ekibi radyasyon 
onkolojisi uzmanları, radyoterapi teknikerleri, tıbbi fizik 
uzmanı, radyoterapi hemşirelerinden oluşmaktadır (3). 

RADYOTERAPİ SÜRECİ 
Konsültasyon, Simülasyon , Tedavi Sürecinde Hasta yakı-
nı eğitimi ve Hemşirenin Rolü Radyoterapiye başlamadan 
önce radyasyon onkolojisi uzmanı ve  radyasyon onkolojisi 
hemşiresi hasta ve/veya hasta yakını ile görüşür ve hastanın 
anamnezi alınır. Tedaviden beklenen sonuçlar, radyoterapinin 
olası yan etkileri, simülasyon, tedavi süreci ve hastanın tedavi 
sırasında anestezi ihtiyacının olup olmadığı konuşulur. Rad-
yoterapi uygulamasına karar verildiğinde hasta simülasyona 
alınır. Simülasyon radyoterapinin hazırlık aşamasıdır. Simü-
lasyon günü hastadan tedavi alanına uygun olan aydınlatılmış 
onam formu ve eğer anestezi alacaksa anestezi onam formu 
alınır. 18 yaşından küçük hastalarda onam formları hastanın 
ailesinden alınır. Simülasyonda radyoterapi teknikeri, tedavi 
edilecek bölgenin bilgisayarlı tomografi taramasını yapar ve 
hastanın vücuduna çizgiler çizer. Bu çizgilerin tedavi boyun-
ca hastanın vucüdunda kalması gerektiği hakkında hasta ve 

RADYOTERAPİ UYGULAMALARI, RADYOTERAPİ ALAN 
HASTADA HEMŞİRELİK BAKIMI

Tuna Çalışır
Amerikan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

hasta yakını bilgilendirilir. Eğer hasta anestezi almışsa, hasta 
uyanana kadar, anestezi doktoru, anestezi teknikeri ve rad-
yasyon onkolojisi hemşiresi gözetiminde olur ve hasta uyan-
dıktan sonra transfer veye taburculuğu sağlanır. Simulasyon 
sonrası radyasyon onkolojisi uzmanı ve fizik mühendisi has-
tanın çekilen bilgisayarlı tomografisi üzerinden hastanın te-
davi/doz planını yaparlar. Hasta verilen randevularına uygun 
olarak radyoterapi tedavisine başlar. Tedavi süresince haftada 
bir kez –ancak hastanın yan etkilerine göre bu sayı arttırılabi-
lir- hasta radyasyon onkolojisi hemşiresi tarafından haftalık 
muayeneye alınır. Bu muayenede rutin olarak hastanın ağrı-
sı, cilt reaksiyonları, beslenmesi, yorgunluk düzeyi, bağırsak 
alışkanlığı ve  tedavi alanına ilişkin beklenen yan etkiler hak-
kında değerlendirme yapılır. Hemşire ile görüşmesinin ar-
dından hasta radyasyon onkolojisi uzmanı ile görüştürülerek 
haftalık muayenesi tamamlanır. Ayrıca hasta ve/veya hasta 
yakınının ihtiyaç halinde diyetisyen veya psikolog ile görüşme-
si sağlanır. 

PEDİATRİK TÜMÖRLERDE RADYOTERAPİ
Çocuklarda en sık görülen kanserler lösemi ve merkezi 
sinir sistemi tümörleridir. Günümüzde çocukluk çağında 
radyoterapi gerektiren tümörlerin başında merkezi sinir 
sistemi tümörleri gelmektedir. RT’nin sıklıkla kullanıldığı 
diğer tümörler ise lenfomalar, wilms tümörü, nöroblastom, 
yumuşak doku sarkomları ve kemik tümörleridir. Çocukluk 
çağı kanserlerinin tedavisi karmaşık ve multidisipliner bir 
süreçtir. Günümüzde tedavideki ana amaç uzun süreli has-
talık kontrolünü sağlarken, morbidite ve mortalite oranla-
rını en düşük düzeyde tutmaktır. Bu nedenle RT endikas-
yonlarını belirlerken radyasyona bağlı geç morbidite ve 
ikincil kanser olasılığı dikkate alınmalı, tedavi planlama ve 
uygulamasında en yüksek düzeyde özen gösterilmelidir (4). 

Wilms Tümörü: Çocukluk çağında en sık görülen renal tü-
mördür (3). Wilms tümörü radyoterapiye en hassas tümör-
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lerden olup, çok düşük radyasyon dozlarında bile kür sağ-
lanabilmektedir. Tedavisinde cerrahi, kemoterapi ve RT’yi 
içeren multidisipliner yaklaşım uygulanır.  Radyoterapi özel-
likle lokal ve batın içi nüks olasılığını azaltmada çok etkindir. 
Wilms tümöründe dozlar oldukça düşük olduğundan genel-
likle tedavi erken dönemde çok iyi tolere edilir (5).

Nöroblastom: Çocukluk çağının en sık karşılaşılan ekstrak-
raniyel solid  tümörüdür (6). Nöroblastomlar 1 yaş altında en 
sık görülen tümörlerdir ve çocukluk çağı kanserlerinin yak-
laşık %6’sını oluşturur . Lokalizasyon, histolojik görünüm 
ve biyolojik özellikleri farklılık gösteren oldukça heterojen 
tümörlerdir. Kemoterapi ve RT’ye oldukça duyarlı tümörler-
dir.”TPOG Nöroblastom 2009” tedavi protokolüne göre düşük 
riskli olgulara RT önerilmez. Orta riskli olgularda üçüncül 
cerrahi sonrası canlı tümör hücresi varlığında primer tümör 
bölgesine adjuvan RT uygulaması önerilir. Yüksek riskli olgu-
larda ise 1 yaş altı ve  a canlı tümör hücresi varlığında primer 
tümör bölgesine RT önerilmektedir (4,7)

Rabdomiyosarkom: Rabdomyosarkomlar (RMS)  kas 
hücrelerinden gelişen, yuvarlak hücreli, çocukluk ça-
ğına özgü yumuşak doku tümörleridir. RMS’ler radyo-
terapiye oldukça iyi cevap  veren tümörlerdendir  Tü-
mör lokalizasyonu prognozu belirleyen faktörlerdendir. 
Üç yaş altındaki hastalarda uzun dönemli yan etkiler 
nedeniyle kemoterapi ile hastalık kontrolü sağladı-
ğı sürece radyoterapi uygulaması geciktirilebilir (3,4,5). 
Ewing Sarkomu: Radyoterapiye hassas tümör olmakla be-
raber, gelişme çağında sık görülmesi nedeni ile lokal te-
davide öncelik fonksiyon kaybına yol açmayacak cerrahi 
girişimlerdir. Kafatası, yüz,vertebra, pelvik primerler için 
ya da rezeke edilemeyen lezyonlar için radikal radyoterapi 
önerilmektedir (5). 

Ependimom: Çocukluk çağının 3. en sık rastlanılan beyin 
tümörüdür. Hastaların yarısı 5 yaşından küçük olup, bu yaş 
grubunda RT oldukça zorludur. Postoperatif RT çoğu has-
tada yineleme riskini azaltmak amacıyla standart tedavidir.  
Çalışmalarda postoperatif RT uygulanan çocuklarda daha 
iyi hastalıksız ve tüm sağkalım elde edildiği ve RT uygulan-
madığı durumlarda tedavi başarısının sınırlı olduğu gözle-
nerek RT’nin çok küçük çocuklarda dahi uygulanmasının 
önemi tekrar gündeme gelmiştir (8). 

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE HEMŞİRENİN ROLÜ ve 
HEMŞİRELİK BAKIMI 
Radyoterapi yüksek doz radyasyon kullanılarak kanserin 
tedavi edilmesini ya da tümörün küçülmesini sağlarken 
tedavi alanı içinde kalan sağlıklı hücreler de radyotera-

piden etkilenmektedir (2). Hastanın tedavi aldığı bölgeye 
göre radyoterapi, diyare, yorgunluk, saç dökülmesi, ağız 
değişiklikleri, bulantı ve kusma, cinsel ve doğurganlık de-
ğişiklikleri, deri değişiklikleri, boğaz değişiklikleri, idrar ve 
mesane değişiklikleri gibi yan etkilere neden olabilir (9). 
Radyoterapi öncesi ve sırasında yapılan cerrahi girişimler, 
uygulanan kemoterapi ve biyoterapi gibi diğer tedaviler, 
kullanılan ilaçlar, iyileşme sürecini etkileyen kronik veya 
akut hastalıklar, sistemik enfeksiyonlar ve maruz kalınan 
çevresel etkenler de radyoterapide cilt reaksiyonlarının ge-
lişmesini etkileyen faktörlerdir (10). 

Erken Yan Etkiler
Radyoterapi uygulanması sırasında ya da radyoterapi bi-
timinden hemen sonra ortaya çıkan etkilerdir. Bu etkilere 
özellikle hızlı bölünüp çoğalan hücrelerin bulunduğu doku 
ve organlarda (cilt,gastrointestinal sistem mukozası, kemik 
iliği, orofarengeal ve özefagus mukozası) rastlanır (2,11). 

Baş Boyun ve Toraks Bölgesine Uygulanan 
Radyoterapide Hemşirelik Yaklaşımı
Ağız içi kontrolünün her gün düzenli kontrol edilmesi ve ağız 
bakımının öneminin vurgulanması, dişlerin yumuşak bir diş 
fırçasıyla düzenli olarak fırçalanması, asitli veya baharatlı 
yiyeceklerden uzak durması, çene ve boyun kaslarının ça-
lışmasına yönelik baş-boyun egzersizlerinin anlatılması ve 
uygulanmasının sağlanması, beslenme yetersizliğine yöne-
lik diyetisyen ile görüşmesinin sağlanması, tükürük salımını 
arttıracak öneriler verilmesi önemlidir (4,11).

Abdomen Bölgesine Uygulanan Radyoterapide 
Hemşirelik Yaklaşımı
Abdomen bölgesine radyoterapi uygulanması çocukta 
bulantı, kusma veya ishale neden olabilir. Az az, sık ara-
lıklarla yemesini sağlamak, yüksek kalorili ve potasyum 
açısından zengin gıdalar; peynir, yumurta, haşlanmış 
patates, pirinç lapası, makarna, muz, şeftali, tuzlu ayran, 
yoğurt almasını sağlamak önemlidir. Aşırı yağlı, baharatlı 
ve tuzlu yiyeceklerden kaçınması hakkında hasta/hasta ai-
lesini bilgilendirmek, yeterli sıvı almasını sağlamak, ancak 
ağızdan besin/sıvı alınamayan durumlarda hastanın diye-
tisyen ile görüşmesini sağlamak ve gerekirse enteral veya 
parenteral destek verilmesini içerir. 

Merkezi Sinir Sistemine Uygulanan Radyoterapide 
Hemşirelik Yaklaşımı
Bu hastaların takibinin ana hedefi tümör kontrolünü de-
ğerlendirmek, tümör ve tedaviye ait semptomları belirle-
mek ve hasta ve ailesine destek sağlamaktır. Alopesi, der-
matit, halsizlik, nörolojik semptomlarda geçici kötüleşme 
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Tuna Çalışır
ve ödem artışı bu bölgeden RT alan hastalarda olası akut 
yan etkilerdendir. Beyin radyoterapisinde hastaya tedaviye 
başlamadan bir gün önce proflaksi amaçlı deksametazon 
reçete edilir. Steroid kullanımında dikkat etmesi gereken-
ler ve olası yan etkileri hasta ve/veya ailesine anlatılır. 

Cilt Reaksiyonlarında Hemşirelik Yaklaşımı
Cilt bütünlüğünün tanılanması, tedavi alan bölgedeki cildin 
düzenli olarak değerlendirilmesi, cildi koruma ve travmayı 
azaltmada hasta/aileye eğitim verilmesi, cilt üzerine uygula-
nan tahriş edici deodorant, parfüm, pudra gibi kozmetiklerin 
kullanımından kaçınılması, radyoterapi uygulanan bölgelerin 
direk güneş ışığından korunması gerektiği hakkında hasta ve/
veya ailesinin bilgilendirilmesini içerir (2,11,12). 
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Kanser tedavisindeki gelişmeler, kemoterapi protokol-
lerinin yoğunlaştırılması ve kök hücre aktarımı teda-

vileri ile birlikte kanserli çocuklarda sağ kalım oranları gi-
derek artmaktadır (Özdemir et al., 2016). Ancak çocuklarda 
kanser tedavisinde uygulanan kemoterapi tedavileri iyileş-
me oranlarını artırırken bazı istenmeyen sonuçlara neden 
olabilmektedir. Bu komplikasyonlardan biri de nötropenidir 
(Haeusler et al., 2015; Özdemir et al., 2016). Nötropeni ve 
febril nötropeni hastanın yaşam kalitesini düşüren, mor-
talite ve morbidite oranlarını artıran acil tıbbi bir durum 
olarak kabul edilir (Tarakcioglu Celik & Korkmaz, 2017; 
Vanderway, Vincent, Walsh, & Obrecht, 2017).

Nötropeni, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre mutlak nötrofil sa-
yısının 2.000/mm3‘ün altında olmasıdır. Başka bir tanıma 
göre nötropeni mutlak nötrofil sayısının 500/ mm3’ün altın-
da olması veya mutlak nötrofil sayısının 500–1000/mm3’ün 
arasında olup takip eden 24–48 saat içinde 500/mm3’ün 
altına düşmesi ihtimali olmasıdır. Nötropeni genel olarak 
periferik kanda mutlak nötrofil sayısının azalması olarak 
tanımlanmaktadır (Gönderen & Kapucu, 2009; Loeffen, te 
Poele, Tissing, Boezen, & de Bont, 2016). Nötropeniler şid-
detine göre 3 grupta incelenmektedir.
• Ağır nötropeni: MNS <500/mm3

• Orta nötropeni: MNS 500-1000/mm3

• Hafif nötropeni: MNS 1000-1500/mm3 olarak tanımlanır

Febril nötropeni 
Febril nötropeni (FN) kemoterapi alan kanserli çocuklarda 
görülen en sık komplikasyonlardan biridir (Cox & Bradford, 
2014; Loeffen et al., 2016). Hastaların tedavisi sırasında 
öngörülemeyen zamanlarda meydana gelen, plansız ya-
tışların en sık nedenidir (Green et al., 2016). Febril nötro-
peni, nötropeniye ateşin eşlik etmesi durumudur. Amerika 
Infeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA=Infections Disease 
Society of America) febril nötropeniyi; hastada nötropeni 

olmasının yanı sıra, hastanın vücut sıcaklığının oral yoldan 
38.3 °C’nin üstünde ölçülmesi veya hastanın 38.0 °C olan 
ateşinin bir saatten uzun sürmesi olarak tanımlamaktadır 
(Freifeld et al., 2011; Gönderen & Kapucu, 2009).

The National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE), Uluslararası Konsensus Toplantısında (2015) ço-
cuklarda febril nötropeni, mutlak nötrofil sayısının <500 
hücre/ml olması ve ateşin 38 °C olması ya da sepsis semp-
tomlarının olması şeklinde tanımlanmıştır (Haeusler et al., 
2015). 

Nötropeni nedenleri
Nötropeninin en yaygın nedeni kemoterapidir (Link, Nietsch, 
Kerkmann, & Ortner, 2016). Kemoterapik ajanlar; vücudun 
büyük bir kısmına yayılarak kanser hücrelerini yok etmeleri 
açısından yarar sağlarken diğer yandan kemik iliğini baskıla-
yarak kan hücrelerinin üretimini ve hücrelerin olgunlaşmasını 
engellemektedir (Badr et al., 2016). Bu nedenle, Lökositler, 
olgunlaşma süreçlerinin tamamlamadan ya da az sayıda do-
laşıma katılmaktadırlar (Nikhitha & George, 2015) ve dola-
şımdaki nötrofiller sayısı da azalmaktadır.

Kemoterapi uygulanan hastalarda yaygın ölüm nedenlerinden 
biri azalan nötrofil sayısı nedeniyle meydana gelen enfeksi-
yondur. Nötropeni varlığında ciddi bakteriyel enfeksiyon riski 
de artmaktadır. Ayrıca nötropeni, inflamasyonu sınırladığı için 
enfeksiyonun belirtilerini ve semptomlarını maskeleyebilir 
(Hakim & Gaur, 2011). Bu nedenle, bu hastalarda enfeksiyon 
fark edilmeyebilir (Vanderway et al., 2017). Ateş ve nötropeni-
si olan pediyatrik hastaların yaklaşık yarısında, klinik olarak 
şüphelenilen veya mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış bakteri-
yel enfeksiyon vardır (Hakim & Gaur, 2011). Bu nedenle nötro-
peni oluşumunu engellemek ya da erken dönemde tanılamak 
için kanserli çocukların hepsinde güvenilir araçlarla risk de-
ğerlendirmesinin/tanılanmasının yapılması gerekmektedir.

NÖTROPENİK HASTANIN BAKIMI
Remziye Semerci

Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 
Anabilim Dalı, Edirne, 2018
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Remziye Semerci
Nötropeni Riskinin Tanılanması
Nötropeninin gelişme riskinin tanımlanmasında ve şid-
detinin sınıflandırılmasında farklı değerlendirme araçları 
kullanılmaktadır. MASCC skor indeksi ve NCI-CTCAE v4.03 
Toksisite Kriterleri en sık kullanılan araçlardandır.

IDSA’nın (2011) klinik uygulama rehberinde, Multinational 
Association for Supportive Care in Cancer (MASCC) skor 
indeksinin, febril nötropeni gelişme riskinin tanılanmasın-
da kullanılmasını önermektedir (Kanıt Düzeyi, B-I) (Tablo 1) 
(Freifeld et al., 2011). MASCC skorlama sisteminde hasta-
nın alabileceği maksimum skor 26’dır. MASCC skor indeksi 
>21 olan düşük riskli hastalara ayaktan oral/intravenöz an-
tibiyotik tedavisi başlanmalıdır (Kanıt Düzeyi, B-I). MASCC 
skoru indeksi <21 olan yüksek riskli hastalar hastaneye 
yatırılıp, IV antibiyotik tedavi başlanmalıdır (Kanıt Düzeyi, 
B-I) (Freifeld et al., 2011; Güleser et al., 2015). 

Tablo 1. MASCC skor indeksi:
Kriter 
puan

Yaş<60 olması 2

Hastanede yatıyor olma 3

Başvuru anında klinik durumu

Hipotansiyon (sistolik KB<90 mmHg) olmaması 5

Parenteral destek gerektiren dehidratasyon 
olmaması

3

Hastalığa bağlı semptomlar

Semptom yok veya hafif semptom var 5

Orta derecede semptom var 3

KOAH olmaması 4

Hastanın altta yatan hastalığı

Solid tümör hastası olması 4

Hematolojik hastalığı olup öyküde IPA olmaması 4

IPA: Invaziv pulmoner aspergilloz

Febril nötropeninin şiddetinin sınıflandırılmasında: Na-
tional Cancer Institute Common Terminology Criteria for 
Adverse Events (NCI-CTCAE) Version 4.3 toksisite kriterleri 
kullanılmaktadır (Tablo 2).

Tablo 2. NCI-CTCAE v4.03 Toksisite Kriterlerine Nötropeni 
Sınıflandırılması

Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4

Mutlak nötrofil 
sayısı

NAS1-
1500 m3

1000-
1500 m3

500-
1000 m3 <500 m3

REHBERLERE GÖRE NÖTROPENİ/FEBRİL NÖTROPENİ 
YÖNETİMİ 
Hematopoetik kök hücre transplantasyon alıcısı olan 
kanserli çocuklarda, ‘Ateş ve Nötropeni Yönetimi’ için 

oluşturulan Kılavuzun 2017 güncellemesinde; Febril nöt-
ropeninin (FN) başlangıcında aşağıdaki öneriler sunul-
maktadır (Lehrnbecher et al., 2017).
• Risk değerlendirmede güvenilir bir araç kullanılması 

ve bu araçların kullanımını rutin uygulamaya geçiril-
mesi (Güçlü Öneri, Düşük Kaliteli Kanıt)

• Santral venöz kataterlerin tüm lümenlerinden FN baş-
langıcında kan kültürlerini alınması (Güçlü Öneri, Dü-
şük Kalite Kanıtı). 

• Eşzamanlı olarak periferik kan kültürleri de alınması 
(Zayıf Öneri, Orta Kalitede Kanıt)

• Hastalardan idrar kültürünü için numune alınması (Za-
yıf Öneri, Düşük Kaliteli Kanıt). 

• Solunum problemleri ve semptomları olan hastalara 
akciğer grafisi çektirilmesi (Güçlü Öneri, Orta-Kaliteli 
Kanıt). 

Infectious Diseases Society of America-IDSA (2010), Febril 
Nötropeni yönetiminde çevre düzenlemesi konusunda öne-
rileri (Freifeld et al., 2011); 
• El hijyeni enfeksiyon bulaşmasının önlenmesinin en et-

kili yoludur (A-II).

• Standart bariyer önlemleri tüm hastalar için alınmalı-
dır ve bazı belirtileri veya semptomları sergileyen has-
talar için enfeksiyona özgün izolasyon kullanılmalıdır 
(A-III).

• Hematopoetik kök hücre nakli alıcıları özel odalara 
yerleştirilmelidir (B-III). 

• Allogeneik Hematopoetik kök hücre nakli alıcıları >12 
hava değişimi/ saat’in ve yüksek etkili partiküllü hava 
(HEPA) filtrasyonunun olduğu odalara yerleştirilmeli-
dir (A-III).

• Yatan nötropenik hastaların odalarında bitkilere ve 
kuru veya taze çiçeklere izin verilmemelidir (B-III).

• Sağlık bakım çalışanlarını hastalıklarını veya maruzi-
yetlerini bildirme konusunda desteklemek için, hasta-
nede çalışmadan muaf tutma sözleşmeleri hazırlan-
malıdır (A-II).

Mize ve ark.’ın (2014) ‘Grading of Recommendations As-
sessment, Development, and Evaluation (GRADE)’ kriter-
lerine göre yaptıkları sistematik derlemede; nötropeninin 
önlenmesinde hemşirelere aşağıdaki öneriler sunulmak-
tadır (Mize et al., 2014)
• Enfeksiyonun önlenmesinde en önemli ilk adım ellerin 

yıkanmasıdır.

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC) el de-
zenfeksiyonunda alkol bazlı solüsyonları önermektedir.
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Remziye Semerci
• Ellerde gözle görülür bir kirlilik söz konusu olduğunda 

sabunlu su ile temizlenmesi gerekir.

• Hasta odasının dışına çıkılması gereken durumlarda 
çocuklara, maske takılmalıdır.

• Ziyaretçilere, galoş ve önlük giydirilmesi, hastaların 
enfeksiyonu azaltmada etkin bir yöntem değildir.

• Çocuklara kanser tanısı konulduktan sonra ya da te-
daviden önce ağız sağlığının değerlendirilmesi gerek-
mektedir.

• Immünsüpresyon sırasında sadece acil diş bakımı sağ-
lanmalıdır.

• Rutin diş bakımı; mutlak nötrofil sayısı >1000 ve trom-
bosit sayısı >50.000 olduğunda yapılmalıdır.

• Dişler gün içerisinde 2-3 kez fırçalanmalı ve elektrikli 
diş fırçaları kullanılmamalıdır.

• Ciddi oral mukozitlerde yumuşak ya da köpük fırçalar 
kullanılmalıdır.

• Diş fırçaları 3 ayda bir değiştirilmelidir.

• Oral mukozit bakımında kanıta dayalı rehberlere uyul-
malıdır.

Food and Drug Administration (FDA) tarafından onaylanan 
pediatrik onkoloji hastalarında nötropenik diyet kılavuzun-
da (2017) aşağıdaki öneriler bulunmaktadır (Moody et al., 
2018)
• Çiğ sebzelerden kaçının.

• Soyulamayan meyvelerden kaçının. Portakal ve muz 
yenmelidir.

• Hazır gıdalar ve fast food ürünlerinden kaçının.

• Tarihi geçmiş peynirlerden kaçının.

• Çiğ olmayan (kavrulmuş olmayan) fındıklardan, kabuk-
ta kavrulmuş fındıklardan ve taze öğütülmüş fındık ez-
melerinden kaçının.

• Yoğurt kullanmaktan kaçının.

• Pastörize edilmemiş meyve suyu, süt veya peynirden 
kaçının.

• Yiyecekleri iyi pişirin. Yumurtalar haşlanmış olmalıdır.

• Şarküteri etinden kaçının.

Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Uygulamaya Konsensus 
2014 raporunda; Nötropenide koruyucu önlemler aşağıda-
ki şekilde önerilmektedir (Güleser et al., 2015)
• Hasta/ailesine enfeksiyonu önlemede etkili girişimler 

hakkında eğitim verilmeli (el yıkama, günlük duş alma, 
ağız bakımı)

• Bulaşıcı hastalığı olanlardan uzak durulmalı

• Canlı aşı yaptırılmalı

• Evcil hayvan ve bitkilerin bakımından sorumlu olmamalı,

• Febril nötropeni riski %20’nin üzerindeyse hekim iste-
mi ile CSF (colony stimulan faktör) uygulanmalıdır.

Sonuç olarak; kanserli çocuklarda nötropeni önemli bir 
mortalite ve morbitite nedeni olmasına rağmen, klinik 
rehberlerin kullanılması ile önlenebilir ve tedavi edilebilir 
bir semptomdur. Bu nedenle çocuklarda nötropeni geliş-
me riskinin tanılanması ve yönetimi için oluşturulan ka-
nıta dayalı rehberlerin takip edilmesi ve klinik uygulama-
lara yansıtılması nötropeni prevelansını önemli derecede 
azaltılmasını sağlayacaktır. Hemşirelerin bu rehberlerdeki 
önerileri temel alarak, hemşirelik girişimlerini planlama-
ları, çocuk ve ailesine nötropinin yönetimi (nötropeni tanı-
mı, nötropeninin nedenleri, önleme yolları ve bakımı) ko-
nusunda eğitim vermeleri gerekmektedir.
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PALYATİF BAKIM HASTASINDA HEKİMLERİN YAŞADIĞI 
GÜÇLÜKLER

Arzu Okur
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi

Çocukluk çağı kanserlerinde yaşam oranlarının artma-
sına rağmen tanıdan sonra %20 olgu hastalığa bağlı 

kaybedilmektedir  (1). Çocuğun yaşamını kurtarmayı he-
defleyen tedaviler ile mücadele eden hekim, aynı zaman-
da hasta ile ailenin yaşam kalitesi ve konforunun en üst 
düzeyde olmasını amaçlamalıdır.  Palyatif bakım, yaşamı 
tehdit eden sağlık sorunları yaşayan hastalarda yaşam 
kalitesinin iyileştirilmesine yönelik bakım sistemine veri-
len isimdir. Son yıllarda; kanserlerin artması, yapılan te-
davilerle yaşam süresinin uzaması ve kronik hastalıkların 
çoğalmasıyla palyatif bakım merkezlerine duyulan ihtiyaç 
nedeniyle gittikçe bu merkezlerin sayısı artmaktadır (2).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2002’de palyatif bakımı “yaşa-
mı tehdit eden durumlarda sorunlarla karşı karşıya olan 
hastaların ve ailelerin yaşam kalitesini, ağrıyı, fiziksel, psi-
kososyal ve ruhsal boyuttaki diğer sorunları erken dönem-
de belirleyip değerlendirerek ve tedavi ederek geliştirilen 
bir yaklaşım” olarak tanımlamaktadır. DSÖ tarafından 2014 
yılında “palyatif bakım tüm hekimlerin vicdani sorumlulu-
ğudur” görüşü eklenmiş olup aynı şekilde hasta yakınları-
nın bu süreçte ve yas döneminde psikolojik, sosyal, mane-
viyat ve fiziksel yönden desteklenmesi konusu da palyatif 
bakım tanımına dahil edilmiştir (3,4). 

Çocuk Onkologları tarafından ihmal edilen konulardan biri 
de kür sanşı olmayan hastalarda bile tanı sırasında değil, 
yaşamın artık son bulacağını gösteren semptomlar sonrası 
hastaların palyatif bakım programına alınmasıdır. Tanı son-
rası uygun tedavilerin planı yanında çocuk ve ailenin fiziksel, 
duygusal, sosyal ve ruhsal gereksinimleri düşünülmeli, hatta 
ölüm sonrası yas evresinde bile aile desteklenmelidir. 

Hospis, terminal döneme erişmiş hastaların semptomla-
rının palyatif bakımına odaklanan bir hizmettir. Özellikle 
Avrupa ve Amerika’da çok yaygındır. Hospislerdeki bakımın 

hasta ailesindeki anksiyeteyi azalttığı, memnuniyeti arttır-
dığı ve bakım maliyetini düşürdüğü araştırmalarla saptan-
mıştır(5). Palyatif bakımın gelişimi ülkeden ülkeye farklılık 
göstermekle birlikte gelişmekte olan ülkelerde daha çok 
yapılanma aşamasındadır. 

Ülkemizde 2010 yılında palyatif bakım organizasyon mode-
li geliştirmek için Sağlık Bakanlığı çalışmalar yapmıştır (6). 
2010 yılı başı itibari ile büyük bir bölümü üniversite hastane-
leri içinde yer alan 10 adet palyatif bakım merkezi mevcuttu. 
2015 yılında Yeni Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul 
ve Esasları Hakkında Yönerge yürürlüğe girmiştir (7). Sağlık 
Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından ya-
yımlanan “2009-2015, Ulusal Kanser Kontrol Programı”nda 
palyatif bakım programı da tanımlanmış, merkezlerin kurul-
ması 2012-2013 yılları arasında hızla artmıştır. Sağlık Bakan-
lığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu internet sayfasından 
alınan 2016 yılı verilerine göre 68 ilde toplam 1898 yataklı 168 
adet palyatif bakım ünitesi bulunmaktadır. 

Türkiye’de palyatif bakım hizmetlerinin günümüze kadar 
ihmal edilmesinin nedenleri arasında; ailenin kültür yapısı, 
insan gücünde yaşanan sorunlar, tıp eğitiminde yer alma-
ması, palyatif bakım uzmanlığının bulunmaması ve gerek 
sağlık çalışanları, gerekse hastalar arasında yeterli farkın-
dalığın olmaması sayılabilir (8). 

Palyatif Bakımda Semptomların Yönetimi:
Onkoloji hastalarında ağrı, mukozit,  immobilizasyon, kon-
füzyon, yorgunluk, kusma ve solukluk gibi semptomlarla 
mücadele etmek ve kan transfüzyonları dahil birçok tıbbi 
girişime gerek duyulmaktadır. Çalışmalarda terminal ba-
kıma ihtiyaç duyan çocuk hastaların hastanede öldükleri 
ve yaklaşık 2/3’ünün yoğun bakım ünitelerinde hayatları-
nı kaybettiği gösterilmiştir (9). Palyatif bakım servislerine 
ulaşılabilirlik semptomların kontrolünü sağlar.
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Yorgunluk: Ilerlemiş kanserin en sık bulgusu yorgunluktur. 
Çocuklar yorgunluğu fiziksel açıdan, adolesanlar ise hem 
fiziksel hem mental olarak tanımlarlar. Yorgunluk neden-
leri olarak, hastalığın kendisi, tedavi yan etkileri, anemi, 
enfeksiyon, malnütrisyon, organ disfonksiyonları, uyku bo-
zuklukları ve kontrol edilememiş semptomları sayılabilir 
(10,11). Etyolojiye bakılmaksızın yorgunluğun giderilmesi 
için dekstroamfetamin veya metilfenidat gibi ilaçlar öne-
rilebilir. Hafif fiziksel aktivite yapabilmek yaşamın son za-
manlarındaki çocuk ve yetişkinlerde ruh halini pozitif des-
teklemiştir.

Uyku Bozuklukları: Uyku bozukluklarının en sık nedeni,  
kontrol altına alınmamış ağrı gibi fiziksel semptomların 
olması belirtilmiştir. Aile eğitimi, davranış değişiklikleri, 
kronoterapi (vücut ritmine uygun uyku saatlerini düzenle-
me) ve kısa süreli farmakolojik tedavi uyku bozukluklarını 
düzeltebilir (12).  

Ağrı: Onkolojik tanısına bakılmaksızın, ilerlemiş hastalık-
ta %80’den fazla hastada ağrı görülür (13). Çocuklarda ağrı 
kontrolü aslında hem sanat hem de bir bilimdir. Ağrı değer-
lendirmesi aslında 5. vital bulgu olarak entegre edilmektedir. 
“DSÖ Analjezik Merdiven Programı”na göre çocuklarda ağrı 
tedavisindeki temel yaklaşımlar tanımlanmıştır  (14).  Ha-
fif analjezikten  (asetaminofen veya NSAI ilaçlar) orta/ciddi 
ağrı tedavisi için kullanılan güçlü ilaçlara (morfin, fentanil 
veya hidromorfin) giden iki basamak mevcuttur. Geçmişte 
orta derecede ağrı için kullanılan zayıf opioidler (kodein) için 
intermediate basamağın ise artık rolü azdır. Kodein bulantı, 
kusma ve konstipasyon gibi toksik etkilere neden olurken, no-
nopioid analjeziklerle karşılanabilir ağrı rahatlaması sağlar. 
Ağrı kontrolündeki temel prensipler, ilacı en basit, en etkili, 
en az ağrısız yoldan düzenli aralıklarla uygulamak ve bireysel 
olarak doz titrasyonunun yapılmasıdır. Klinisyenleri sıklıkla 
tedirgin eden solunum depresyonu aslında kanser ağrısı ile 
mücadele eden kronik opioid kullanan hastalarda oldukça na-
dirdir. Geniş Pediatrik Onkoloji hastaları ile yapılmış bir çalış-
mada, tercih edilen değişimler morfinden fentanile (%67) ve 
fentanilden hidromorfine (%20) geçiş idi ve opioid yan etkileri 
ile %90 olguda baş edilmişti (15). 

Anemi ve Kanama: Son dönemdeki hastalardaki hematolo-
jik maliyniteler veya solid tümörlerin kemik iliği metastaz-
larına bağlı anemi, kanama ve trombositopeni gibi kemik 
iliği yetmezliği bulguları görülür. Bu dönemdeki hastalara 
minimum girişim, minimum laboratuvar ve görüntüleme 
tetkikleri kullanılarak bulgulara yönelik tedaviler yapılır. 
Kuvvetsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, nefes darlığı, çar-

pıntı gibi anemi semptomlarında eritrosit transfüzyonu ve-
rilebilir. Lokal kanamalarda, tampon/pansuman yapmak ve 
trombin gibi hemostatik ajanlar ile kanama kontrol altına 
alınabilir. Kanamaya neden olan trombositopeni ise, aile 
için oldukça külfetli, trombositlerin kısa ömrü nedeniyle bir 
süre sonra tekrar ihtiyaç göstereceğinden ve evde verme 
olanağı olmadığı gibi zorluklar yaşanmakla birlikte trom-
bosit süspansiyonları kanamayı durdurmak için verilebilir. 

Ateş ve Enfeksiyonlar: Deri ve idrar yolu enfeksiyonu gibi 
basit enfeksiyonların ağızdan antibiyotik ile evde tedavisi 
mümkün olabilmektedir. Sepsis, fungal hastalık gibi inva-
ziv durumlarda toksik durumu kontrol altına almak zorla-
şabilir, parenteral olarak hastanede uzun kalışları gerekti-
ren tedavilere ihtiyaç duyulabilir. 

Gastrointestinal Semptomlar: Anoreksi, ileri evre kanser-
de oldukça yaygındır ve aile üyeleri çocuktaki iştahsızlık 
ve kilo kaybını rahatsız edici bulabilir. Klinik çalışmalar 
parenteral hidrasyonun semptomları ve yaşam kalitesini 
düzeltmediğini göstermiş, ortalama düzeyde ve yeterli sıvı 
alımının yeterli olabileceğini göstermektedir. Gastrostomi 
tüpleri veya intravenöz beslenmeler bireysel olarak hasta 
temelinde ve ailenin bakım hedefleri ışığında dikkatle dü-
şünülmeli ve başlanmalıdır. 

Bulantı ve Kusma: Tümör invazyonu, kafa içi basınç artışı 
(KIBAS), ilaç yan etkisi, konstipasyon gibi birçok neden bu-
lantı ve kusmaya neden olabilir. Altta yatan  patofizyolojiye 
ve hastanın daha önceki kusma deneyimleri göre uygun 
antiemetik seçimi yapılır. Selektif 5-hidroksitriptamin an-
tagonistleri oldukça etkili olup, kusmanın anksiyete bileşe-
ni olması durumunda lorazepam tedaviye eklenebilir. 

Kabızlık: Hareketsizlik, az sıvı ve diyet alımı, ilaçlar (özel-
likle opioidler) en önemli konstipasyon nedenleridir. Lak-
satif kullanımı yanı sıra mobilizasyonun ve yeterli sıvı alı-
mının sağlanabilmesi destek tedavide yardımcıdır. Rektal 
laksatifler çocuklar için hem rahatsız edicidir hem de nöt-
ropenik hastalarda perirektal enfeksiyona neden olabilir. 

Dispne (Nefes Darlığı): Ilerleyici hastalığı olan çocuklarda 
pnömoni, kalp yetmezliği, kardiyomiyopatinin neden oldu-
ğu durumlarda diüretik veya anjiotensin konverting enzim 
inhibitörler dispne tedavisinde faydalı olabilir. Plevral ef-
füzyon varlığında tekrarlayıcı torasentezler ve lokal plevra-
ya sklerozan ilaç uygulamaları hastayı rahatlatabilir. Ancak 
çoğu kez dispnenin nedeni akciğer metastazlarıdır. Siste-
mik opioid uygulaması, benzodiazepinler ve oksijen uygu-
lamaları hastanın konforunu rahatlatabilir. 
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Santral Sinir Sistemi Semptomları:
Nöbet: Beyin tümörleri, kraniyal metastaz varlığı, metabo-
lik düzensizlik, trombositopeni ya da hipokoagülabilitenin 
neden olduğu santral sinir sistemi kanamaları nöbete ne-
den olabilir. Nöbet gelişme riski yüksek hastalarda profi-
laktik antikonvülziyon kullanımı gündemde değildir. Nöbet 
durumunda transbukkal ve oral lorazepam ya da kısa etkili 
intravenöz diazepam kullanılmakta, devamında antikon-
vülziyon tedaviye devam edilmektedir. KIBAS bulgularında 
deksametazon yanı sıra palyatif radyoterapi verilebilir. 

Psikolojik / Psikiyatrik Bulgular:
Çocuklar 3 yaşına gelmeden ölüm diye bir şeyin tanımlan-
dığını öğrenirler. Küçük yaşlardaki çocuğun beyninde ölüm 
çoğu kez uyku ile sinonim anlam taşır. Okul öncesi dönem-
de ise, ölüm vücudun fonksiyon kaybı olarak tanımlansa 
da geçici olduğuna inanılır ve insanların neden öldüğüne 
çocuk anlam veremez. Okul çağında, mantıksal düşünme-
nin gelişmesi ve herkesin bir gün öleceği gibi evrensel kav-
ramların da etkisiyle ölümün gerçek ve geri dönüşümsüz 
olduğu yerleşir. Tedavinin başarısız olduğunu, yapılan tüm 
destek ve tedavilere rağmen çocuğun ölebileceğini kabul 
etmek hem aile hem de sağlık ekibi için çok zordur. Has-
talığın terminal fazı bütün aile üyeleri için çok önemli bir 
zamandır. Anksiyete yükselmiştir, umutsuzluk ve çaresizlik 
hisleri egemendir. Ölmek üzere olan çocuk için kapsam-
lı bir bakım, onun hem fiziksel hem emosyonel rahatını 
sağlamaya yönelik olmalıdır (16). Ölmekte olan kişi için en 
önemli unsur sevdiği kişinin ona olan yakınlığı ve kendini 
mümkün olduğu kadar güvende hissetmesidir. Ölmek üze-
re olan çocuk/ergen kendi durumlarına üzülmenin yanında 
öldükten sonra anne babasının bir daha mutlu olamayaca-
ğı endişesini taşır. Çocuğunu kaybetmiş ebeveynler, eğer 
isterlerse çocuklarının ölümünden aylar sonra gelip soru-
larını ya da duygularını bizlerle paylaşabilecekleri konu-
sunda cesaretlendirilmelidir. 

Dinsellik: Amerika Birleşik Devletlerinde, yetişkin ma-
liynitesi olan hastalar arasında, din ve maneviyatın daha 
iyi yaşam kalitesi ve pozitif psikolojik uyum sağladığı gö-
rülmüştür.  Diğer taraftan, Tanrı’ya karşı suçlama, öfke 
duyma, reddetme ve dini inançlarını sorgulama da rapor 
edilmiştir (17,18). Bazı çocuklar “Tanrı bana bunun nasıl 
olmasına izin verebilir?” şeklinde güven duyguları sarsıl-
mış yorumlar yaparken, bir kısmı da inançlarında rahatlık 
bulduğunu belirtmektedir. Sonuçta, ileri hastalıklı tüm ço-
cukların ve ailelerinin kendilerinin istediği, ihtiyaç duyduğu 
ve mümkün olan en iyi manevi bakımı almasını sağlamak 
gerekmektedir. 

Kayıp: Çocuğunu kaybetmiş yaslı aileleri uzun süre takip 
etmek palyatif bakımı sağlayan ekibin bir görevi olmalıdır. 
Kardeşler farklı gelişim evrelerinden geçtikçe, ölümü yeni-
den anlamlandırabilirler. Ancak ebeveynler açısından artık 
yaşamın amacı ve anlamı olmamaktadır. Bu nedenlerle, 
bakım ekibinin aile ile birlikte ayakta durması, üzüntü ve 
yas törenlerinde ihtiyaç duyulduğunda destek vermeye ha-
zır oldukları konusunda güvence vermeleri uygun olacaktır. 
Hasta kaybı sadece aile bireylerini değil, bakım veren sağ-
lık ekibini de etkilemektedir. Diğer tıbbi uzmanlarla kar-
şılaştırıldığında, duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel 
başarı eksikliğinin yüksek oranları ve tükenmişliğin onko-
loglarda daha fazla görüldüğü rapor edilmektedir (19). Öl-
mekte olan çocuklarla ve aileleriyle tekrarlayan bağlanma 
ve kayıp döngüleri ile yakından ilgilenen ekip açısından da-
nışmanlık, psikoterapi, destekleyici bir ortamın varlığı, bi-
linçli ve iyileştirici fırsatların sağlanması da çok önemlidir. 

Sonuçta; Pediatrik Palyatif Bakım, ilerlemiş hastalığı olan 
çocuk ve ailenin yaşam kalitesini ve rahatlığını artırmaya 
odaklanmış, klinik, eğitim ve araştırma uzmanlığı gerek-
tiren yeni bir alt uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmaktadır. 
Pediatrik palyatif bakım prensipleri son yirmi yılda tanım-
lanmış olmasına rağmen zorluklar halen devam etmekte-
dir. Pediatrik Onkologlar dirençli fiziksel ve ruhsal semp-
tomların yönetimi gibi karmaşık durumlarda palyatif bakım 
alt uzmanlarına danışmalı ve işbirliği yapmalıdır. Vurgula-
yarak belirtmek gerekir ki; yaşamın sonuna gelmiş çocuk 
ve ailesi, hem tüm sağlık çalışanlarının olağanüstü bakı-
mına hem de toplumun dikkat ve desteğine layıktır. Palyatif 
bakımı sağlamak, bilim ve vicdanın birleştiği bir sanattır. 
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Yaşamı tehdit eden hastalıklarda sağ kalım süresinin 
uzaması, terminal dönemde bulunan hasta sayısın-
daki artış, sağlık profesyonellerinin bu hastalara 

nitelikli bakım sunma çabası, beraberinde palyatif bakım 
programlarına yönelmeyi getirmiştir (Algıer 2005). Palyatif 
bakım Latince “maske, pelerin” anlamına gelen “Pallium” 
(Fadıloğlu 2015) veya “örten, hafifleten, gideren” anlamına 
gelen “Palliare” (Gökçınar ve Kahveci 2014) kelimeleri ile In-
gilizce “hastalık, zorluk vb. durumları hafifletmek” anlamına 
gelen “Palliate” (Redhouse 2011, Gökçınar ve Kahveci 2014) 
kelimelerinden köken alır. Literatürde kullanıldığı şekilde 
dilimize aktarılan palyatif kelimesinin Türkçe karşılığı ise 
“sürekli olmayan, geçici” şeklindedir (Topaloğlu 2014).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) palyatif bakımı ilk defa 1986 yı-
lında “tedavi edici yaklaşımların tükendiği, son dönem has-
talarda yapılan bir uygulama” olarak tanımlamıştır (Gökçı-
nar ve Kahveci 2014). Yapılan bu tanımla birlikte hastalık 
ile ölüm arasına iki farklı bakım türü yerleştirilmiş olup; 
tanı ve tedavi olanağı olan kısım küratif bakım, tedavi şan-
sı olmayan alandan ölüme kadar geçen kısım ise palyatif 
bakım olarak ifade edilmiştir. Ayrıca ölümden sonra aileye 
verilecek yas sürecinde ki bakım üçüncü bir bakım şekli 
olarak ele alınmıştır (Aydoğan ve Uygun 2011, Elçigil 2012, 
Temiz 2015). Bu tartışmaların sonucunda DSÖ palyatif ba-
kımı 2002’de tekrar ele almış ve geniş kapsamlı bir tanım 
yapmıştır. Yapılan yeni tanıma göre palyatif bakım, “hasta ve 
ailesi yaşamı tehdit eden sorunla karşılaştığında, ağrı ve diğer 
fiziksel, psikososyal ve manevi problemlerin erken dönemde 
belirlenmesi, dikkatlice değerlendirilmesi ve tedavi edilmesiy-
le acı çekmesi önlenerek hasta ve ailesinin yaşam kalitesini 
geliştiren bir yaklaşım” şeklinde ele alınmıştır (DSÖ 2007, 
2016). DSÖ’nün bu yeni tanımı ile palyatif bakımın, hastalı-
ğın erken döneminden yani tanı anından itibaren verilmeye 
başlanması gereken  psikososyal, spritüel ve fiziksel ba-
kımı içeren holistik bir bakım yaklaşımı olduğu vurgulan-

maktadır. DSÖ yaptığı bu tanım ile küratif ve destekleyici 
bakımın birlikte verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bir 
başka ifade ile “tedavi etmeye yönelik bakım, yaşamı uzat-
maya yönelik bakım, yaşam kalitesinin en üst düzeye çıkarıl-
masına yönelik uygulamalar, ölüm öncesi bakım, aile destek 
bakımı, yas sürecindeki bakım” aslında palyatif bakımın da 
içerisinde yer almaya başladı (Elçigil 2012, Gökçınar ve 
Kahveci 2014). 

Palyatif bakımın amacı kişisel, kültürel ve dinsel değerlere, 
inanç ve alışkanlıklara duyarlı kalarak acı çekmeyi dindir-
me, semptomları kontrol etme, işlevsel kapasiteyi iyileş-
tirme ile hasta ve ailesinin yaşam kalitesini arttırmaktır 
(Kabalak ve ark 2013, Denney-Koelsch ve ark 2016). Bu 
kapsamda DSÖ’nün yayınlarında ifade edilen ve palyatif 
bakım alması gereken hastalar “motor nöron hastalıkları 
ve ilerleyici nörolojik hastalıklar (Alzheimer, ALS gibi), ileri 
dönem organ yetmezlikleri (kalp, akciğer, böbrek, karaci-
ğer vb.), tedaviye cevapsız kanserler, HIV/AIDS” olarak be-
lirtilmektedir. “Çocuklarda genetik/konjenital ve ilerleyici 
hastalıklar” da DSÖ’nün palyatif bakım verilmesi gereken 
durumlar arasında yer almaktadır (Sepulveda ve ark 2002, 
Kabalak ve ark 2013).

Palyatif bakım hizmetin veriliş felsefesi çocuk ve erişkin-
de aynı olsa bile erişkin ve çocuk hastada palyatif bakımın 
birbirinden ayrılmış şekilde ele alınması gerektiği vurgu-
lanmıştır. Bu duruma çocuklarda yaşamı tehdit edici has-
talıkların geniş heterojen bir yapıya sahip olması, yüksek 
riskli yenidoğanların yaşam sürelerinin teknolojik geliş-
melerle uzaması, genetik ve nörodejenatif hastalıklarda 
yeni tedavi yaklaşımlarının gelişmesi gibi durumlar örnek 
olarak verilebilir (Erdem ve Güneş Bora 2015, Steele ve Wi-
dger 2016). DSÖ çocuk hastalar ve ailelerine yönelik pal-
yatif bakımı tanımlarken “çocuklar için palyatif bakım her 
ne kadar erişkin palyatif bakımla yakından ilişki içinde olsa 
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bile, çocuğa özel bir bakım tarzı” vurgusunu yapmaktadır 
(DSÖ 2016). 

Çocuk hastada palyatif bakım hizmeti yaşamı tehdit eden, 
yaşamı kısaltan ya da yaşamı sınırlayan hastalıklarda çocuk 
ve ailesinin yaşam kalitesini arttırmayı, ağrı ve diğer stres 
yaratan semptomları azaltmayı amaçlayan bakım hizmetidir 
(Gans ve ark 2012, McNamara-Goodger ve Feudtner 2012, 
Feudtner ve ark 2013). Çocuk hastada palyatif bakımın isten-
dik şekilde verilebilmesi için palyatif bakım hizmetini sunan 
ekibe önemli sorumluluklar düşer. Alanında uzman doktor, 
hemşire, sosyal hizmet uzmanı, eczacı (daha çok hastaneler-
de), din görevlisi (gerekli olduğunda kolay ulaşılabilen), çocuk 
gelişimi uzmanı, beslenme uzmanı, rehber/psikolojik danış-
man, fizyoterapi uzmanı, sanat/müzik vb. alanda uzmanlaş-
mış terapistler bu ekibin içinde yer alır (AAP 2013, Feudtner 
ve ark 2013, National Institution of Nursing Research 2015, 
Steele ve Widger 2016). 

Palyatif bakım hizmetlerinin sunumunda hemşire önemli 
bir yere sahip olup aşağıdaki özelliklere sahip olması öne-
rilmektedir:
• Çocuk ve ailenin gereksinimlerini kapsamlı olarak 

değerlendirebilme,

• Ebeveynleri etkin şekilde dinleyebilme,

• Çocuklar ve genç bireylerle iletişim kurabilme, 

• Ebeveynlerin bilgisine, becerilerine ve kararlarına say-
gı duyabilme, 

• Çocuk ve ailesinin gereksinimlerini uygun şekilde 
karşılayabilme,

• Hasta ve ailesinin savunuculuğunu yapabilme, 

• Farklı geçmişi, kültürü ve inançları olan ailelerle çalı-
şabilme, 

• Çocuğun gelişimsel potansiyelini ve yaşam kalitesini 
en üst düzeye çıkarabilme,

• Çocukta görülebilecek olası problemler için plan 
yapabilmedir.

• Alana özgü yeni bilgi ve beceriler elde edinmek için 
mesleki eğitimlere etkin katılabilme (Steele ve Widger 
2016).

Palyatif bakım hizmeti sunumunda hemşire bazı güçlükler 
ile karşılaşmaktadır. Bu güçlükler özetle;
1. Alt yapı ve sistem kaynaklı durumlara bağlı güçlükler;
• Günümüzde var olan palyatif bakım modelleri ve açılan 

palyatif bakım merkezleri genellikle erişkin hastalara 
göre düzenlenmiş, pediatrik palyatif bakım göz ardı 
edilmiştir. Ancak çocuklar minyatür erişkin değildir ve 

pediyatrik palyatif bakım hizmetleri çocuğa özel bakım 
gereksinimlerine göre planlanmalıdır. Bu planlama 
yapılırken çocuğun mevcut sağlık durumu öncelik ele 
alınmalıdır (Algıer 2005, Mandac ve Battista 2014).

• Çocuğa yönelik verilecek palyatif bakım hizmetleri 
sadece doğum sonrası dönemde başlamayıp; perinatal 
ve neonatal palyatif bakım gereksiniminin de var ol-
ması, fetüs ve bebekler ile onların ailelerini de palyatif 
bakımda ele alınmasını gerektirir. Dolayısıyla bu alan-
da yetişmiş hemşirelere ihtiyaç vardır (Carter ve Jones 
2013, Denney-Koelsch ve ark 2016, Fleming ve ark, 
2016, Steele ve Widger 2016). Ancak pediatrik palya-
tif bakıma özgü mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler 
sınırlı sayıdadır. Hemşirelik alanında verilen eğitimler 
genelde erişkin palyatif bakım odaklı olup çocuk has-
taya yaklaşım bu eğitimlerin içinde ya sınırlı bir saat 
diliminde ele alınmakta ya da hiç bahsedilmemektedir. 

• Pediatrik palyatif bakım hizmetlerine yönelik yasal ve 
etik sorunlar ya da ikilimler vardır. Örneğin pediatrik 
palyatif bakımda yer alan nafile tedaviye son verme du-
rumu ile yasal sorumluluk ve yaptırımların bu duruma 
izin vermemesi gibi.

• Palyatif bakım birimleri ile pediatrik palyatif bakı-
mın sıklıkla verildiği kliniklerin (onkoloji, yoğun ba-
kım üniteleri gibi) hemşirenin psikolojik sağlığı ve iyi 
oluşluğuna etkisi göz ardı edilmektedir. Hemşireler 
psikolojik olarak desteklenmeden, yoğun iş yükü ile  
çalışmaktadır. 

2. Bireysel ve durumlar:
• Hemşirenin palyatif bakım hizmeti vermede kendisini 

yeterli algılamaması, yalnız hissetmesi, tükenmişlik 
hissi 

• Hemşirenin palyatif bakıma, ölüm, yaşam, umut kav-
ramlara verdiği anlam palyatif bakım hizmeti sunu-
munda güçlüklere yol açar.
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Çocuğun kanser tanısı alması hem çocuk hem de ailesi 
için bir stresördür. Bakım veren kişiler tanıdan sonraki 

süreçte sıklıkla psikolojik stres, negatif duygular, ekono-
mik sıkıntılar ve istenmeyen davranışsal ve fizyolojik etki-
ler yaşamaktadırlar. Ailelerin bilgi eksikliklerinin olduğu 
durumlarda kanserli çocuğa bakım vermek ailelerin yaşa-
dıkları deneyimi daha güç hale getirmektedir. Bu nedenle 
pediatrik kanser hastalarına bakım verenlerin sağlık per-
sonelinden bilgi ve destek gereksinimleri vardır. Ebeveyn-
lerin bilgi gereksinimleri, tanı ve tedavinin her aşamasında 
farklılık göstermektedir. Ebeveynlerin özellikle tanı, tedavi, 
prognoz, komplikasyonlar, yan etkiler, hasta çocuğa ve kar-
deşlere tanının açıklanması konusunda bilgi gereksinim-
leri vardır. Benzer şekilde çocukların da süreç içinde bil-
gilendirilme gereksinimleri bulunmaktadır. Yapılan birçok 
çalışmada hastaneden taburcu olduktan sonra ebeveynle-
rin destek ve bilgi gereksinimlerinin devam ettiği gösteril-
mektedir. Hastanın ve ailesinin eğitimi öz bakım becerileri-
ni geliştirir, sağlık durumunu iyileştirir, sağlık sistemlerinin 
daha az kullanılmasını sağlar ve tükenmeyi azaltır. 

Teknoloji önlenemez bir şekilde yaşamın her alanında 
yer almaya devam etmektedir. Teknolojinin kullanıldığı 
alanlardan biri ise sağlık eğitimi alanıdır. Literatür ince-
lendiğinde kronik hastalıklarda teknolojinin ailenin ve ço-
cuğun eğitiminde kullanıldığı görülmektedir. Bilgisayar 
ve multimedya alanındaki gelişmeler nedeniyle çocuk ve 
ailelerin eğitimi ve güçlendirilmesi için teknoloji önem-
li bir kaynak olmuştur. Bilgisayar-temelli girişimler, web/
internet temelli girişimler ve video oyunları günümüzde 
eğitim amacıyla kullanılmaktadır. Video oyunları özellikle 
okul ve adölesan dönemindeki çocuklarda etkili bir eğitim 
yöntemi olarak ifade edilebilir. Son 30 yıldır video oyunları-
nın popülaritesinin artmasıyla birlikte araştırmacılar video 
oyunlarının “ciddi amaçlar” için kullanılması yönünde ça-
lışmalara başlamışlardır. Sağlık bakımında “ciddi oyunlar” 

aynı zamanda “sağlık oyunları” olarak adlandırılmaktadır. 
Sağlık oyunları genç hastalar için kendi sağlık durumları 
hakkında rahat ve kolay ulaşılabilir bir öğrenme çevresi 
yaratmaktadır. Oyunların içerikleri ve güçlük düzeyi çocuk-
ların gelişimsel düzeylerine, eğitim düzeylerine, kişisel ilgi 
alanlarına göre düzenlenebilmektedir. Bu düzenlemelerde 
onlara daha etkili bir eğitim yöntemiyle kendi kişisel eği-
tim amaçlarına göre kendi yönetim planlarını geliştirme-
lerini sağlamaktadır. Bu uygulamalardan özellikle de inte-
raktif uygulamalar daha çok ilgi çekmektedir. Çocukların 
bu oyunlarla bilgi düzeylerinin arttığı, depresif bulguların 
azaldığı ve ilaç tedavisine uyumlarının arttığı belirlenmiş-
tir. Bununla birlikte mobil sağlık (mobil health) da hızla 
teknolojinin sağlıktaki yansıması olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Özellikle akıllı telefon sistemlerindeki ilerlemeler, 
yeni biyomedikal sensörlerin geliştirilmesi ve iletişim yol-
larındaki gelişmelerin devam etmesi mobil sağlığın ayrı bir 
gelişme alanı olmasını sağlamaktadır. 

Yapılan çalışmalar doğrultusunda teknoloji temelli uygula-
maların çocuk ve ebeveynlerin sağlıkla ilgili bilgi, beceri, 
tutum ve davranışlarını ve sağlık sonuçlarını geliştirdiği 
ifade edilebilir. 

Kaynaklar
1. Wang, J., Yao, N., Wang, Y., Zhou, F., Liu, Y., Geng, Z., & 

Yuan, C. (2016). Developing “Care Assistant”: A smart-
phone application to support caregivers of children 
with acute lymphoblastic leukaemia.  Journal of Tele-
medicine and Telecare, 22(3), 163-171.

2. Maree J. E., Parker S., Kaplan L. & Oosthuizen J. 
(2015). The Information Needs of South African Parents 
of Children With Cancer. Journal of Pediatric Oncology 
Nursing 1043454214563757.

3. Li, W. H., Chung, J. O., & Ho, E. K. (2011). The effective-
ness of therapeutic play, using virtual reality computer 

ÇOCUK HASTALARIN VE EBEVEYNLERİN EĞİTİMİNDE 
TEKNOLOJİ VE NETWORKLERİN YERİ

Handan Boztepe
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 

HEMŞİRELİĞİ



7777

Handan Boztepe
games, in promoting the psychological well‐being of 
children hospitalised with cancer.  Journal of Clinical 
Nursing, 20(15‐16), 2135-2143.

4. Govender, M., Bowen, R. C., German, M. L., Bulaj, G., 
& Bruggers, C. S. (2015). Clinical and neurobiological 
perspectives of empowering pediatric cancer patients 
using videogames.  Games for Health Journal,  4(5), 
362-374.

5. Adibi S. (2014). Biomedical sensing analyzer (BSA) for 
mobilehealth (mHealth)-LTE. IEEE Journal Biomed 
Health Inform, 18:345–351.

6. Charlier, N., Zupancic, N., Fieuws, S., Denhaerynck, K., 
Zaman, B., & Moons, P. (2015). Serious games for im-
proving knowledge and self-management in young pe-
ople with chronic conditions: a systematic review and 
meta-analysis. Journal of the American Medical Infor-
matics Association, 23(1), 230-239.

7. Kato, P. M., Cole, S. W., Bradlyn, A. S., & Pollock, B. H. 
(2008). A video game improves behavioral outcomes in 
adolescents and young adults with cancer: a randomi-
zed trial. Pediatrics, 122(2), e305-e317.

8. Adams SA. Use of “serious health games” in he-
alth care: a review. Stud Health Technol Inform. 
2010;157:160–166.



78

PEDİATRİK ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE İHMAL VE 
İSTİSMAR
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Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, İSTANBUL

Çocuk ihmal ve istismarı, ebeveyn veya çocuğun bakım 
sağlık ve korunmasından sorumlu bireylerin gerçek-

leştirdiği ve gerçekleştirmeyi ihmal ettiği olaylar neticesin-
de, çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal veya cinsel açı-
dan zarar görmesi, güven ortamının ve sağlığının tehlikeye 
düşmesidir. Istismar; fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik 
olarak, ihmal ise fiziksel, duygusal, eğitim olarak incelen-
miştir. Ihmal ve istismarın ayırıcı noktası ise istismar aktif 
bir eylem olurken, ihmalin eksiklik sonucunda oluşmasıdır.

Fiziksel istismar: Bir kaza olmaksızın fiziksel travma ve 
yaralanmalarla sonuçlanan herhangi bir davranış biçimi 
olarak tanımlanır. Çimdikleme, ısırma, vurma, yakma, her-
hangi başka bir şekilde çocuğun bedenine zarar verme bi-
çiminde görülebilir. 

Duygusal ve Psikolojik İstismar: Çocuğun sistemli bir şekil-
de aşağılanması, yok sayılması, değersizleştirilmesi sağlıklı 
duygusal gelişimini ciddi bir biçimde etkileyen davranış ka-
lıplarıdır. Genellikle diğer istismar türlerine eşlik eden duy-
gusal istismarın davranış kalıpları; reddetme, umursamama, 
aldırmazlık, yoksun bırakma, adı ile hitap etmeme, sevgi gös-
termeme, sözel saldırganlık (hakaret vb.), davranış bozukluk-
larına göz yumma olarak sayılabilir. Bu istismar türüne “saklı 
yaralar bırakan” istismar denilmesi, güvensizlik, zayıf benlik 
algısı, içe kapanma, temel sosyal becerileri edinememe, ba-
ğımlılıklara yatkınlık, intihar ve yıkıcı davranışlara sebep ol-
masından kaynaklanmaktadır. 

Cinsel İstismar: Çocuğun bir erişkinin cinsel gereksinimleri-
nin /isteklerinin karşılanması için cinsel nesne olarak kulla-
nımı ya da buna göz yumulmasıdır. Cinsel istismara uğramış 
çocuklara ilişkin (kesin olmamakla birlikte) davranış kalıpları 
olarak cinsel içerikli konulara aşırı ilgi ya da aşırı kaçınma, 
uyku bozuklukları, okul başarısızlıkları, okula devamsızlık, si-
nirlilik, depresyon, sosyal ilişkilerde bozulma, arkadaş ilişki-

lerinde bozukluk, kurallara uymama, aşırı ketum davranma, 
intihar düşünceleri, vb. sayılabilir.

Ekonomik istismar: Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin 
çocuğu maddi gelir kaynağı olarak görüp çocuktan maddi 
kazanç elde etmesidir. Ebeveynler çok para kazanma dür-
tülerini çocuklar üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Özel-
likle sosyal ağların yaygınlaşması ile artmıştır.

Fiziksel İhmal: Çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanma-
ması, önlenebilir rahatsızlıklardan korunmaması, ciddi bir 
sağlık sorununda çözüm yolu aranmaması, çocuğun uzun 
saatlerce yalnız bırakılması, geç saatlerde çocuğun nerede 
olduğu bilinmemesi, çocuğun yetersiz beslenmesi, giyimi-
ne dikkat edilmemesi fiziksel ihmale neden olmaktadır.

Duygusal İhmal: Çocuğa duygusal destek ve bakımın eksik 
verilmesi, sağlıklı bir gelişim için uygun ortamın oluşturul-
mamasıdır.  Fazla korumacı davranan ya da çocuğu aşırı 
serbest bırakan aile, çocuğun süreçte normal göstereceği 
sağlıklı gelişimi engellenmesinden kaynaklı duygusal ih-
male neden olabilir.

Eğitim ihmali: Çocuğa zorunlu eğitimi sağlamamak, eği-
timle ilgili gereksinimlerinin karşılamamak, yetenekleri 
doğrultusunda eğitime yönlendirmemektir.

Çocuk İstismar ve İhmali Açısından Risk Faktörleri
Ebeveyn ile İlişkili Risk Faktörleri: Sosyoekonomik düzeyin 
düşüklüğü, eğitimin seviyesinin düşük olması, tek ebeveyn 
ya da üvey ebeveynin varlığı, çok eşli olma, dağılmış aile, 
geleneksel ailede yaşama, sosyal izolasyon, istenmeyen 
gebelik, on sekiz yaşından küçük olma, ebeveynlik bece-
risinden yoksunluk, aile içi şiddet, cinsel sorunlar, madde 
kullanımı, işsizlik, ebeveynde çocukluk istismar travması, 
fiziksel ve/veya ruhsal hastalık olarak belirtilmiştir.
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Çocuğa Ait Risk Faktörleri: Anomali, mental retardasyon, 
prematüre doğum, kronik hastalık, düşük doğum ağırlığı, 
istenmeyen evlilik, evlilik dışı olan çocuk ve çocuğun bek-
lenen cinsiyette olmaması şeklindedir.

Toplum ile İlişkili Risk Faktörleri: Sosyal eşitsizlik, düşük 
gelir, toplumda çocuğun yerinin olmayışı, şiddete toleran-
sın fazla olması, dayağın eğitim aracı olarak görülmesi, 
hukuksal yetersizlik, savaş ve afetler gibi olağan dışı za-
manlarda istismar ve ihmal açısından risk faktörüdür.

Mevcut veya Olası Fiziksel İstismarı Olan Çocuk ve 
Ailenin Hemşirelik Bakımı
İstismarı Önlemede Hemşire Görevleri
Istismar riski bulunan aileleri tanımak, anne-bebek bağ-
lılığını geliştirmeye yönelik; bebeğe dokunmaya, bakım 
vermeye cesaretlendirmek, hastanede yatan bebeği ziya-
rete teşvik etmek, bebekle konuşmaya teşvik etmek, çocuk 
yetiştirme ve disiplin uygulamalarını öğretmek, çocukların 
gelişim dönemlerine göre büyüme ve gelişmeleri hakkında 
ebeveynleri bilgilendirmek,  ebeveynlerin kendini güvende 
hissetme düzeylerini değerlendirmek ve desteklemek, ebe-
veynlerin sosyal destek sistemlerini, yalnızlık durumlarını 
ve ruhsal sorunlarını değerlendirmek, destek sistemlerini 
harekete geçirmesine yardım etmek, ulaşılır olmaktır. 

İstismar ve Hastaneye Yatış Durumlarında Hemşire 
Görevleri
Gerekli ve ilgili birimlere haber vermek (Kolluk Kuvvetleri 
veya Cumhuriyet Savcılığı), güvenli bir ortam sağlamak, ço-
cuğun anksiyetesini azaltmak, çocuğa “istismar kurbanı” 
gibi değil diğer hastalara olduğu gibi herhangi bir fiziksel 
rahatsızlığı olan bir çocuk gibi davranmak, çocuk-ebeveyn 
ilişkisinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardım etmek, 
krizli durumları tanılama ve mücadele için rehberlik sağ-
lamak, sosyal desteklerin fark edilmesi, ebeveyn destek 
gruplarına katılmalarını desteklemektir.

İstismarın Tekrarını Önlemede Hemşire Görevleri
Kendi evine ya da bakım kurumuna dönen çocuğun düzenli 
olarak izlenmesi için multidisipliner bir çalışma yürütmek, 
ihmal ve istismarın devamlılık belirtilerini izlemek, ebevey-
nlerin istismarı tetikleyen durumları tanımasına ve önlem 
almasına yardım etmek, çevresel krizleri azaltmak için fi-
nansal destek, iş, barınma vb. destek gereksinimi olan ai-
leleri sosyal yardım kuruluşlarına yönlendirmektir.

İhmal ve İstismarın Psikolojik Etkileri
Ihmal ve istismar sonucu oluşan başlıca psikolojik etkiler; 
izolasyon, korku, depresyon, anksiyete, beden algısının 

değişmesi, madde bağımlılığında artış, kabus görme, suç-
luluk, ilişki kurmada ve devam ettirmekte zorluk, güven 
kaybı, yeme bozuklukları, korku, travma sonrası stres bo-
zukluğu, yeme bozuklukları, davranış bozuklukları, soma-
tik şikayetler ve çaresizliktir. 

Pediatrik Onkoloji Servislerinde Psiko-Sosyal Etkiler
Pediatrik onkoloji servislerinde yatan çocuklarda görülen 
başlıca psiko-sosyal etkiler; kaygı, korku, depresyon, be-
den algısın değişmesi, üzüntü, özgüvende düşüş, öfke, yas, 
davranış bozuklukları, somatik şikayetler, bağlanma so-
runu, travma sonrası stres bozukluğu, içe kapanma, aka-
demik ve bilişsel problemler, çaresizlik, gelecek endişesi, 
regresyon ve kendilik algısının bozulmasıdır.

Sağlık Çalışanlarına ve Ebeveynlere Düşen Roller
Kanser ailesel bir krizdir. Özellikle serviste yatmak duru-
munda kalan aile ve çocuk için bu durum stres vericidir. 
Hastane yatışı ile çocuk ve aile için bütün rutinlerinin de-
ğişmesi kaygı uyandırıcı olup özellikle çocuğun bilinmez-
likten kaynaklı kendisini güvensiz hissetmesine sebep 
olmaktadır. Ebeveynler bu süreçte çocuğa karşı samimi, 
dürüst ve ihtiyaçlarını giderici olmalıdır. Özellikle çocuğun 
hastaneye yatış sebebi hakkında çocuğun gelişimsel dü-
zeyine göre açık ve dürüst olmalıdır. Çocuk ve ergenlerin 
bilinmezlikten kaynaklı süreç ile ilgili kafalarındaki boş-
luğu kendi çarpık düşünceleri ile doldurmaları kaçınılmaz 
olmaktadır. Çocuklar bu süreci ceza olarak görebilmekte, 
ebeveynlerini ve kendilerini suçlayabilmektedir. Ailelerin 
bilgi vermeyi ihmal etmesi çocuk için duygusal bir zorlan-
maya yol açmaktadır. Aynı zamanda öz bakım ihtiyaçlarını 
gidermeyen, psikolojisinin kötü olduğunu bildiği halde ön-
lem almayan ebeveynler tükenmişlik yaşamaktadır. Bu da 
ebeveynin çocuğa karşı ihmal ve istismar yapmasına sebep 
olabilmektedir.

Yapılan araştırmalar ve gözlemlerde çocuk onkoloji hem-
şiresi tarafından çocuğun hastaneye yatış anından itibaren 
ve her işlem öncesinden verilen bilgi/eğitimlerin aile ve 
çocukta anksiyete ve korkunun azalmasına neden olduğu 
görülmüştür. Hastanede yatış sürecinin uzaması ile iyi ile-
tişimin önemi artmaktadır. Çocuk onkoloji servisleri, ço-
cuk-ebeveyn-hemşire üçgeninde iletişimi sağlıklı kılmıştır. 
Bu üçgen arasındaki iletişim ne kadar sağlıklı ve sürekli 
olursa sürece adaptasyon o kadar artmaktadır. Özellikle 
çocuklar için ağrı ve ağrı verici tıbbi işlemlere maruz kal-
mak, beden bütünlüğü ve beden algısını tehdit ettiği için 
oto kontrollerini bozabilmektedir.  Oyun oynayarak ya da 
sağlıklı bir iletişim kurarak yapılan işlemlerde çocukların 
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kaygı ve korkularının azaldığı görülmüştür. Ameliyat önce-
si çocuğun gelişimsel sürecine göre kitap ya da filmler ara-
cılığı ile işlemlerin anlatılması çocuğun hakkı olan güvenlik 
hissini artırdığı görülmüştür. Bütün çocukların fiziksel ve 
duygusal birçok ihtiyaçları olduğu bilinmektedir. Hastane 
yatışında ise çocuklar için önemli olan ihtiyaçlar; kendisini 
rahat, mutlu ve evinde gibi hissetmektir. Oyun küçük yaş 
grubu için kaygı ve korku azaltıcıdır. Yapılan işlemler ço-
cuklar için yabancı, endişe verici ve anlaşılması zordur. Bu 
sebeple sağlık ekibinin çocuğa ve olaya yaklaşımı süreci 
olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebilir. Tedavi ve ilaç-
lardan kaynaklı damar yolları zor bulunmaktadır. Damar 
yolu bulamayan sağlık personelinin başka bir arkadaşını 
çağırması ve çocuğu zorlamaması da çocuğun hakkıdır. 
Bu durumun gerçekleşmesi çocuğun sağlık personeline ve 
hastane ortamına olan güvenini arttırdığını ortaya koymuş 
ve çocuklarca da dile getirilmiştir.

Hasta çocuk hakları evrensel bildirisinin en önemli ilke-
lerinden biri; çocuğun gereksinim duyduğu doğru tedaviyi 
almasıdır. Ilaç uygulamalarında güvenliği sağlamada dok-
tor, hemşire, eczane, kurum ve hasta yakınlarına önemli 
görevler düşmektedir. Yapılan araştırmalarda hemşirelerin 
kemoterapi ilaçlarının hazırlaması veya ilaçların veriminde 
zaman zaman hata yaptıkları görülmüştür.

SONUÇ
Yapılan ulusal ve uluslar arası literatür taramalarında pe-
diatrik onkoloji servislerinde çok fazla araştırmaya rast-
lanmamıştır. Araştırmaların genel olarak pediatri ve diğer 
çocuk servislerinde ihmal ve duygusal istismar konuların-
da yapıldığına denk gelinmiştir. Yapılan bu literatür çalış-
masında herhangi bir kasıt bulunmamakta ve araştırmalar 
kanıt olarak gösterilmektedir. Bu noktada onkoloji hemşi-
relerinin iletişimi devam ettirebilmeleri için devamlı olarak 
gelişmeleri takip etmeleri gerektiği ve çocuk gereksinim ve 
ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmeleri için pedagoji bilgilerini 
güncellemeleri gerektiği düşünülmüştür. Ayrıca karşılaşı-
lan istismar vakalarında ve yanlış ilaç verimlerinde bildirim 
yapmaları konusunda birbirlerini cesaretlendirmeleri ge-
rektiği düşünülmüştür. Ebeveynlerin ise tükenmişliği önle-
yici psikolojik yardım almaları, ihmal ve istismar yapmala-
rına önleyici faktör olabileceği düşünülmüştür. 
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Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe Sözlüğü’ndeki tanımına 
göre göç; ekonomik, toplumsal veya siyasi sebepler-

le bireyler ile toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, 
bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, 
taşınma, hicret, muhaceret olarak tanımlanmaktadır (tdk.
gov.tr, 2015). Çok boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahip olan 
göç kavramı sosyo-kültürel, politik ve bireysel dinamikler-
den etkilenir. Kısa-orta ve uzun vadeli olabilen bu eylem, 
geriye dönüş planlı veya sürekli yerleşim hedefli olabilir. 
Kişilerin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dinî vb. sebep-
lere dayanarak bireysel ya da aileleriyle birlikte aldıkları 
göç etme kararına ‘bireysel göç’; toplumların veya belli 
bir bölgede yaşayan insanların çeşitli sebeplerle yer de-
ğiştirmesine ‘toplu göç’ denmektedir. ‘İsteğe bağlı’ göçler, 
kişinin göç ederken başkasının etkisi altında kalmadan 
gerçekleştirdiği göç türüyken; siyasal baskılar, savaşlar 
ve doğal afetler gibi etkenler sebebiyle kişiyi göç etmeye 
zorlayan ve isteği dışında gerçekleşen göç hareketi ise ‘zo-
runlu göç’ olarak ifade edilmektedir (Tümertekin & Özgüç, 
2004: 236). Insanların, yaşadıkları yeri tekrar dönmemek 
üzere terk ederek başka bir yere göç etmesi ‘devamlı’ ya 
da ‘kesin’ göç; ayrıca insanların, ikamet ettikleri yeri belirli 
bir süre terk etmesi durumunda ise ‘geçici’ göç olarak ta-
nımlanmaktadır(Mutluer, 2003: 10). Göç olgusu, ülke içinde 
meydana gelirse iç göç olarak nitelenmektedir. Dış göçler 
ise ülkelerin büyüklüğüne, ekonomik kalkınmışlık düze-
yine, nüfus hareketlerine bağlı olarak çeşitli sebeplerle 
gerçekleşmektedir. Dış göç tipinin içerisinde yer alan bir 
kavram olan ‘uluslararası göç’ kavramı, ‘yasal (düzenli)’ 
ve ‘yasal olmayan (düzensiz)’ şeklinde ikiye ayrılmaktadır 
(Asar, 2004: 242).

Kültür ise öğrenilen ve paylaşılan değerler, inançlar, tutum 
ve davranışlar, örf ve adetler olarak tanımlanır ve varlığını, 
tutum, eylem ve örneklerin öğrenilmesi ve öğretilmesi yolu 
ile korur (Şahin, Bayram, Avcı 2009; Spradley 1981; Duffy 

2001; Degazon 1996). Kültür, kişiliğin şekillenmesinde ana 
baba tutumları, çocuk yetiştirme biçimleri, kişinin nasıl 
düşüneceği, hangi dili konuşacağı, nasıl giyineceği, nasıl 
inanacağı, hastalarını nasıl tedavi edeceği, ölülerine ne ya-
pacağı, nasıl besleneceği gibi insan yaşamının pek çok yö-
nünü etkiler (Spradley 1981; Degazon 1996). Bunların yanı 
sıra sağlık alanında, yeni tanı gruplarının oluşmasından, 
hastalıkların seyrine, semptom örüntülerinden neyin has-
talık olup neyin olmadığının belirlenmesine dek pek çok 
düzeyde etkilidir (Spradley 1981;Degazon 1996; Nakojima, 
Mayor 1996). 

Leininger tarafından “Transkültürel Hemşirelik” kavramı-
nın ilk olarak tanımlanmasından sonra hemşirelikte kültür 
kavramını, Uluslararası Hemşirelik Birliği (ICN) 1969’da 
kullanmaya başlamıştır. Ardından 1974’de “Transkültürel 
Hemşireler Birliği” kurulmuş ve bu birliğin üyeleri kültürel 
içerikli bakım ile ilgili genel bilgilerin öncüleri olmuşlardır 
(Tortumluoğlu G 2004).

Kültürel, dini ve manevi inançlar hakkında bilgi edinilme-
si, bireye duyarlı ve bireyselleştirilmiş bakım sunmak için 
hemşireye fırsat sağlar ( McEvoy 2003). Farklı ve evrensel 
kültürel temelli bakımda, bireylerin veya grupların sağlık, 
esenlik, hastalık ve ölüm ile ilgili kültürel özelliklerini be-
lirlemek gerekir (Leininger2002). Çünkü, hastalık ve sağlı-
ğın duyuşsal, sosyal, davranışsal, dini ve manevi boyutları 
vardır ve hastalık/ sağlık algısı, kültürel gruplar arasında 
farklılıklar gösterebilmektedir.

Bireylerin kültürel açıdan uygun bakım almaları, hemşi-
relerin kaliteli bakım verebilmeleri için gereklidir ve aynı 
zamanda bu hemşirelerin yasal ve ahlaki sorumluluğudur 
(Temel Bayık A.2008 ;Tanrıverdi G, Bayat M, Sevig U, Birkök 
C.2011). Hemşire ancak, genel bir bakımdan çok bireysel 
farklılıklara duyarlı, kültürle uyuşan bir bakım ile bireyin 
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ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bakımı üstlenilen bireyin, kültür 
ve inançlarını gözönüne almadan yapılan hemşirelik uygu-
lamalarının etik olabileceği düşünülemez ( Woods M.2010). 
Ayrıca bireyin kültürünün iyi anlaşılamaması/tanınama-
ması, iletişim bozukluklarına, kültürel çatışmalara, sağlık 
bakımında eşitsizliklere, ayrımcılığa, ırkçılığa, kalıplaşmış 
yargılamalara neden olurken, bakımın niteliğini ve bireyin 
sağlığını da olumsuz etkileyebilir.

Bireyin sağlık ile ilgili inançları, tutum ve davranışları, geç-
mişteki deneyimleri, tedavi uygulamaları yani kısaca kül-
türü, sağlığı geliştirmede, hastalığı önlemede ve hastalığın 
tedavisinde yaşamsal rol oynamaktadır (Kuğuoğlu S.2011).

Sağlık-hastalık ilişkisinde, kültürel değişkenler harekete 
geçirici faktörler olabilmektedir (Bolsoy N, Sevil Ü.2006). 
Kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklarda görülen ciddi 
artışın nedeni olarak, dünyada giderek yaygınlaşan yeni 
yaşam tarzı ve beslenme biçimleri gösterilmektedir. Tüm 
alanlarda olduğu gibi onkolojide de hasta ve sağlık perso-
neli arasındaki etkileşim kültür kapsamı dışında düşünü-
lemez ( Wiener L, McConnell DG, Latella L, Ludi E.2012; 
Moore RJ, Spiegel D 2004). Tüm hastalara sağlanması ge-
rekmekle birlikte, onkoloji bakım ekibinin tüm üyeleri için 
kültür temelli manevi bakım sağlama bir öncelik olmalıdır 
(Dennis K, Duncan G.2012). Kanserde, erken tanı ve tarama 
programlarının, hastaların tedaviye uyumunun ve hastalık-
la baş etme stratejilerinin, kültürel inanç ve normlardan 
etkilendiği bilinmektedir. Onkoloji hemşireleri kültürel açı-
dan duyarlı bakım sunabilmek için kültürel yetkinlikleri-
ni geliştirmelidir. Hemşirelikte, kültürel duyarlılık, sağlık 
üzerinde etkili yaygın kültürel özelliklerin farkındalığı, kül-
türe özgü inançlar ve davranışlara saygı duyma ve kültürel 
faktörlerin göz önünde bulundurulduğu bir sağlık hizme-
ti sunumu ile sağlanabilir. Bireylerin kanseri önleme, ta-
rama, erken tanı ile ilgili davranış ve uygulamalarını bazı 
kültürel faktörler etkilemektedir. Bunlar; ırk ya da etnik 
köken, kültürleşme düzeyi, dini inaçlar, sosyoekonomik 
düzey, yaş, eğitim düzeyi, ikamet ettiği bölge ve sosyal des-
tek olarak sıralanabilir.

Uluslar arası Insan Bilimleri Dergisinde (International Journal 
of Human Sciences) yayınlanan, Antalya Sağlık Yüksekokulu 
hemşirelik bölümü öğrencilerinin göç sürecinden dolayı ya-
şadığı kişisel sorunları ve uygulama alanında sağlıklı veya 
hasta göçmen bireylerle yaşadığı sorunları saptamak ama-
cıyla 2010- 2011 öğretim yılında yaptıkları bir çalışmada;

Öğrenci Hemşirelerin iç göç ile gelen hastaya bakım 
verirken; 
• Geleneksel uygulamalar,

• Kültürler arası farklılıktan,

• Sosyo-ekonomik düzeye ilişkin 

• Hizmet verenin cinsiyetine bağlı 

• Dil sorunu

• Hastanın bireysel hijyenini karşılama ile ilgili

• Hastanın temel hemşirelik bakım hizmetlerini karşıla-
ma ile ilgili 

• Hastaya verilen sağlık eğitimine katılmaya ilişkin 

• Hastaya verilen taburculuk eğitimine katılmaya ilişkin 

• Hasta yakınlarıyla iletişime ilişkin

• Hasta bakımını üstlenen aile bireylerinin olmamasına 
ilişkin sorun yaşarken;

Dış göç ile gelen hastaya bakım verirken; 
• Geleneksel uygulamalarla ilişkili,

• Kültürler arası farklılıktan kaynaklanan, 

• Hastanın sosyo-ekonomik düzeyi, 

• Dil sorunu, 

• Hastanın bireysel hijyenini karşılama, 

• Hastanın temel hemşirelik bakım hizmetlerini karşıla-
ma,

• Hastaya verilen sağlık eğitimine katılma 

• Taburculuk eğitimine ilişkin,

• Hasta yakınlarıyla iletişime ilişkin sorunu ve 

• Hasta bakımını üstlenen aile bireylerinin olmamasına 
ilişkin sorunu sorunları yaşandıkları saptanmıştır.

Literatürde Türkiye’de ve yurt dışında yabancı hastalar-
la sağlık profesyonellerinin dış ve iç göçle gelen bireylere 
bakım verirken karşılaştığı sorunlara yönelik yapılan çalış-
malarda bakımı etkileyen en önemli faktörün iletişim güç-
lüğü olduğu belirtilmektedir (Tuzcu 2014).

Sonuç olarak; kanser hastasına bakım veren hemşirelerin, 
hem kendi kültürel özelliklerini hem de bakım verdikleri 
hasta ve ailesinin kültürel özelliklerini bilmeli ve değerlen-
dirmelidir. Hastanın bakımında, bireyin kültürünü dikkate 
alarak, saygı ve anlayış göstermeli, bu kültürün sağlığı 
destekleyici yönlerinden yararlanmalıdır. Kültürün sağlığı 
bozucu bir yönü varsa, bireyin güvenini kazanarak,  anlaya-
cağı düzeyde bilgi vermeli ve yine bireyin kültürüne uygun 
müdahaleyi yapmalıdır.



8484

Selma Uslu
Kaynakça
1. (http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&a-

rama=gts&guid=TDK.GTS.55dc1e2be19586.57137973n, 
14.09.2015)..Tümertekin, E. & Özgüç, N. (2004), Beşeri 
Coğrafya: Insan Kültür Mekân, Çankaya Kitabevi, Istanbul.

2. Mutluer, M. (2003), Uluslararası Göçler ve Türkiye: Ku-
rumsal ve Ampirik Bir Alan Araştırması, Çantay Kita-
bevi, Istanbul.

3. Asar, A. (2004), Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve 
Hakları, Emek Ofset, Ankara.

4. Tunç, I. (2013), “Uluslararası Göç ve Göçmenlerin Sos-
yo-kültürel Uyum Sorunları”, (https://www.academia.
edu/5875594/Uluslararas%C4%B1_ G%C3%B6%-
C3%A7_ve_Uyum_Sorunlar%C4%B1,04.09.2015)

5. International Organization for Migration (IOM). Facts 
and Figures, 2012 www.iom.int/cms/en/sites/iom/
home/about-migration/facts--figures-1.html Erişim 
Tarihi: 03.07.2012.

6. Tortumluoğlu G. Trankültürel hemşirelik ve kültürel 
bakım modeli örnekleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu 
Dergisi 2004;8:47-57.

7. McEvoy M. Culture & spirituality as an integrated con-
cept in pediatric care. MCN Am J Matern Child Nurs 
2003;28:39-43; quiz 44.

8. Leininger M. Culture care theory: a major contribution 
to advance transcultural nursing knowledge and prac-
tices. J Transcult Nurs 2002;13:189-192.

9. Temel Bayık A. Kültürlerarası (çok kültürlü) hemşirelik 
eğitimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 
Dergisi 2008;11:92-101.

10. Tanrıverdi G, Bayat M, Sevig U, Birkök C. Evaluation of 
the effect of cultural characteristics on use of health 
care services using the ‘Giger and Davidhizar’s trans-
cultural assessment model: a sample from a village in 
eastern Turkey. DEUHYO ED 2011;4:19-24.

11. Woods M. Cultural safety and the socioethical nurse. 
Nursing Ethics 2010;17:715-25.

12. Kuğuoğlu S. Transkültürel Hemşirelik. In: Dahili ve Cer-
rahi Hastalıklarda Bakım Ayfer Karadakovan, Fatma Eti 
Aslan Eds. Adana, Nobel Kitabevi. 2011, pp.91-104.

13. Bolsoy N, Sevil Ü. Sağlık-hastalık ve kültür etkileşimi. 
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 
2006;9:78-87.

14. Moore RJ, Spiegel D. Cancer, Culture, and Communica-
tion. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 
2004.

15. Wiener L, McConnell DG, Latella L, Ludi E. Cultural and 
religious considerations in pediatric palliative care. 
Palliat Support Care 2012;22:1-21

16. Tuzcu, A. (2014). Göç alan Antalya ilinde hemşirelik öğ-
rencilerinin kişisel olarak ve uygulama alanında göçle 
gelen bireylere bakım verirken yaşadığı sorunlar. In-
ternational Journal of Human Sciences, 11(1), 535-550. 
doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2675



85

Çocukluk çağı kanserlerinin nedeni büyük ölçüde 
bilinmemektedir ve genel olarak önlenebilir 
değildir. “Çocukluk kanseri” terimi, 18 yaşından 

önce çocuklarda ortaya çıkan kanseri ifade etmek için 
kullanılır. Bu yaş grubunda görülen kanserler, tüm 
kanserlerin % 0,5 ila % 4,6›sını kapsamaktadır. Dünya’da, 
bu kanserlerin genel insidans oranları milyonda 50 ve 200 
arasında değişmektedir ve her üç dakikada bir çocuk kan-
serden ölmektedir (Childhood Cancer International [CCI], 
2018; WHO 2018;). Amerika Birleşik Devletleri’nde 2017’de 
doğumdan 14 yaşına kadar olan çocuklarda tahmini 10.270 
yeni kanser tanısı konulacağı tahmin edilmektedir. Çocuk-
larda 0-14 yaş arası en sık görülen kanser türleri; lösemi-
ler (3/4), beyin ve diğer merkezi sinir sistemi tümörleri ve 
lenfomalardır. Genellikle yetişkinlerde görülen meme, ak-
ciğer, kolon veya rektum kanseri, çocuklarda oldukça nadir 
olarak görülmektedir. Kanserli çocukların sayısı, yetişkin 
kanserlerin global insidansına kıyasla çok daha az olmakla 
birlikte, kurtarılan hayatların sayısı önemli ölçüde daha 
yüksektir; yüksek gelirli ülkelerde hayatta kalma oranları 
ortalama % 84›e ulaşmaktadır (CCI, 2018). 

Çocukluk çağı kanserlerinden ölüm oranları, son kırk yılda 
azalmıştır (National cancer Institue [NIH] 2018; WHO 2018). 
Bu iyileşme, hastaların takibi, tedavisi ve bakımı konusun-
daki gelişmelerle ilgili olabilir. Düşük ve orta gelirli ülke-
lerde bu çocuklar için prognoz daha kötüdür. Bunu açık-
layan faktörler; etkili tedavisi olan kanserlerin geç tanısı; 
uygun ilaç ve ekipman olmayan kötü donanımlı hastaneler; 
tedavi için kaynak yetersizliği, çocukların sahip olabileceği 
diğer hastalıklar; birinci basamak sağlık hizmeti sağlayı-
cıları arasında kanser hakkında bilgi eksikliği sayılabilir 
(WHO 2018). 

Sağlık bakım sistemi, herhangi bir birey için, özellikle 
çocukluk çağı kanserleri gibi kronik hastalıkları olan ço-

cuklar ve yakınlarına oldukça karmaşık gelebilir. Sağlık 
sisteminde bu bireylerin işini kolaylaştırabilecek olan yapı, 
sağlık okuryazarlığı (SOY) olabilir (Nair et al., 2017). Sağlık 
okuryazarlığı terimi ilk kez 1974 yılında Simonds tarafın-
dan “Health Education as Social Policy” adlı kitapta kul-
lanılmıştır (Simonds, 1974). Son yıllarda, Amerika ve Av-
rupa’da yoğun olarak kullanılmaya başlamış, konu ile ilgili 
yapılan çalışmalar artmıştır (Berens et al., 2016; Carden et 
al., 2016; Morrison et al.,2014 ). 

Günümüzde okuryazarlık kavramı bireyin sadece okuma 
yazma anlama becerisini değil, aynı zamanda bazı alanlar-
la veya konularla ilgili bilgisini tanımlamak için de kulla-
nılmaktadır. SOY, “bireylerin uygun sağlık kararları almak 
için gerekli olan temel sağlık bilgisi ve hizmetlerini elde 
etme, işleme ve anlama kapasitesine sahip olması” olarak 
ifade edilmektedir (Baker, 2006; Nielson-Bohlman 2004; 
Rothman et al., 2009; Weiss, 2012). Amerikan Tıp Birliği 
(AMA), SOY’u, “Sağlık bakım ortamında işlev görmek için 
gerekli olan temel sağlık bilgisi ve hizmetlerini elde etme, 
işleme ve anlama yeteneği de dahil olmak üzere, bir beceri 
takımyıldızı” olarak tanımlamıştır. SOY’u “reçeteli ilaçları, 
randevu fişlerini ve diğer sağlıkla ilgili gerekli materyalleri 
okuma ve yazma becerisi olarak ifade etmişlerdir. Araş-
tırmalar, SOY’un sağlık iletişiminin ve eğitiminin ayrılmaz 
bir bileşeni olduğunu ortaya koymaktadır (Rothman et al., 
2009; Schonlau et al., 2011). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, yetişkinlerin sadece% 12’si 
yeterli SOY düzeyine sahiptir. Başka bir deyişle, on yetişkin-
den yaklaşık dokuzu, sağlıklarını yönetmek ve hastalıkları 
önlemek için gerekli becerilere sahip olmayabilir (The Na-
tional Center for Education Statistics [NCES], 2006). Dün-
ya Sağlık Örgütü, Avrupa SOY Araştırmasına göre (2013) 
araştırmaya katılan bireylerin %12’sinin yetersiz genel SOY 
düzeylerine ve %35’inin ise sorunlu SOY düzeylerine sahip 
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olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmanın sonucunda ülkeler 
ölçekten aldıkları puanlara göre, SOY düzeyleri “yetersiz, 
sorunlu, yeterli, çok iyi” olarak değerlendirilmiştir. Yeter-
li ve çok iyi puan oranı en yüksek ülkeler Hollanda (% 72) 
ve Irlanda (% 60) iken en düşük olanlar Bulgaristan (% 37) 
ve Ispanya (% 42) olarak belirlenmiştir (WHO 2013). Tür-
kiye’de 2016 yılında, Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan 
SOY araştırmasına göre, katılımcıların %13,1’inin yetersiz; 
%39,6’sının sınırda, %32,9’unun yeterli, %14,5’inin mü-
kemmel SOY düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir. Buna 
göre, katılımcıların %52,7’si sorunlu veya yetersiz düzeyde 
sağlık okuryazarıdır (Okyay & Abacıgil, 2016) . 

Bireyin SOY düzeyine birçok faktör katkıda bulunabilir. 
Bunlar; bireyin yaşı, öğrenim düzeyi, özellikle yazılı metin 
ve sayıları okuma, yazma ve anlama becerisi, sağlık sis-
temi içerisindeki deneyimi, sunulan bilginin karmaşıklığı, 
karar vermeyi etkileyebilecek kültürel faktörleri ve mater-
yalin nasıl iletildiği gibi faktörler olabilir (Weiss, 2012). Sos-
yal statüsünün düşük olduğunu belirtenler, öğrenim düze-
yi, gelir düzeyi düşük olanlar, sağlık durumunu kötü olarak 
algılayanlar, sağlık problemi nedeniyle aktivite sınırlaması 
olanlar ve yaşlıların sağlık okuryazarlık düzeyinin daha dü-
şük olduğu belirlenmiştir (Berens et al., 2016; Koay et al., 
2012; WHO 2013).

SOY ‘un Alt Boyutları;
• Tıbbi eğitim broşürlerini, reçete edilen ilaçlarla ilgili 

talimatları, randevu kartlarını, doktorların açıklamala-
rını, hastanelerdeki onam formlarını anlamak, 

• Sağlık profesyonellerinin açıklamalarını anlamak, 

• Kitle iletişim araçlarında sağlık-hastalık hakkında yer 
alan bilginin güvenilir olup olmadığını değerlendirmek, 

• Gıda ambalajını okuyabilmek ve hakkında bilgi sahibi 
olmak, 

• Karmaşık günlük tıbbi rejimleri uygulamak, kişisel ba-
kım talimatları anlamak ve uygulamak,

• Sağlığını iyileştirmek için gerekli yaşam tarzı düzenle-
melerini planlamak ve başarmak,

• Sağlıkla ilgili olumlu kararlar almak,

• Gerektiğinde sağlık hizmetlerine nasıl ve ne zaman eri-
şileceğini bilmek, 

• Stres veya depresyon gibi ruhsal sağlık sorunlarının 
nasıl yönetileceğine dair bilgi edinebilmek,

• Karmaşık sağlık sistemleri ile baş edebilmek, 

• Sağlığı geliştiren uygulamaları başkalarıyla paylaşmak 
ve toplumdaki sağlık sorunlarının farkında olmak ola-
rak belirtilebilir (Nutbeam, 2008; WHO, 2013).

Ebeveyn/Bakıcılarının SOY Düzeyinin Önemi
SOY düzeyinin düşük olması, giderek daha önemli bir halk 
sağlığı sorunu haline gelmektedir. Mevcut veriler, kronik 
hastalığı olan çocukların sağlıksız olarak yaşayabileceği 
yılların maliyeti ve etkisi göz önünde bulundurulduğunda, 
bu grubun SOY düzeyinin, halk sağlığı açısından önemli so-
nuçlar doğurabileceğini ortaya koymaktadır (Sansom-Daly 
et al.,  2016). Amerika’da Ulusal düzeyde, ebeveynlerin SOY 
düzeyi ebeveyn olmayan yetişkin nüfus (% 36 düşük SOY) 
ile karşılaştırıldığında (% 26’sı düşük SOY) daha iyi düzeyde 
olduğu belirtilmektedir (Morrison et al., 2014). Orak hücreli 
hastalığı olan çocukların ebeveynlerinin % 50’sinin SOY dü-
zeyinin düşük olduğu belirlenmiştir (Morrison et al., 2018). 

Kanser popülasyonlarında, özellikle SOY düzeyinin, sağ-
lıklı yaşam kalitesi ile pozitif ilişkili olduğu gösterilmiştir 
(Halverson et al., 2015) Düşük SOY, hastalıkları ve progno-
zu hakkında yanlış fikirlere yol açabilir, bakımdan duyulan 
memnuniyetsizliğe ve kaygıya neden olabilir (Koay et al., 
2012). Çalışmalarda, kanserli çocukların ebeveyn/bakıcıla-
rının, bilgi eksikliği nedeniyle, yüksek düzeyde anksiyete ve 
endişe duydukları belirtilmektedir. Bir çocuğun kanser ta-
nısı alması nedeniyle ebeveyn/bakıcılarda görülen korku ve 
endişe, çoğunlukla hastalık ve tedavi hakkında bilgi eksik-
liği, kanserin tedavi edilebilirlik, acı ve ölüm ile ilişkisi ve 
beraberindeki belirsizlik nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum; korku, kaygı, belirsizlik, stres, depresyon ve suçlu-
luk gibi olumsuz duygular ile ilişkilendirilir. Tedavi ile ilgili 
zorlayıcı prosedürler, sık hastaneye yatma, ağrı kesicilerin 
yan etkileri ve günlük rutinin bozulması gibi zorluklarla 
duygusal yükün artması, birçok ailede sorunlara neden 
olmaktadır. Ebeveyn/bakıcılarda psikolojik sıkıntı, kanser 
prognozu iyi, çocuğun klinik durumu stabil olsa bile süre-
bilmektedir. Yapılan çalışmalarda, bu ebeveyn/bakıcıların, 
çocuklarının dışarıda oynamasından, okula göndermekten 
korktukları, hastalığa ilişkin endişe ve korkunun, ilk stres 
dönemi bittikten sonra bile devam ettiği anlaşılmaktadır. 
Ayrıca, bu çocukların, yüksek öğrenimi, evlilik yaşamı ve 
doğurganlıkları konusunda da bilgi gereksinimleri olduğu-
nu ortaya koymaktadır (Bahadır & Kurucu 2015; Reisi-Deh-
kordi et al., 2014; Nair et al., 2017).  

Ebeveyn/bakıcıların çocukluk kanserleri konusunda bilgi 
edinmelerini ve farkındalığa sahip olmalarını engelleyen 
önemli faktörlerden biri de damgalamadır. Ebeveyn/bakıcı-
lar, çocuklarıyla ilgili olarak kanser hakkında konuşmaları-
nın bile talihsizlikle ilişkili olduğunu düşünebilmektedirler 
(Min & Jaehee, 2014; Nair et al., 2017). Buna ilaveten, Tür-
kiye gibi bazı ülkelerde, doktor-hasta ilişkisinin geleneksel, 



8787

Leyla Muslu
paternalistik örüntüsü, çoğu ebeveynin hastalığı ve sorun-
ları hakkında açıkça konuşmalarını engellemektedir (Nair 
et al., 2017). Bu bireylerin SOY düzeyinin yükseltilmesi 
sağlık eşitsizliklerinin azaltılmasına katkı sağlayabilir 
(Dewalt et al., 2009). 

Ebeveyn/Bakıcıların SOY Düzeyinin Çocukların Sağlık Du-
rumuna Etkisi  

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, çocukların ebeveyn/ba-
kıcılarının SOY düzeyleri, önemli sağlık sonuçları ile ilişkili 
görünmektedir. Yapılan çalışmalarda; SOY düzeyinin, bu ki-
şilerin sağlığını ve sağlık bakım maliyetleri ile ilgili sonuç-
ları etkilediğini göstermektedir. Düşük SOY düzeyine sahip 
ebeveynlerin daha az sağlık bilgisine sahip olduğu, kronik 
hastalık özyönetimlerinin kötü olduğu, SOY düzeyi yüksek 
olan ebeveynler ile karşılaştırıldığında bu ebeveynlerin ço-
cukları için koruyucu sağlık uygulamalarının daha az ve 
sağlık sonuçlarının daha kötü olduğu belirtilmektedir (Ab-
rams et al., 2009; DeWalt & Hink, 2009; Nagler et al., 2014; 
Sanders et al., 2009; Samson-Daly et al., 2016; Sheridan et 
al.2011; Yin et al., 2009;). 

Kronik hastalığı olan çocukların ebeveyn/bakıcılarının SOY 
düzeyleri hakkında yapılan bir sistematik bir incelemede; 
düşük SOY olanların çocuklarının acil servisi kullanma ve 
hastaneye yatma oranlarının daha yüksek olduğu ve okul-
dan kaçırılan günlerin daha fazla olduğunu saptamışlardır. 
Çalışmaya göre; acil servise gelen yaklaşık üç ebeveynden 
birinin SOY düzeyinin düşük olduğu, belirlenmiştir (Ke-
im-Malpass et al., 2015). 

Ebeveyn/Bakıcıların SOY Düzeyini Belirlemede Ölçek 
Kullanımı
Sağlık çalışanlarına, ebeveyn/bakıcıların SOY düzeyini 
tespit etmek için bazı ipuçları yardımcı olabilir. Örneğin; 
ebeveynin kendisine verilen formları dolduramaması, ilaç 
tedavisine uyum ve desteğinin olmaması, randevulara 
gelmemesi gibi durumlar SOY düzeyinin düşük olduğunu 
gösterebilir. Bu ipuçlarının olmadığı zamanlarda ebeveyn/
bakıcıların sağlıkla ilgili konuları anlama derecesini tah-
min etmek zordur (Maniaci ve ark 2008). SOY ölçeklerinin, 
tedavi ve hizmet, hastalıkları önleme ve sağlığı geliştirme 
alt boyutları bulunmaktadır (Okyay & Abacıgil, 2016). 

SOY ölçme araçları, uygulama ve değerlendirme açısın-
dan farklılıklar göstermektedir. Bu araçlar uygulayıcının 
amacına göre veya SOY’un değerlendirilmek istenen boyu-
tuna göre değişmektedir. SOY düzeyini ölçmek için, TOFH-
LA çeşitli çalışmalarda kullanılarak, altın standart olarak 

doğrulanmış olsa da yapılan bir çalışmada, ebeveyn/bakım 
vericiler için, Yeni yaşamsal bulgu ölçeğinin (Newest Vital 
Sign – NVS) daha hassas bir ölçek olduğu ve belirtilmekte-
dir (Morrison et al., 2014). SOY’u ölçmek için 20’den fazla 
ölçek bulunmaktadır (WHO, 2013). 

Klinik ortamda hemen uygulanabilecek kısa bir ölçek ise, 
Tek Maddelik Sağlık Okuryazarlığı Taraması (Single Item 
Literacy Screen, SILS) olabilir. Kişilerin SOY gereksini-
mini belirlemeye yönelik tek sorudan oluşan bir ölçektir. 
“Doktorunuz veya eczaneden verilen sağlık talimatları, 
broşürler veya diğer yazılı materyalleri okumak için hangi 
sıklıkla yardım alırsınız?” sorusu “1- Asla 2-Nadiren 3-Ba-
zen 4-Sıklıkla 5-Her zaman” şeklinde değerlendirilir. Iki-
den fazla puan alanların sağlıkla ilgili belgeleri okumada 
zorlandığı düşünülür. Beceriyi ölçmekten ziyade doğrudan 
ihtiyacı ölçer (Morris et al., 2006).  

SOY Düzeyini Arttırmak İçin Yapılması Gerekenler 
Bu bireylerin, hem acil tanılarını hem de uzun vadeli sağlık 
hizmetlerini yönetmek için uygun beceriler geliştirmeleri 
çok önemlidir. Bu dönemlerde, sağlığı geliştirme ve risk 
davranışı eğitimi ile bu becerileri oluşturabilir ve pekiştire-
bilir (Abrams et al., 2009; McDonald et al., 2016). Ebeveyn/
bakıcıların bilgilendirilmesi, hastalığa bağlı tehditlerden, 
ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek komplikasyonlar-
dan korunmaya yardımcı olabilir ve onları ekibe daha fazla 
güvenmeye ve daha fazla işbirliği yapmaya teşvik edebilir. 
Ayrıca, bu bilgiler, ebeveyn/bakıcılarda, umutlu tutum, gü-
ven ve memnuniyet sağlamaya yardımcı olabilir (Nair et al., 
2017 ). 

Sağlık hizmetlerine erişimin, evrensel bir insan hakkı oldu-
ğu gibi, SOY’a genel erişim hakkı tanınmalı ve SOY düzeyini 
yükseltme programları, sağlık sistemlerinin güçlendiril-
mesinin temel bir boyutu olarak sunulmalıdır (WHO, 2013). 
Çocukluk çağı kanseri olan çocukların ebeveyn/bakıcıları-
nın SOY düzeyini yükseltmek için yapılması gerekenler; 

• Çocukluk çağı kanseri olan çocuklar ve ebeveyn/
bakıcıları ile iletişimde bulunurken okuryazarlık 
düzeyinin göz önünde bulundurulması, 

• Bu çocukların ebeveyn/bakıcılarının demografik bilgi-
leri (yaş, eğitim düzeyleri), konuştukları dil ve kültürle-
ri dikkate alınarak, eğitim, danışmanlık ve yönlendirme 
yardımı sağlanması (Office of Disease Prevention and 
health Promotion, 2018). 

• Tanıdan sonra, 2-6 aylık zaman çerçevesi içerisinde; 
kanserin adı, türü ve süresi, nüks riski, yan etkileri ko-
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nusunda bilgi verilmesi (Nair et al., 2017),

• Çeşitli tedaviler, kemoterapi ve yan etkileri hakkında 
yeterli miktarda bilgi verilmesi (Nair et al., 2017),

• Sade ve anlaşılır formatta bilgi sunulması, verilecek 
mesajın “karşı tarafın anlayabileceği bir şekilde ifade 
edilmesi” (Yıldırım & Keser, 2015),   

• Verilen bilgileri kendi sözleriyle tekrar etmeleri ve bil-
giyi anladıklarından emin olmalarını isteyerek “geri 
öğretme tekniğinin” kullanılması (Jefford & Moore, 
2008; Koay et al., 2012), 

• Yazılı ve sözlü bilgilendirme yaparken kullanılan dokü-
manların açıklayıcı görseller ile desteklenmesi,

• Yazılı materyallerin kısa bir danışmanlık ile birleştiril-
mesi (DeWalt & Hink, 2009), 

• Ebeveyn/bakıcılarına verilecek broşürler ve kitapçıkla-
rın, okuyucu dostu ve kolay ulaşılabilir yerlerde olması,

• Dikkat çekilmek istenen konuların daha kolay anlaşıl-
masını ve daha çok akılda kalmasını sağlayacak “story 
telling”; yani “hikâye anlatma” yöntemi kullanılarak 
aktarılması,

• Mesajların ebeveyn/bakıcıların genel okuryazarlık dü-
zeyine uygun olarak aralıklarla verilmesi (bir seferde 
üç mesajdan fazla enformasyon verilmemesi) (Yıldırım 
& Keser, 2015),  

• Çocukta dahil olmak üzere, çocuğun bakımından 
sorumlu olan herkesin kolektif  olarak, ebeveyn, 
kardeşler, aile üyeleri, kreş veya okul personeli, vs. 
SOY düzeyinin yükseltilmesinde dikkate alınması (San-
ders et al., 2009), 

• Hemşirelerin daha etkili bir şekilde iletişim kurması ve 
daha iyi dinlemesi, risk altındaki ailelerin ve çocukların 
bakış açılarını ve ihtiyaçlarını içeren girişimler yapıl-
ması (Abraham, 2009), 

• Bu gruptaki çocuklar ve ebeveyn/bakıcılarının SOY dü-
zeyini ölçmek için kullanılacak yeni ölçekler geliştiril-
mesi ve değerlendirilmesi,

• Hemşirelik fakültelerinin, müfredatlarına ve yetkinlik 
alanlarına SOY’un dahil edilmesi,

• Kamu ve özel sağlık bakım sistemlerinin, sınırlı SOY’un 
olumsuz etkilerini azaltabileceği yolları belirlemek için 
planlamalar geliştirmesi ve desteklemesi,

• SOY değerlendirmesinin, sağlık hizmeti bilgi sistemle-
rinin bir parçası olması ve kaliteli veri toplanması, 

• Sınırlı SOY’u olan ailelerinin sağlığını savunmak için 
disiplinle arası ekiplerin, klinisyenler ve araştırmacıla-
rın, politika yapıcılar ile birlikte çalışması (Keim-Mal-

pass et al., 2015). 

• Toplumun SOY düzeyini iyileştirmeye yönelik ulusal bir 
eylem planı hazırlanması olarak sayılabilir. 

Sonuç ve öneriler 
SOY kavramının önemi gittikçe daha belirgin hale 
gelmektedir. Çocukluk çağı kanserleri ve tedavisi ile ilgili 
bilgilerin eğitim düzeyi yüksek olan ebeveyn/bakıcılarda 
bile gerekli olduğu yapılan çalışmalardan anlaşılmaktadır. 
Düşük SOY düzeyine sahip olan ebeveyn/bakıcılara yönelik 
SOY düzeylerini artırmak için yapılan girişimler, kompli-
kasyon gelişimini ve tekrar hastaneye yatışları azaltabilir. 
Ayrıca yapılan bu girişimler ebeveyn/bakıcıların umut, gü-
ven ve memnuniyet düzeylerinin artmasına yardımcı olabi-
lir. Böylece sağlık harcamaları da azaltılabilir. SOY düzeyle-
rinin geliştirilmesi, sağlık eşitsizliklerinin azaltılmasına da 
katkı sağlayabilir. Bu sonuçlar doğrultusunda; 

• Sağlık çalışanlarının, bu grubun sağlığını geliştirmede 
SOY düzeyinin öneminin farkına varması, 

• Bu amaçla, öncelikle kullanışlı bir ölçek ile bu grubun 
SOY düzeyinin belirlenmesi, 

• Bu konuda yapılacak eğitimler aracılığıyla bu ebeveyn/
bakıcıların SOY düzeylerinin  yükseltilmesi,

• Gelecekteki araştırmalar, bu grubun SOY düzeyi ile 
ilgili ayırt edici özelliklerini ortaya koyabilir. 
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Kanıt nedir?
Kelime anlamı özel araştırma bulgularıdır. Kanada Ulusal 
raporunda kanıt terimi çok çeşitli şekillerde verilmiştir. Bu 
raporda kanıt, uygulamanın değerlendirilmesinin tarihsel 
ve bilimsel temelli bilgi olarak tanımlamaktadır. Sağlık ba-
kım sitemindeki karar vericilerin kabul ettiği şekliyle kabul 
gören kanıt tipleri;

• Deneysel; randomize klinik çalışmalar, meta analizler 
ve analitik çalışmalar 

• Deneysel olmayan; gözlem, yari deneysel çalışmalar

• Uzman görüşleri; görüş birliği, komisyon raporları

• Tarihsel süreç ya da deneyim (Yurtsever S., Altıok M.).

Kanıta Dayalı Hemşirelik (KDH)
KDH bilimsel yöntemlerle elde edilen en iyi kanıtlara daya-
lı, bilginin, hasta tercihleri ve mesleki deneyimlerle birleş-
tirerek hasta bakım kararlarında kullanılmasıdır.

Ilk kez Florance Nightingale 1960 yılında hemşireliğin ken-
di bilgisini üretmesi ve uygulama da kullanması, 1970 yıl-
larından sonra araştırma sonuçlarının uygulamada kulla-
nılması ile ilgili çalışmalarla yürütülmüştür.

1992’de Mc Master Üniversitesi: kanıta dayalı tıp
Evidence –Baced Nursing/ KDH 1998
9000- Bireysel Abone
100.000-ayda indirilen makale sayısı

Geleneksel Yaklaşım
• Problemi belirleme

• Deneyim ve sezgilerimizi kullanma

• Güvenilir bir meslektaşına sorma

• Bir kitaba başvurma

• Derleme, makale okuma

Sağlık çalışan tipleri
• Kanıtı kullananlar

• Kanıt üretenler

• Kanıta duyarsızlar

• Kanıt arayanlar

Neden Kanıta Dayalı Uygulama (KDU) gerekli?
Bireysel Hasta bakımına ilişkin kararlarda o anda elde bu-
lunan en iyi kanıtları dürüst, açık ve akılcı bir şekilde kul-
lanmak “kanıta dayalı uygulama”dır (Sackett ve ark.).

Kanıta dayalı uygulama sürecinde izlenen adımlar:
1. hasta bakımı ile ilgili soruları belirleme
2. mevcut olan en iyi kanıtlarla bu soruları yanıtlama
3. bu kanıtları geçerlilik, güvenirlilik ve uygulanabilirlik 

yönünden değerlendirme 
4. sonuçların klinik alanda uygulanması 
5. klinik performansı değerlendirme (Babadağ K.).

• Bakım maliyeti yüksek

• Bakımın sadece %20’si kanıta dayalı

• Hastaların hatalı uygulama kaygısı

• (1 ölç. Yerine 4 ölçek anti.-bebek hasta)

• Toplumun bilgilendirilme talebinde artış (eğitim sevi-
yesi, internet vb)

• Sağlık personeline güvenin azalması

• Bireysel ve kurumsal uygulamalardaki farklılıklar

• Hemşirelik uygulamalarında tıbbi tedavi ve bakımla 
uyumsuzluk

• Hemşirelik bakımın geleneğe dayalı olması (Dicle A., 
French P.)

Bir bilginin /ilacın etkin olduğunu saptadıktan sonra ders 
kitaplarına girişi ve çıkışı 10 yıl sürüyor.*

NEDEN KANITA DAYALI UYGULAMA? HEMŞİRELİK 
BAKIMINA NASIL YANSIR?

Ayşin Kayış
Acıbadem Atakent Hastanesi
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Ayşin Kayış
KDU Engeller
• zaman sınırlılığı

• Literatüre sınırlı ulaşım

• Bilgi araştırma ve eleştirel değer biçme becerilerimizin 
yatersizliği

• Entellektiel bilgiden çok pratik bilgileri vurgulayan pro-
fesyonellik ideolojisi

• Bilgi aramayı desteklemeyen bir çalışma ortamında 
çalışıyor olmak.

Neden KDH?
• Sağlık bakım hizmetleri ve eğitiminde 21. yy paradig-

ması

• Klinik karar vermede geçerli ve güvenilir yaklaşım

• Araştırma ile uygulama arasında köprü

• Değişen toplumlarda sağlık bakım tercihleri

• Sağlık ekonomisi

Kanıt Düzeyleri ve önem dereceleri;
1. sistematik derleme, randomize kontrollü çalışma
2. a. sistematik derleme –kohort 

b. kohort çalışmalar veya düşük kalite RKÇ
3. a. sistematik derleme –olgu-kontrol çalışmalar 

b. olgu-kontrol çalışmalar
4. olgu serileri veya düşük kalitede olgu kontrol
5. uzman görüşü(eleştirel değer biçmeye dayalı olmayan)

Kanıtları eleştirel değerlendirme: geçerli, güvenilir, etki-
li, yararlı, uygulanabilir.

Kanıt 
piramidi

Meta analizi
Sistematik inceleme

Randomize kontrollü çalışma
Kohort çalışma

Vaka kontrol çalışma
Vaka raporları 

Hayvan araştırmaları

Eleştirel değer biçme;
Kanıta dayalı önerilerin güç düzeyi (Stetler 2002)
Güncel bilgi
Sistematik inceleme
Meta analiz:
Sistemantik derlemeyi andıran çalışma sonuçlarının tek 
bir ölçüt elde etmek için incelenmesi.

KDU
Problemi/sorunu tanımla

Kanıtı bul

Araştırmaları incele                              yeterli araştırma yok

Hemşirelik süreci, sağlıklı/hasta bireyin sağlık bakımı ge-
reksinimlerinin belirlenmesi ve bireye özgü bakım verilme-
sinde kullanılan sistematik, bilimsel bir sorun çözümleme 
yöntemidir. 

Çağdaş ve profesyonel hemşirelik anlayışı ile bu akılcılığa 
sahip hemşirenin, onkoloji hemşireliği gibi karmaşık bir 
alanda, hedeflenen amaçlara ulaşabilmesi için, uygulama-
larında hemşirelik sürecini kullanma gerekliliği günümüz-
de daha fazla önem taşımaktadır (Can G.).

Onkoloji Hastasında bu karmaşık yapı kanserin türüne, de-
recesine, yerine ve mevcut semptomlara göre değişmek-
tedir. Ayrıca hastanın yaşı, diğer sağlık sorunları ailenin 
özellikleri, hasta ve yakınlarının hastalık algısı ve baş etme 
yöntemleri, birey ve ailenin kansere yanıtını etkilemektedir.

Tüm bu boyutlardaki etkilenim göz önünde bulunduruldu-
ğunda, hemşirelik süreci kullanılarak hastanın hemşirelik 
bakımı büyük önem taşımaktadır. 

Onkoloji hastasının bakımında, hemşirelik süreci yöntemi-
ni kullanmanın yararları;
• Bakımı sistematik bir şekilde vermek ve bakımın kali-

tesini arttırmak

• Sağlık sorunlarını çözümlemek ve daha fazla sağlık so-
runlarının meydana gelmesini önlemek,

• Kanserli birey iyilik haline ulaştığında, sağlığını koru-
mak ve iyileştirmek,

• Onkoloji hemşirelerine, eleştirel düşünme alışkanlığı 
kazandırmak ve karar verme yeteneğini geliştirmek,

• Onkoloji hemşirelerinin bağımsız işlevlerini arttırmak,

• Mesleklerde gerekli olan sistematik ve bilimsel  yakla-
şımıgeçerli kılmak, 

• Onkoloji hemşirelerinin bilgisini arttırmak ve uygula-
malarını geliştirmek,

• Yasal ve etik doküman ve kaynak oluşturmak,

• Bu alandaki maliyeti, zaman ve işgücünü azaltmak.

Hemşirelik süreci; veri toplama, tanılama, planlama, uygu-
lama ve değerlendirme olarak basamaklandırılabilir.



9393

Ayşin Kayış
Hemşirelik tanıları, planlama, hemşirelik girişimleri, uy-
gulamalar  ve hemşirelik bakımının sonuçları kanıta dayalı 
uygulamalarla desteklendiğinde daha doğru ve güvenlidir. 
Profesyonel hemşirelik bakımında kanıta dayalı bakım ve 
uygulamalar anahtar rolündedir. 

Onkoloji hemşireliğinde bakımın  temelinde kanıta dayalı 
uygulamalar ağırlık kazanmıştır. Kanserli hastalarla ya-
pılan birçok araştırma ve çalışmaların sonuçları kanıtlar-
la ortaya konmakta ve uygulamada hastaların bakımında 
kullanılmaktadır.(örn ağız bakımı, soğuk uygulama-el ayak 
sendromu, anksiyete düzeyleri…)

Kanser tedavisine bağlı olarak gelişen semptomlar kanı-
ta dayalı uygulamaların önemli olduğu alanlardan biridir. 
Semptomların önlenmesinde ve tedavisinde farmakolo-
jik ve farmakolojik olmayan yaklaşımlar kullanılmaktadır 
(Çavuşoğlu H.). Ancak bu yaklaşımların çoğu sınırlı verilere 
dayanmaktadır. Kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda 
profilaksiyi ve tedaviyi geliştirmek için yeni ve kanıta dayalı 
yaklaşımlara ihtiyaç vardır .

Gastrointestinal sistem septomları özellikle bireyin hayat 
kalitesini ve tedavi sürecini etkileyen semptomlardır.
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Bilimsel araştırmalar bir toplumun varlığını sağlıklı 
ve güven içinde geleceğe taşıyabilmesinin en önemli 

araçlarından biridir. Günümüzde başka toplumların yaptı-
ğı araştırma ve bilimsel çalışmaların sonuçlarına ulaşmak 
ve yararlanmak mümkündür.  Ancak araştırma yapmayan 
toplumlar lider ve öncü olamadıkları gibi, sürekli başka 
toplumların takipçisi konumunda kalırlar. Bilim ve araştır-
ma çalışmalarına önem veren toplumlar, medeniyet yarı-
şında diğer toplumların önüne geçmektedir.  

Bilimsel çalışmaların ilk adımından son adımına kadar yü-
rütülen sürecin, araştırma yaparken dikkat edilecek etik 
uygulamalar çerçevesinde yer alması gerekir.  Bu süreçte 
etik kuralların uygulanması olası hata ve yanılmaları azalt-
mada, araştırmacıların kişisel beklenti ve hırslarından 
kaynaklanan sorunları önlemede önemlidir.

Etik, ‘çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya 
kaçınması gereken davranışlar bütünü’ şeklinde tanımla-
nır. Tüm araştırmacıların bilim etiğine özen göstermesi ve 
uygulaması gerekmektedir. Etik değerlerin varlık amacı, 
bilimsel çalışmaların niteliğini yükseltmek, araştırmacı-
ların bireysel performans ve üretkenliğini artırmaktır. Etik 
kurallara dayalı olmayan bilimsel çalışmalar, bilimsel araş-
tırma kurallarına uygun bir şekilde yürütülmüş olsa da elde 
edilen sonuçlar güvenli ve geçerli olmayabilir. Aynı zamanda 
araştırmacının emeğinin, maddi harcamaların, desteklerin 
ve zamanın boşa harcanmasına neden olduğu gibi araştır-
macının özveriyle çalışarak elde ettiği bazı haklarını kay-
betme durumu bile söz konusu olabilecektir.  Bu nedenle 
klinikte veya sahada yapılan çalışmaların planlamasından 
yayınlanmasına kadar, araştırmanın her aşamasında yasal 
prosedürlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  
Planlanan araştırmanın her aşamasında Nuremberg Kural-
ları, Helsinki Bildirgesi, Uluslararası Etik Kılavuz, Türk Ceza 
Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği ve Klinik Araştırmalar 
Yönetmeliği gibi yönetmeliklerin göz önünde bulundurulma-

sı gerekmektedir. Yasal prosedürlere uygun olmayan çalış-
malarla aynı zamanda etik uygulamalarda ihlal edilmiş olur. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK) 
bilimsel araştırmalarda etik ilkeler konusunda 6 temel il-
kenin uygulanmaması  durumunda etik surunların oluştu-
ğunu  belirlemiştir (2006).

a. Gerçeğe Uygunluk: Veriler, sadece bilimsel yöntem-
lerle yürütülen gerçek deney ve gözlemlerden elde 
edilmeli ve yorumlar ve değerlendirilmesinde bilim-
sel yöntemlerin dışına çıkılamaz. Bu bağlamda elde 
edilmiş veriler saptırılamaz, elde edilmiş sonuçlar 
araştırma sonuçları gibi gösterilemez. 

b. Bilimsel Araştırmanın Zarar Vermemesi: Bilimsel 
araştırma sürecinde deneklerin zarar görmemesi, 
deneklerin bilgilendirilmesi gibi sağlık konusunda 
bilgilendirmeyi zorunluluk arz etmektedir. Deney 
hayvanlarının acı çekmemesi dikkate alınmalıdır. 

c. Sorumluluk ve Haklar: Bilim insanı araştırma bul-
guları ile ilgili olarak toplumu bilgilendirmek ve 
olası zararlı uygulamalar konusunda uyarmak zo-
rundadır. Ayrıca bilim insanı kendi vicdani kanaatine 
göre zararlı sonuçlar doğuracak araştırmalara katıl-
mama hakkına sahiptir.  

d. Yazarlar: Araştırma sonuçları araştırmayı yapanla-
rın tümünün isimleri katkıları oranında yayınlanır. 
Araştırmanın planlanması, yürütülesi ve yayına ha-
zırlanmasında etkin katkıda bulunmamış kişilerin 
isimleri yazar listesinde yayınlanamaz. 

e. Kaynak Gösterme ve Alıntılar: Araştırma sonuçları-
nın yayınlanmasında yararlanılan, kitap, dergi ve her 
türlü alıntı kaynağı belirtilmek zorundadır. Evrensel 
olarak tanınan kuram ve matematiksel formüller 
gibi bilinen bilgiler dışındaki herhangi bir yapıt ve 
bilgi izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kulla-
nılamaz veya yayınlanamaz. 

ARAŞTIRMA YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK ETİK 
UYGULAMALAR

Hemşire Emine Gül Kuzucu
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Pediatri Kemik İliği Nakil Ünitesi
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Emine Gül Kuzucu
f. Akademik Etkinliklerde Etik ve Bilim İnsanı: Bilim 

insanı, akademik yaşamının bütün evrelerinde ve 
öğretim, yöntem ve akademik değerlendirmelere il-
işkin görevlerde bilimsel liyakati temel ölçüt olarak 
Kabul eder, temel etik kurallarının dışına çıkmasına 
göz yummaz. Eğitimin eksik verilmesi, kopyacılık, 
akademik ilerleme ve ödül jürilerinde bilimsel li-
yakat ölçülerinin dışına çıkmak, kişileri kayırmak ve 
benzer davranışlar kabul edilemez.

Araştırma yapan kişilerin bu ilkelere uygun hareket etmeli 
ve bilimsel bir tutum sergilemelidir. Araştırmacı;
• Araştırma verilerini dikkatli bir şekilde toplanmalı ve 

kullanmalıdır. 

• Başkalarının fikirlerini ve eserlerini dikkatli kullanıl-
malı ve kaynanaklarında belirtmelidir.

• Tamamen kanıtlanmamış bilgi üzerinde şüpheci olma-
lıdır.

• Alternatif bilgi açıklamalara karşı açık olmalıdır.

• Söylemde, ifadelerde nezaket ve ikna yolunu tercih et-
melidir.

• Bilgi edinme sürecinde deneklere zarar vermemelidir. 

• Kişisel değerlendirmelerini açık ve anlaşılır şekilde 
vermelidir.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilimsel Doğruluk 
Temel İlkeleri
Bir araştırmacının çalışmalarında kendine, diğer bilim in-
sanlarına, içinde yaşadığı bilim topluğuna ve topluma karşı 
özenle uygulaması ve sıkı sıkıya bağlı kalması gerekli ev-
rensel nitelikli temel kuralların başlıcaları şunlardır: 

Dürüstlük (honesty): Araştırmacı araştırmalarının amaç-
larını, yöntemlerini, bulgularını, çözümlemelerini, yorum-
ları ile olası uygulamaları açıklarken ve başkasının çalış-
malarını değerlendirirken dürüst olmalıdır. 

Güvenirlik (reliability): Araştırmacı araştırmalarını dikkat 
ve özenle yapmalı, araştırma sonuçlarını tarafsız bir şekil-
de ve gerçeğinden saptırmadan sunmalıdır. 

Nesnellik (objectivity): Araştırmacı çalışmalarında 
değerlendirmelerinde, gerekçelerinde nesnel olmalıdır. 

Tarafsızlık (impartiality): Araştırmacı çalışmalarında, 
politik, yönetsel, dinsel, ırksal ve ideolojik oluşumların, 
baskı gruplarının ve diğer kişi ve kuruluşların etki ve 
telkinlerinden etkilenmemeli, çıkar düşüncesinden uzak 
durmalıdır.

Bağımsızlık (independency): Araştırmacı çalışmalarında 
ve kararlarında, politik, yönetsel, dinsel, ırksal ve 
kültürel değer yargılarından, çıkar düşüncelerinden ve 
kamuoyundan bağımsız hareket etmelidir. 

Açıklık (openness): Araştırmacı çalışmalarından elde ettiği 
sonuçları, diğer bilim insanlarıyla, ilgili kişi ve kurumlarla 
ve bilim topluluğuyla yayın yoluyla paylaşmaya istekli ol-
malıdır. Araştırma sonuçları uygun bir biçimde saklanmalı 
ve ulaşılabilir olmalıdır. 

Hakkaniyet (fairness): Bir Araştırmacı başkalarının çalış-
malarına, bulgularına ve keşiflerine uygun şekilde atıfta 
bulunmak, yeterli ve yerinde bir şekilde kredilendirmek, 
çalışma arkadaşlarına saygılı ve adil olmak zorundadır. 

Saygı ve Sakınma: Araştırmacı, insan haklarına, toplumsal 
ve etik değerlere saygılı olur, hukukun üstünlüğüne inanır; 
çalışmalarında insanlara, diğer canlılara, doğaya, çevreye 
ve kültürel mirasa zarar vermemeye çaba göstermelidir. 

Sorumluluk: Araştırmacı, diğer bilim insanlarına, çalış-
malarının etkileyebileceği kişilere karşı sorumluluğunun 
bilincinde olmalıdır. Genç bilimcilerin eğitimlerine ve araş-
tırmalarına katkıda bulunmalı, yol gösterici ve örnek olma-
lıdır.

Bilim hayatında etik dışı davranışların olmaması istenmese 
de çeşitli nedenlerle etik dışı davranışlarla karşılaşılmak-
tadır Ülkemizde bilimsel çalışmaların en önemli destekçisi 
konumundaki TÜBITAK, bilimsel çalışmalarda karşılaşılan 
etik dışı davranışları ayrıntılı belirlemiştir.

TUBİTAK’ın belirlediği etik ihlaller. 
1. Uydurma (fabrication): Araştırmaya dayanmayan  veya 

araştırmada bulunmayan verileri üretmek, bunları 
rapor etmek veya yayımlamak anlamındadır. Burada 
araştırmacının, hiç araştırma yapmadığı halde veya ya-
rım yamalak verileri alarak çok uygun yöntemler kul-
lanmış ve çok uyumlu veriler elde etmiş gibi sözde bir 
bilimsel rapor hazırlaması söz konusudur. 

2. Aşırma (plagiarism), İntihal: Bir başkasına ait olan 
bir fikrin, buluşun, araştırma sonuçlarının veya araş-
tırma ürünlerinin bir bölümünün ya da tümünün, hatta 
kitapların tümünün ya da bir bölümünün kaynak gös-
terilmeksizin istemli olarak kopya ya da tercüme edilip 
yazarın kendi üretimi imiş gibi gösterilmesidir. 

3. Duplikasyon (duplication) Yinelenen Yayın: Aynı araş-
tırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için gön-
dermek veya yayımlamaktır. 
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4. Dilimleme (Least Publishable Units): Tek bir raporla 

sunulabilecek bir araştırma veri, bulgu ve sonuçlarını, 
çok sayıda yayın sahibi olmak amacıyla bölerek, birden 
fazla yayın haline getirmektir. 

5. Çarpıtma (falsification): Ortaya çıkan verilerin en uy-
gun olanları alınıp uygun olmayanları atılarak, ahlak 
dışı bir tutumla bilimsel varsayımları güçlendirilmeye 
çalışmaktır. 

6. Kurum Desteğini Belirtmeme: Ekonomik veya araçsal 
kaynaklar bakımından kurumlarca desteklenerek yü-
rütülen araştırmaların, sonuçlarını içeren sunum ve 
yayınlarda, destek veren kurum veya kuruluş desteğini 
belirtmemektir.

7. Yazar Adlarında Değişiklik Yapma: Araştırma rapo-
runda, ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği 
olmadan, araştırmada aktif katkısı bulunanların isim-
lerini çıkartmak, katkısı olmayan yeni yazarlar ekle-
mek veya yazar sıralamasını değiştirmek

8. Diğer: Kullanılacak kaynakların seçiminde yanlı dav-
ranmak. Disiplinsiz, dikkatsiz veya özensiz davranarak 
araştırmada kasıtlı olmayan bazı hatalara neden ol-
mak.

Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA)’nin hazırlamış olduğu 
raporda bilimde etik dışı davranışların nedenleri dört baş-
lık altında toplanmıştır:
1. Eğitim eksikliği: Bireylere akademik yaşamlarının ilk 

yıllarında bilimsel araştırma eğitiminin ve disiplininin 
verilememesi, araştırma etiğinin öğretilmemesidir 

2. Bireylerin bir an önce yükselme hırsları: 
Yükselme ve kabul görme gibi insani hırsların, 
özellikle üniversitelerde yayın sayısının, akademik 
yükseltmelerde ölçüt olması sayesinde tahrik edilme-
sidir 

3. Bilimde niceliğin niteliğin önüne geçmesi: Fazla sa-
yıda yayın yapma ile ilimsel saygınlığın artacağı yanıl-
gısıdır

4. Araştırmacılar üzerinde oluşan ekonomik baskı: 
Burs, proje veya sanayi desteğini yitirme endişesi ve 
korkusu ve araştırmayı yaptıran yahut destekleyenle-
rin, sonuçları bir an evvel görme arzusudur.

Sonuç olarak, araştırmanın, başlangıcından raporlaştı-
rılması ve yayımlanması sürecine kadar her aşamasında 
dürüst olunmalıdır. Araştırıcılar veri toplarken titiz, taraf-
sız, önyargısız ve denetime açık olmalıdır. Bilimsel araştır-
manın temel amacı kendini yüceltme, toplumca tanınma, 
meslektaşlarınca tanınma, maddi kazanç olmamalıdır. 
Araştırma planlanırken; araştırma konusu, araştırmanın 

amacı, araştırmanın nasıl yapılacağı, verilerin nasıl analiz 
edileceği, planlanan süreçlerin herhangi bir yerinde bek-
lenmedik bir durumla karşılaşılması durumunda izlenecek 
yollar etik kodlar çerçevesinde planlanmalı ve araştırma-
ya başlanmadan önce etik kurul tarafından değerlendirilip 
onay alınması gereklidir.
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Giriş
Bilimsel araştırmalarda örneklemden elde edilen verilerle 
örneklemin çekildiği evrenin bilinmeyen parametreleri il-
gili tahmin yapılmaktır. Bilim insanı araştırdığı konuyla 
ilgili hipotez oluşturur, veriler elde eder ve elde ettiği ve-
rilerle oluşturduğu hipotezi kabul edip etmeyeceğine karar 
vermek için hipotez testi uygulamaktadır. Hipotez testleri-
ne istatistik hipotez testleri, önemlilik testleri gibi isimler 
de verilmektedir ve genel olarak istatistik analiz yöntemle-
ri olarak bilinirler.

Istatistiksel analiz, verilerin doğasını açıklamak, verilerin 
içine gizlenmiş olabilecek bir şeyleri bulmak, analiz 
yapılmadan açıklanamayacak yeni bilgileri ortaya çıkarmak 
için yardımcı olan bir araçtır. Istatistiksel analiz konusunda 
başarılı olabilmek için aradığımız şeyin tam olarak ne 
olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 

Değişken
Araştırmaya konu olan birimlerin farklı değerler alabilen 
nitelik ve niceliklerine değişken denir. Istatistiksel analizler 
uygulandığı değişkenler ve bu değişkenlerden elde edilen 
veriler ölçüm biçimine göre farklı şekillerde sınıflandırıl-
maktadır. 

Nitel Değişken - Nicel Değişken: Bazı değişkenler, sem-
bollerle ya da sözcüklerle ifade edilir. Bazı değişkenler ise 
sayılarla ifade edilir. Sözcük ya da sembollerle ifade edilen 
değişkenler “nitel (kalitatif)” değişkendir. Örneğin cinsiyet, 
öğrenim düzeyi gibi. Sayılarla ifade edilen değişkenler ise 
“nicel (kantitatif)” değişken olarak adlandırılır. Örneğin, 
yaş, ağırlık, akademik başarı, aylık gelir gibi.

Sürekli Değişken - Süreksiz/Kesikli Değişken: Değerler 
seti içerisinde her türlü değeri alabilen (tamsayı ve kesirli) 
değişkenlere sürekli değişken denir. Boy uzunluğu, ağırlık, 

yaş, kreatinin değeri gibi. Değerler seti içerisinde sadece 
tamsayı değerler alabilen değişkenlere ise süreksiz/kesik-
li değişken denir. Ailedeki çocuk sayısı, hastanede kalınan 
gün sayısı, günlük içilen sigara sayısı, dakikada nabız atım 
sayısı gibi. 

Bağımlı Değişken - Bağımsız Değişken: Herhangi bir 
değişken, tek başına bağımlı ya da bağımsız olarak sınıf-
landırılamaz. Bu sınıflamanın yapılabilmesi için en az iki 
değişken ve bu değişkenler arasında tanımlı bir ilişki bu-
lunmalıdır. Iki değişkenden biri diğer değişkenle ilişkilen-
dirildiğinde, ilişkinin yönüne göre, bağımlı-bağımsız sınıf-
laması yapılabilir.

Bağımlı değişken; değeri başka değişkenlerce belirlenen, 
dışsal faktörlerden etkilenerek değer alan değişkenlere 
denir. Örneğin, öğrenci başarısı gibi. Bağımsız değişken; 
başka değişkenlerin değişimi üzerine etkili olan değişken-
lerdir. Örneğin, yaş, cinsiyet, öğretim yöntemi gibi.

İstatistik Yöntemler
Istatistiksel yöntemler “betimsel (tanımlayıcı) istatistik” 
ve “çıkarımsal istatistik” olmak üzere ikiye ayrılmakta-
dır. Betimsel istatistikler verileri özetlemek amacıyla 
kullanılmaktadır. Ortalama, standart sapma, medyan, çey-
rekler arası genişlik, frekans, yüzde gibi değerler betimleyici 
istatistiklerdir. Çıkarımsal istatistik, veri setleri arasındaki 
farklılıklar veya ilişkiler hakkında güvenirlik seviyesini 
belirlemektedir. Çıkarımsal istatistik, iki grup arasında 
ölçülen farkın şans eseri meydana gelme olasılığını 
ifade eden önemlilik ölçüsünü elde etmek amacıyla 
kullanılmaktadır. Çıkarımsal istatistikte, bir etkinin önemli 
olup olmadığının belirlenmesini ifade etmenin dolaylı bir 
yoludur. Çıkarımsal istatistik yöntemlerinin ana amacı 
önemlilik seviyesini belirlemektir.

HANGİ TEMEL İSTATİKSEL ANALİZLERİ UYGULARIZ?
Sultan Ayaz-Alkaya

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
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Çıkarımsal istatistik yöntemleri, araştırma sonucunun 
şans eseri olma riskini gösteren bir olasılık değeri üret-
mek üzere tasarlanmaktadır. Bu değer P harfi ile göste-
rilen bir sayıdır. Bu konuda, örnekler aşağıda verilmiştir: 

P = 0.05: Sonucun sadece şansa bağlı olarak ortaya çıkma 
riski %5’tir.
P < 0.001: Sonucun sadece şansa bağlı olarak ortaya çıkma 
riski 1000’de 1’den daha azdır.

Her iki sonuç da önemli olarak kabul edilebilir. “Önemli” 
kelimesi analiz sonucunda şans faktörünün rolünün ol-
madığının kabul edildiği durumlarda kullanılır. Genellikle 
0.05’lik bir olasılık (%5’lik risk anlamındadır) önemliliğin 
minimum düzeyi olarak kabul edilmektedir.

Olasılık, bir şey hakkında ne kadar emin olduğumuzun de-
recesini göstermek için kullanılan bir kelimedir. Aynı za-
manda, olasılık hiç bir şey hakkında %100 emin olamaya-
cağımız gerçeğini yansıtır. Olasılık, bilinmeyen değişkenin 
(ya da şans faktörünün) çalışma üzerindeki etkisi hakkında 
bilgi vermektedir.

Doğru istatistiksel yöntemi kullanmak
Istatistik test olarak bilinen birçok istatistiksel yöntem var-
dır. Bilinmesi gereken ilk husus, en uygun istatistiksel yön-
temi seçmektir. Uygun istatistiksel testin seçiminde aşağı-
daki basamakların izlenmesi gerekmektedir.
• Hipotezler belirlenmelidir.

• Araştırma sorusundaki değişkenler tanımlanmalıdır.

• Hangi değişken ya da değişkenlerin bağımsız, hangile-
rinin bağımlı değişken olduğuna ve kontrol değişkeni 
olup olmadığı belirlenmelidir.

• Bağımlı ve varsa kontrol değişkenin/değişkenlerin türü 
ve dağılımı incelenmelidir.

• Gruplar arası farklılık incelenecekse grup sayısı belir-
lenmeli, ilişki incelenecekse ilişkileri incelenecek de-
ğişkenler belirlenmelidir.  

İstatistik testler iki ana gruba ayrılır:
1. Parametrik testler:  Ilgili parametreye, belirli bir 

dağılıma ve varyans kavramına dayanarak evren pa-
rametrelerini göz önüne alarak işlemler yapan esnek 
olmayan istatistiksel yöntemlerdir.

2. Parametrik olmayan testler: Parametreye, belirli 
bir dağılıma ve varyansa dayanmadan işlemler yapan 
genellikle ortanca değeri hedef alarak, veriler yerine 
oranların sıralama puanlarını kullanarak işlem yapan 
esnek istatistiksel yöntemlerdir.

Parametrik test koşulları şunlardır:
• Veriler normal dağılıma sahip olmalıdır. 

• Veriler nicel özellikte (aralıklı ya da orantılı ölçekte) ol-
malıdır.

• Varyanslar homojen olmalıdır yani, dağılımların yay-
gınlıkları benzer olmalıdır. 

• Örneklemi oluşturan birimler evrenden yansız olarak 
seçilmelidir.

• Örneklemi oluşturan birimler birbirinden bağımsız 
olmalıdır. (Bir deneğin seçimi diğer deneklerin 
seçimini etkilememelidir.)

• Eğer örneklem büyüklüğü 30’dan büyük ise paramet-
rik testler her zaman parametrik olmayan testlerden 
üstündür. 

Parametrik Testler Parametrik Olmayan Testler

Tek örneklem testleri (z ve t testi).
Iki örneklem testleri
Bağımsız örneklemler: z ve t testi
Bağımlı örneklemler: Eşleştirilmiş t testi 
K-örneklem testleri
Bağımsız k örneklem (Tek yönlü varyans analizi)
Bağımlı k örneklem (Tekrarlı ölçümler varyans analizi)
Doğrusal bağlantı ve ilişki analizi
Basit doğrusal regresyon ve korelasyon
Çoklu regresyon ve korelasyon analizi
Doğrusal olmayan bağlantı ve ilişki analizi
Nonlinear, lojistik, probit, polinomial regresyon

Tek örneklem testleri
Diziler testi, Binomial test, işaret testi,
Ki-kare testi
Iki örneklem testleri
Bağımsız örneklemler: Mann-Whitney U testi, Ki-kare testi
Bağımlı örneklemler: Wilcoxon testi, McNemar testi
K-örneklem testleri
Bağımsız k örneklem: Kruskal-Wallis H testi, Medyan testi gibi
Bağımlı k örneklem: Fredman iki yönlü varyans analizi, Qochran 
Q testi ve Kendall W testi
Bağlantı, ilişki ve uyumluluk analizi
Spearman, Kendall Tau b
Cohen Kappa, Kendall Tau c
Doğrusallaştırılabilen regresyon yöntemleri
Doğrusal olmayan bağlantı ve ilişki analizi
Nonlinear, lojistik, probit, polinomial regresyon
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z Testi: z testi toplumda normal dağılım gösteren ve popu-
lasyon parametreleri bilinen x değişkeninin parametreleri-
ne dayanarak kurulan H0 hipotezini H1 karşıt hipotezlerine 
karşı α önemlilik düzeyine göre n hacimli örnek verileri 
aracılığı ile test etmeyi amaçlayan parametrik bir testtir.

t Testi: Örneklemin çekildiği evrenin varyansının bilinmedi-
ği ve örnek sayısının 30’dan küçük olduğu durumlarda tek 
örnek ve iki örnek ortalamasının karşılaştırılması amacıyla 
kullanılmaktadır. Iki örnek durumunda ise, örneklerin 
bağımlı ve bağımsız olmalarına göre test istatistiğinin he-
saplanması farklılaşmaktadır.

Tek Yönlü Varyans Analizi: Varyans Analizi (ANOVA) ikiden 
fazla bağımsız gruptan elde edilen verilerin grup ortalama-
larının farklı olup olmadığını test etmek için kullanılan bir 
yöntemdir.

Ki-Kare Testi: Sayımla belirtilen verilerin karşılaştırılma-
sında kullanılan en önemli parametrik olmayan test, ki-ka-
re (χ2) testidir ve belli özellikleri gösteren gözlenmiş denek 
sayılarının beklenen sayısal değerlere uyup uymadığını de-
ğerlendirmektedir.

Basit Doğrusal Regresyon Analizi: Y bağımlı (açıklanan) 
ve X bağımsız (açıklayıcı) değişken olmak üzere iki değiş-
ken arasındaki sebep-sonuç ilişkisini matematiksel model 
olarak ortaya koyan yönteme “regresyon analizi” adı verilir.

Lojistik Regresyon Analizi: Lojistik regresyon; cevap de-
ğişkenin kategorik ve ikili, üçlü ve çoklu kategorilerde göz-
lendiği durumlarda açıklayıcı değişkenlerle neden-sonuç 
ilişkisini belirlemede yararlanılan bir yöntemdir. Bağımlı 
değişken üzerinde açıklayıcı değişkenlerin etkileri olasılık 
olarak elde edilir ve risk faktörlerinin olasılık olarak belir-
lenmesi sağlanmaktadır.

Mann-Whitney U Testi: Bağımsız iki örneklem t testinin 
parametrik olmayan alternatifidir.

Kruskal-Wallis Testi: Ikiden fazla grup ortalaması arasın-
daki farklılığın araştırılması için eğer parametrik test var-
sayımları sağlanmıyorsa, Kruskal-Wallis varyans analizi 
uygulanmaktadır.

Wilcoxon T Testi: Bağımlı iki örnek testidir ve eşleştirilmiş 
t testinin parametrik olmayan alternatifidir.

Korelasyon Analizi: Iki değişken arasında ilişki olup olma-
dığının ve eğer ilişki varsa bu ilişkinin gücü ve yönünün be-
lirlenmesinde korelasyon analizi kullanılmaktadır.

Sonuç

Sonuç olarak, sağlık alanındaki araştırmaların geçer-
li ve güvenilir olması için verilerin uygun istatistiksel 
yöntemlerle değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu neden-
le, araştırmaların planlama aşamasında araştırmacıların 
biyoistatistik uzmanından danışmanlık alması, veri analizi 
işlemlerinin doğru şekilde yapılması önem taşımaktadır.
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Amaç: Çalışmanın amacı, Mifamurtid (L-MTP-PE)’in yük-
sek doz methotreksat (HDMTX) bazlı kemoterapi alan non-
metastatik osteosarkomlu (OS) çocuklarda sağ kalım süre-
si, olaysız sağ kalım üzerine etkilerini incelemektir.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya AÜTF çocuk onkolojide takip 
edilen, tanıda nonmetastatik OS saptanan 36 hasta dahil 
edildi. Bu hastaların 17’sine (%47.2 ) cerrahi sonrasında 
kemoterapiye Mifamurtid eklenmişken, 19’u (%52.8) Mi-
famurtid almadı. Kemoterapi: 11 (%30.6) hasta Euromos 
Methotreksat (HDMTX) + Adriamisin+ Sisplatin (MAP), 14 
(%38.9) hasta Euromos MAP+ IE(ifosfamid+etoposid), 4 
(%11.1) hasta HDMTX+ IE, 1 (%2.8) hasta AOST0331 pro-
tokolü (MAP+ IE), 6(%16.7) hasta MAP+ IE+ BCD aldı. Mifa-
murtid dozu ilk 12 hafta haftada iki kez 2 mg/m²/doz, son-
raki 24 hafta haftada bir kez 2 mg/m²/doz olarak uygulandı. 
Mifamurtid grubu 43 ay izlendiğinden, Mifamurtid alan ve 
almayan grubun tanıdan sonraki 43. aydaki yaşam oranı, 
metastaz oranı ve metastaz zamanı karşılaştırıldı. Istatis-
tiksel yöntem olarak Kaplan-Meier yaşam analizi ve log 
rank testi chi-square ve fisher exact test kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya AÜTF’de takip edilen non-metastatik 
36 OS olgusunda tanı yaşı ortalama: 12.1 yaş (7.6-16.5), pri-
mer bölge: en sık 27 hasta (%75) ile femur idi. Euromos’un 
MAP kolunu alan ve MAP+IE kolunu alan hastaların yaşam 
süresi, yaşam oranları ve metastaz olma zamanları karşı-
laştırıldı ve istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Mi-

famurtid grubundaki hastaların 5’inin (%29,4) nekroz oranı 
%95 üstünde, 11’inin (%58.8) %95 ve altında, 1 tanesinin 
nekroz yüzdesi bilinmiyordu. Mifamurtid grubunda %95 
ve altında nekroz görülenlerde, 4 olguda (%36,3) metastaz 
gelişmişken, almayan grupta 8 hastada metastaz geliş-
ti (%61.5). Cerrahi sınır pozitifliği Mifamurtid grubunda 2 
hastada (%11.7), almayan grupta 1 hastada (%5,2) vardı. Bu 
hastaların hepsinde metastaz gelişti ve mepakt grubunda 
tanıdan sonraki 7. ve 20. ayda akciğer metastazı saptan-
mışken, mepakt almayan gruptakinde 4. ayda akciğer me-
tastazı saptandı.

Sonuç: Mifamurtid alan ve almayan çocuk hastaların taki-
binin 43 aylık izlem süresinde yaşam süresi, yaşam oranı, 
metastaz oranı ve metastaz zamanı kıyaslamasında an-
lamlı fark bulunmadı ancak %95 ve altında nekroz görü-
len hastalarda mepakt alan grupta metastaz oranı (%36.3), 
mepakt almayan gruba (%61,5) göre daha az bulundu. Ça-
lışma, nekroz oranı %95’in altında daha kötü prognoz gru-
bunda Mifamurtidin metastaz riskini azaltma eğiliminde 
ve cerrahi sınır pozitiflerde akciğer metastazını geciktirme 
eğiliminde olduğunu göstermiştir. Ancak hastalarımızın 
daha çok izlem süresine ihtiyacı vardır dolayısıyla daha çok 
sayıda hasta içeren, daha uzun süreli, çok merkezli çalış-
malar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: nonmetastatik osteosarkoma, mifa-
murtid, metastaz
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Amaç: Burada kanser tanısı konulmuş ve herediter kanser 
predispozisyonu sendromu olan olgularımızı geriye yönelik 
olarak değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç-Yöntem: 2006-2017 yıllarında lösemi dışı kanser ta-
nısı konulmuş 616 hastanın dosyası geriye yönelik olarak 
incelendi. Hastaların anamnezleri, fizik muayene bulguları 
ile radyoloji ve patoloji bulguları kaydedildi. Ailesel kanser 
öyküsü olan hastaların soy ağaçları çıkarıldı. 

Bulgular: Kliniğimizde 2006-2017 yıllarında tanı alan 614 
hastanın 28’inde herediter kanser predizpozisyon send-
romu saptandı (%4,5). Bu hastaların yaşları 9 ay ile 18 yıl 
arasında değişiyordu (ortanca, 10 yıl). Cinsiyet dağılımı kız/
erkek oranı eşitti. 

Altı hasta kalıtsal non-polipozis kolorektal sendromuydu. 
Kardeş olan üç hasta MSH6 homozigottu ve iki kardeşte 
glioblastom multiforme bir kardeşte ise anaplastik astro-
sitom tanısı aldı. Homozigot MSH2 olan iki kardeşten bi-
risi önce hepatoblastom tanısı, bu tanıdan yaklaşık 4,5 yıl 
sonra glioblastom multiforme tanısı aldı. Diğer kardeşe ise 
önce lösemi bu tanıdan yaklaşık 3 yıl sonra anaplastik ast-
rositom tanısı konuldu. MLH1 homozigot olan diğer hasta-
da glioblastom multiforme gelişti. 

Hastaların 5’inde Nijmegen Brekage sendromuydu. Bu 
hastalarda görülen tümörler ise lenfoblastik lenfoma, gri 
zon lenfoma (HL ve DLBCL), periferal T hücreli lenfoma, 
T hücreli lenfoma ve polimorfik B hücreli lenfoproliferas-
yon’du. 

Dört hastanın ataksi telenjektazi tanısı vardı. Bu hastalarda 
ise marjinal zon lenfoma, lenfoblastik lenfoma, gri zon len-
foma (HL ve DLBCL) ve disgerminom saptandı. 

Nörofibromatozis tip I’li 4 hastada ise malign sinir kılıf tü-
mörü, pons gliomu, pilositik astrositom ve nöroblastom 
saptandı.

Tüberosklerozlu 2 hastada da subependimal dev hücreli 
astrositom tanısı konuldu.

Birer hasta ile familyal polipozis koli (glioblastom multifor-
me), Cowden sendromu (tiroid medüller karsinom), Down 
sendromu (Nöroblastom), WAGR sendromu (Wilms tümör) 
ve Beckwith Wiedeman sendromu (Wilms tümörü) saptandı.

Tiroid papiller karsinom (ablasıda tiroid papiller karsinom) 
ve böbreğin clear cell tümörülü (abi lösemi) iki hastada ise 
kanser yatkınlık sendromu saptanamadı.

Sık rastlanılan bulgular cafe au lait lekesi (n:9), mikrosefali 
(n:6), gelişme geriliği (n:6), kuş yüzü görünümü (n:5), te-
lenjektazi (n:4) ve ataksi (n:4) idi. 

Sonuç: Herediter kanser predispozisyon sendromları çocuk-
luk çağı kanserlerinde unutulmamalıdır. Cafe au lait lekesi, 
mikrosefali, gelişme geriliği, kuş yüzü görünümü, telenjek-
tazi ve ataksi gibi bulguları olan hastalarda akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı kanserleri, Herediter 
kanserler

S-02 
ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDE HEREDİTER KANSER 

PREDİSPOZİSYONU SENDROMU
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1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Konya 
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Amaç: Optik gliomlar (OG) nörofibromatozis tip 1’de (NF1) 
%15-20 sıklıkla en sık görülen santral sinir sistemi tümörü 
olup, çocukluk çağı beyin tümörlerinin % 3-6’sını oluştu-
rur(1,2). Bu çalışmada amacımız OG’lihastalarımızın özel-
liklerini tanımlamaktır.

Gereç-Yöntem: 2008-2017 yılları arasında hastanemizde 
görülen OG ve NF1 tanılı hastalar klinik, görüntüleme bul-
guları ve uygulanan tedaviler açısında retrospektif olarak 
taranmıştır

Bulgular: 55 NF1’li hastanın %20’sinde beyin/göz manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) ile OG saptandı. NF1li vaka-
larda ortalama tanı yaşı 6,5 idi. Toplamda 16 çocuk (9 kız/7 
erkek) OG tanısı aldı. Bunların 11’inde (% 18) NF1 eşlik 
ediyordu. NF1 olmayan OG’li vakaların tanı yaşı ortalama 
sekizdi. 

Altı hasta görmede azalma, 1 hasta görmede azalma ve 
proptozis, 1 hasta hemiparezi (Moyamoya hastalığı), 2 has-
ta hidrosefaliye bağlı başağrısı, 1 hasta bilinç bulanıklığı ve 
papil stazı, 1 hasta düşme sonrası çekilen tomografide in-
sidental olarak kitle saptanması üzerine, dördü ise cafeau-
lait nedeniyle başvurmuş ve rutin kontrollerinde OG tesbit 

edilmiştir. MRI bulguları tablo I’de özetlenmiştir. Takipte 7 
hastada görme bozulmuş, bir hastada ise MRG bulguları 
ilerlemiştir. Bu hastaların biri opere edilmiş, biri radyote-
rapi görmüş, altısı ise kemoterapi almıştır. Altı hastanın 
biri hariç diğerleri NF1 tanısı olmayan OG hastaları idi. Or-
talama takip her 2 grupta da 4,5 yıldır. NF1 tanısı olmayan 
5 optik gliom hastasında tedavide ortalama 4 kür vinkristin, 
karboplatine ek olarak ve 270 mg/m2 oral imatinib tedavisi 
verildi. Stabil hastalık veya regresyon elde edilene kadar 
1-2 yıl süre ile imatinib tedavisine devam edildi. Bir hasta-
da da NF1 ile birlikte optik gliom eşiğinde sistemik kemo-
terapi ve imatinib kullanıldı.

Sonuç: Takipte NF1 olmayan OG vakalarının tamamının te-
davi ihtiyacı olmuşken NF’li 3 hasta tedavi görmüş, kalan 
sekizi yakın izlemiştir. NF1’de OG’lar genel popülasyon-
da izlenen agresifOG’lerin aksine yavaş ilerleyicidir. Fakat 
semptomatik NF1’li vakalarda OG görme kaybı ile sonuç-
lanabilir. Rutin MRG NF1’de tartışmalı olmakla beraber 6 
yaş altı yeni tanı alan vakalarda yıllık oftalmolojik muayene 
tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: optik gliom
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Amaç: Maligniteler ve konjenital anomaliler arasındaki 
ilişkinin araştırılmasıdır.

Gereç-Yöntem: 2000-2016 yılları arasında solid tümör ve 
lenfoma tanılı hastalar incelendi. Kontrol grubu ise genel 
çocuk polikliniğine başvuran ve bilinen bir kronik hastalığı 
olmayan hastalardan seçildi. Konjenital anomaliler ICD-
10’a göre tanımlandı. 

Bulgular: Çalışmamızda hasta grubunda 506, kontrol gru-
bunda ise 513 hasta değerlendirildi. 

Hasta grubunun, tanı yaşı ortalama 7.34±5.46 yıl (1 ay-17 
yaş) %44.6’sı (n=226) kız, %55.4’ü (n=280) erkek, kontrol 
grubunun ise %48.1’i erkekti (p<0,001). 

Hasta grubunun anne yaşı ortalaması kontrol grubuna 
göre daha küçüktü (p<0.001), baba yaşları açısından an-
lamlı fark saptanmadı. Hasta ve kontrol gruplarında anne-
de düşük veya ölü doğum öyküsü sırası ile %20.4 ve %12.8 
olarak saptandı (p<0,001). Akrabalarda kanser öyküsü, 
hasta grubunda %28.1 ve kontrol grubunda %4,67 olarak 
tespit edildi (p<0,001). Akraba evliliği oranı hasta ve kontrol 
grubunda benzer olarak sırasıyla %14.2 ve %12.6 idi. 

Hasta grubunun %33.5’inde (n=170) anomali olduğu görül-
dü. Kontrol grubunun ise anomali oranı %11.5 (n=59) idi 
(p<0,001). 

Hasta grubunda kraniyal görüntülemesi mevcut olanların 
%11.2’sinde SSS anomalisi, ekokardiyografi yapılanların 

%20.5’sinde kardiyak anomali, toraks ve batın görüntüle-
mesi yapılanların %1.2’sinde solunum sistemi anomali-
si, %3’ünde bir sindirim sistemi anomalisi, %5.1’inde ise 
ürogenital bir anomali tespit edildi.

Hasta grubu ve kontrol grubu fizik muayene ile tespit edile-
bilen anomaliler açısından karşılaştırıldı. Anomali oranları 
hasta ve kontrol grubunda sırasıyla göz, kulak, yüz, boyun 
anomalileri %14.6, %4.1 (p<0,001); dış genitalya anomalileri 
%2.4, %0.8 (p=0.041); kas iskelet sistemi anomalileri %4.4, 
%1.36 (p=0.004); diğer anomaliler %7.4, %3.9 (p<0.001).

Anomaliler, SSS tümörlerinde diğer hastalık gruplarına 
göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). SSS tümörlerinin 
%61.5’inde (n=40) anomali olduğu görüldü. Bu grupta en 
sık görülen anomali ise %32.3 ile göz, kulak, yüz, boyun 
anomalileriydi. Böbrek tümörlü hastaların %32.7’sinde, 
sarkomlu hastaların %32.2’sinde, nöroblastomlu hastala-
rın %31.6’sında ve lenfomalı hastaların %27.4’ünde ano-
mali olduğu görüldü. 

SSS anomalisi olan hastaların %36.3’ünde SSS tümörü ol-
duğu görüldü ve bu anomali grubuna sahip en sık görülen 
malignite grubuydu.

Hasta grubunda göz, kulak, yüz, boyun anomalisi olan 58 
hastanın 12’sinde yine bu gruba ait birden fazla anomali ol-
duğu görüldü. Kontrol grubunda ise yalnızca 1 hastada bu 
gruba ait birden fazla anomali mevcuttu. Göz, kulak, yüz, 
boyun anomalileri olan hasta grubunda, SSS tümörünün 
%28.3 (n=21) ile en sık görülen malignite grubu olduğu gö-

S-04 
ÇOCUK ONKOLOJİ HASTALARINDA KONJENİTAL 

ANOMALİLERİN SIKLIĞI
Cansu Kara, Betül Sevinir, Metin Demirkaya, Mehtap Ertekin, Aytül Temuroğlu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkolojisi BD, Bursa
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rüldü. En sık görülen dış genitalya anomalisi her iki grupta 
da inmemiş testis idi.

Sonuç olarak; anomaliler ve maligniteler arasında bir ilişki 
olduğu açıktır. Kanser gelişiminde ve konjenital anomali-

lerde rol alan genlerle ilgili yapılacak olan ileri çalışmalara 
ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: konjenital anomali, kanser, çocuk
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Amaç: Çalışmamızın amacı, Istanbul Üniversitesi Onkoloji 
Enstitüsü’nde tedavi olan nazofarinks kanser (NFK) li ço-
cuk ve adolesanların demografik ve klinik özellikleri ile te-
davi sonuçlarını ortaya koymak ve uzun dönem takiplerini 
değerlendirmektir. 

Metod: Istanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde Kasım 
1990- Ocak 2018 tarihlerinde takip ve tedavi edilen 18 yaş 
ve altı 97 NFK hastası retrospektif olarak incelendi. Has-
taların hepsine 3 kür neoadjuvan kemoterapi (1989-1994, 
cisplatinum-bazlı rejimler; 1995-2008, Bleomycin, epiru-
bicin ve cisplatin- BEP; 2008- epirubicin, cisplatin) ve ar-
dından primer tümör ve metastatik lenf nodu bölgelerine 
radyoterapi verildi. 

Bulgular: Hastalar ortanca 14 yaşında (6-18); 69’u erkek 
ve 28’i kız idi (E:K = 2.5). En sık sırasıyla boyunda kitle, baş 
ağrısı, kulak ve burun şikayetleri ile başvuruldu ve median 
semptom süresi 3 ay (1-12) idi. Ortanca takip süresi 83 ay 
(3 ay-26.6 yıl) idi. 

NFK patolojik tipi hastaların %90’ında WHO tip III tümör 
cinsindeydi. Hastaların çoğu ileri evrede idi ve 5’inde uzak 
metastaz mevcuttu. Kemoterapi sonrası, primer tümör ve 

metastatik lenf nodlarına sırasıyla 60-66 Gy ve 50-54 Gy 
radyoterapi uygulandı. On-yıllık sağkalım (OS) %79 bulun-
du. 1995 öncesi hastalar analiz dışı bırakıldığında, BEP ve 
EP alanlar arasında 10 yıllık EFS ve OS analizlerinde belir-
gin fark bulunmadı. Hastaların 17’si kaybedildi; 2’si kaza/
suicid; 3’ü ikincil primer kanser; 12’si progresif hastalık 
nedenli. Yedi sekonder malignite 6 hastada gelişti, bunla-
rın altısı radyoterapi sahasında idi ve median 12 yılda (5-25 
yıl) görüldü. Geç yan etkiler sekonder malignite dışında; hi-
potiroidi, boyunda fibroz, ağız kuruluğu, kemik gelişiminde 
gerilik, deri problemleri ve işitme kaybı olarak görüldü. 

Sonuç: Ileri evre NFK’lı çocuk ve adolesan hastalarda; 
merkezimizde 1990 öncesi tedavi alan hastalardan yal-
nız radyoterapi (%46) veya RT sonrası kemoterapi alanlar 
(%58) (IJ Radiation Oncology Biol Phys 1996) ile neoadjuvan 
kemoterapi ve radyoterapi alanlar karşılaştırıldığıda yük-
sek oranda lokal kontrol ve uzun dönem yaşam oranlarının 
(OS %79) sağlandığı görülmektedir. Neoadjuvan tedavide 
EP’in BEP kadar etkili olduğu görülmektedir. Hastalar, geç 
toksisiteler ve sekonder maligniteler açısından takip edil-
melidir.

Anahtar Kelimeler: nazofarenks karsinom, çocuk

S-05 
ÇOCUKLUK ÇAĞI NAZOFARİNKS KARSİNOMU 1990-2018: 

DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ İLE UZUN DÖNEM TEK 
MERKEZ TEDAVİ SONUÇLARI

Rejin Kebudi1, Musa Altun2, Sema Büyükkapu Bay3, Ömer Görgün1, Rasim Meral2, 
Inci Ayan3, Bülent Zülfikar1, Fulya Ağaoğlu2, Emin Darendeliler2

1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Bilim 
Dalı, İstanbul 

2 İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul 
3 İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Bilim Dalı, İstanbul
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Amaç: Karaciğer tümörleri çocukluk çağı tümörlerinin 
%1’ini oluşturur. Yıllık insidansı milyonda 1-1,5 vakadır. 
Çocukluk çağında en sık hepatoblastom görülürken adöle-
sanlarda hepatoselüler karsinom daha sıktır. Tedavide ne-
oadjuvan kemoterapi sonrası cerrahi ile sonuçlar özellikle 
hepatoblastomda yüz güldürücü olmaktadır. 

Materyal-Metod: Merkezimizde Nisan 2006-Aralık 2017 
tarihleri arasında tanı alarak tedavi edilen 16 malign kara-
ciğer tümörlü hastanın klinik özellikleri ve tedavi sonuçları 
retrospektif olarak değerlendirildi.

Sonuçlar: Hastaların 12’si (%75) hepatoblastom, 4’ü (%25) 
hepatosellüler karsinom tanısı aldı. Dokuzu erkek (%56,2), 
7’si kız (%43,8)olan hastaların medyan tanı yaşı hepatob-
lastomlu hastalarda 12,5 ay ( 0-170 ay) iken hepatosellüler 
karsinomlu hastalarda medyan tanı yaşı 13 yaş (2,5- 15,75 
yaş) bulundu. Hepatosellüler karsinomlu hastalardan biri-
sinde Fankoni aplastik anemisi birinde ise tirozinemi ta-
nısı mevcuttu. Alfafetoprotein değeri hepatoblastom tanılı 
hastaların hepsinde yüksek olup tanı anında ortalama AFP 
değeri 152.794 ± 312.707ng/ml (94- 1118070) saptandı. He-
patosellüler karsinomlu hastaların ise 2’sinde AFP değeri 
yüksekti. 

Fankoni aplastik anemili hepatosellüler karsinomu olan 
hasta hariç hepsine neoadjuvan kemoterapi uygulandı 

(Sisplatin, doksorubisin, karboplatin). Yedi hastaya hepato-
lobektomi, bir hastaya perioperatif radyofrekans ablasyon 
uygulandı. Beş hastaya karaciğer nakli yapıldı (2 baba, 2 
kadavra, 1 akraba içi verici). Konjenital hepatoblastomlu 
bir hasta lokal kontrol zamanı geldiğinde karaciğer nakli-
ni red ederek tedaviyi terk etti. Hepatoselüler karsinomlu 
hastalardan ikisi kemoterapi altında ilerleyici hastalık ne-
deniyle yedinci ve dokuzuncu ayda eks oldu. Fankoni aplas-
tik anemili hasta ise karaciğer naklinin erken döneminde 
kaybedildi. Dördüncü hastada sağ lobektomiden 2 yıl sonra 
lokal relaps saptandı, yeniden cerrahi, kemoterapi ve ste-
rotaktik radyoterapi uygulanmasına rağmen ilerleyici has-
talık nedeniyle 48. ayda tedaviyi terk etti. 

Hepatoblastom olan hastaların medyan izlem süresi 28,5 
aydır (5-137 ay), tedaviyi terk eden bir hasta hariç hepsi 
hastalıksız takiptedir. 

Sonuç: Literatürde olduğu gibi hepatoblastomlu hastalar-
da tedavi sonuçları hepatoselüler karsinomlu hastalara 
göre daha iyidir. Cerrahinin mümkün olmadığı hastalarda 
karaciğer transplantasyonu önemli tedavi seçeneği olup 
yaşam süresine ciddi katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hepatoblastom, hepatosellüler karsi-
nom, karaciğer tümörleri

S-06 
ÇOCUKLUK ÇAĞI MALİGN KARACİĞER TÜMÖRLERİ: AKDENİZ 

ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ
Hilal Akbaş1, Gülen Tüysüz Kintrup1, Koray Yalçın1, Güngör Karagüzel2, 

Bülent Aydınlı3, Alphan Küpesiz1, Mustafa Melikoğlu2, Elif Güler1

1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Antalya 
2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya 

3 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli ve Transplantasyon Ünitesi, Antalya
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Amaç: Çalışmamızın amacı; malign over tümörlerinin baş-
vuru bulguları ve tedavi şekilleri ile tedaviye cevaplarının 
incelenmesi ve pediatri pratiğinde over malign tümörü 
kuşkusu yaratması gereken klinik durumlara dikkat çek-
mektir.

Gereç-Yöntem: Çok merkezli olarak düzenlenen çalış-
mamızda; katılan merkezler tarafından Ocak 2002- Şubat 
2018 tarihleri arasında malign over tümörü olarak takip 
edilmiş ve edilmekte olan 60 hastanın verileri retrospektif 
olarak incelenmiştir.Olguların başvurudaki semptomları, 
ilgili fizik muayene bulguları, cerrahi tedavi şekli, histopa-
tolojileri, kullanılan kemoterapi kürleri ve tedaviye yanıtları 
değerlendirildi. Tümör evrelemesinde; Children Oncology 
Group (COG) evrelemesi kullanıldı.

Bulgular: Başvuruda medyan yaş 13 (6 ay-17 yaş), ortala-
ma yaş12,3±2,6 yıl olan olgularda semptomlar değerlen-
dirildiğinde; en sık olarak ağrı yakınması ile (%65,n=39) 
başvurulmuş olduğu görüldü. Takip eden yakınmalar; 
kitle hissi/ dolgunluk (%30, n=18 olguda) ve menstruel 
bozukluklar (%5, n=3olguda) olarak görüldü. Olgulardan 
%10’una (n=6) over koruyucu cerrahi (kitle rezeksiyonu) 
uygulanmış iken, 1 olguda bilateralsalphingooferektomi 
uygulanmıştır ve bu olgu evre IV disgerminom tanısı al-
mıştır. Ayrıca n= 5 olguda total abdominal histerektomi+ 
bilateral salphingooferektomi yapılmıştır ve olgulardan 

bir tanesi; 15 yaşında kız hasta, karın ağrısı ve akut batın 
bulguları ile gelip acil opere edilip izlemde 1 kür BEP son-
rası exitus olmuştur. Olguların %40’ı (n=24) disgerminom 
tanısı almıştır ve bunu sırasıyla %18,3 (n=11) ile miks germ 
hücreli tümör ve %10 (n=6) ile immatür teratom, %8,3(n=5) 
juvenil granulosa hücreli tümör ve %8,3 (n=5) ile yolk sac 
tümör takip etmektedir. Olgulardan %26,6’sı (n=16) COG 
evre I, %15 (n=9) ‘i evre II, %36,6 (n=22) evre III ve %15 (n=9) 
evre IV olarak değerlendirildi. Çalışmamızda değerlendiri-
len olgulardan %76,6 (n=46) ‘inde post operatif kemoterapi 
uygulanmıştı. Olguların platin bazlı rejimler uygulanmıştı. 
Kemoterapi uygulanmış olan olgulardan %69,5’inde (n=32) 
Bleomisin+Etoposid+Sisplatin (BEP) ve %28,2’inde (n=13) 
karboplatin+etoposid+Bleomisin (JEB) uygulanmıştır. Ça-
lışmamızda değerlendirilen olgulardan yapılan analizde, 
olaysız sağkalım oranları %84,8 olarak hesaplandı. Kemo-
terapide kullanılan kür tipinin ve uygulanan cerrahi tipinin 
sağkalıma istatistiksel anlamlı etkisi izlenmedi. 

Sonuç: Sonuç olarak söylenebilir ki; pediatrik malign over 
tümörleri, ileri evrede başvurmadığı takdirde, yüksek 
oranda kür şansına sahip olgulardır. Bu nedenle özellik-
le adölesan dönemde karın ağrısı, menstrüel bozukluklar 
gibi yakınmalar dikkatle değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: pediatrik over tümörleri, sağkalım, 
over torsiyonu

S-07 
ÇOCUKLUK ÇAĞI MALİGN OVER TÜMÖRLERİ: ÇOK MERKEZLİ 60 

OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Şefika Akyol1, Selma Çakmakçı2, Buket Kara3, Can Acıpayam4, Defne Ay Tuncel5, 

Habibe Selver Durmuş1, Meriç Kaymak Cihan2, Alper Özcan1, Ebru Yılmaz1, 
Neriman Sarı2, Mehmet Akif Özdemir1, Türkan Patıroğlu1, Musa Karakükçü1, 

Inci Ergürhan Ilhan2, Yavuz Köksal3, Ekrem Ünal1

1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Onkoloji 
Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye 
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Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye 
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Amaç: Antrasiklinler, akut lösemi ve lenfomalar başta ol-
mak üzere çocukluk çağı kanserlerinde yaygın olarak kul-
lanılan etkili bir kemoterapötik ilaç grubudur. Ilaç kullanı-
mını kısıtlayan en bilinen yan etkisi de kardiyotoksisitedir. 
Aynı zamanda, kardiyotoksisite sıklığı ve ciddiyeti, doza ba-
ğımlı olup kümülatif doz ile orantılı olarak artmaktadır. Ge-
nellikle çalışmalarda, geç antrasiklin toksisitesi değerlen-
dirilmiştir. Bizim çalışmada, tedavisinde antrasiklin grubu 
kemoterapötik bir ilaç kullanan kanserli çocuk hastalarda 
artan kümülatif doz sonrasında kalp hızı değişkenliğini, 24 
saatlik Holter EKG ile değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç-Yöntem: Tedavide antrasiklin grubu ilaç kullanan, 
kanserli 51 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. 6 ay bo-
yunca takip edilen olgulara, antrasiklin ilk dozu öncesi, 
120 mg/m2 ve 240 mg/m2 kümülatif antrasiklin dozları 
uygulandığı günlerden sonra 24 saatlik holter EKG çekildi. 
Hastalar antrasiklin kümülatif dozuna göre, Grup 1; teda-
viye başlamadan önce (n=51), Grup 2; 120 mg/m2 (n=20), 
Grup 3; 240 mg/m2 (n=26) olacak sekilde gruplandı. Grup 
1, kontrol grubu olarak alındı. 24 saatlik Holter EKG kayıt-
larından kalp hızı değişkenlerinden SDNN, SDANN, SDNN 
indeks, rMSSD, pNN50, LF, HF, VLF, Total power, LF/HF 
oranı ve kalp hızı parametreleri olan ortalama kalp hızı, or-
talama minimum kalp hızı, ortalama maximum kalp hızı ve 
ortalama RR hesaplandı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 51 hastanın ortanca yaşı 49 
ay (9-192 ay) idi. Hastaların %71’i (n=36) akut lenfoblastik 
lösemi, %4’ü (n=2) T lenfoblastik lenfoma iken hastaların 
% 25’i (n=13) ise antrasiklin tedavi alan diğer kanser alt 
tipleridir. Gruplar arasında 24 saatlik Holter EKG sonuç-
ları değerlendirildiğinde; kalp hızı değişkenlerine göre 
tüm kalp hızı değişkenlerinin kümülatif doz arttıkça azal-
ma gösterdiği, özellikle Grup 1 ile Grup 3 kıyasladığında 
bu değişkenlerden SDNN indeks, rMSSD, pNN50, LF, HF, 
Total power değerlerindeki azalmanın gruplar arasında 
istatiksel açıdan anlamlı olduğu görüldü. LF/HF oranında 
ise Grup 3’de diğer gruplara göre istatiksel açıdan anlamlı 
bir artış mevcut idi. Kalp hızı parametreleri incelendiğinde, 
özellikle Grup 1 ile Grup 3 arasında ortalama kalp hızı, or-
talama minimum kalp hızı ve ortalama RR istatiksel olarak 
anlamlı uzama göstermektedir.

Sonuç: Kalp hızı değişimi kalbin otonomik nöral disfonk-
siyonu göstermek için invaziv olmayan bir tekniktir. Kalp 
hızındaki değişkenlikler, erken miyokard hasarını göster-
mede önemli parametrelerdir. Bu çalışma ile, kardiyotok-
sisiteyi erken saptamada her 120 mg/m2 artan kümülatif 
doz sonrasında, 24 saatlik holter EKG ile değerlendirmek 
erken antrasiklin kardiyotoksisitesini saptamada önemli 
olacağını vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Antrasiklin toksisitesi, holter EKG, ço-
cukluk çağı kanserleri

S-08 
KÜMÜLATİF ANTRASİKLİN DOZUNU ALMIŞ KANSERLİ ÇOCUK 

HASTALARDA KALP HIZI DEĞİŞKENLİĞİNİN 24 SAATLİK 
HOLTER EKG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sultan Aydın Köker1, Bengü Demirağ1, Timur Meşe2, Murat Muhtar Yılmazer2, Yeşim Oymak1, 
Rahmi Özdemir2, Tuba Hilkay Karapınar1, Dilek Ince3, Raziye Canan Vergin1

1 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji, İzmir 
2 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji, İzmir 

3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji, İzmir
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Zaman ve frekans bölgesi kalp atış hızı değişkenlik parametrelerinin karşılaştırılması

Bazal Holter 
(A)

120mg/m2 Holter EKG 
(B)

240 mg/m2 Holter 
EKG(C)

p (A-B) p (A-C) p (B-C)

SDNN 117,41±51,62 91,4±36,1 101,8±57,76 p=0,187 p=0,086 p=0,120

SDANN 105,98±49,09 77,9±40,5 91,5±53,5 p=0,134 p=0,083 p=0,114

SDNN index 55,94±23,99 44,4±19,7 44,1±22,04 p=0,391 p=0,008 p=0,422

rMSSD 43,5±22,2 29,7±19,3 32,46±20,1 p=0,299 p=0,011 p=0,476

pNN50 18,07±14,10 9,9±12,56 11,34±12,1 p=0,409 p=0,010 p=0,489

LF 657,42±440,12 536,0±412,0 461,0±360,0 p=0,631 p=0,018 p=0,519

HF 474,0±426,0 282,0±271,0 247,0±226,0 p=0,237 p=0,002 p=0,318

VLF 1996,0±1570,83 1317,0±992,0 1473,0±1342,0 p=0,274 p=0,084 p=0,252

Total Power 3169,82±2352,0 2176,0±1677,0 2241,0±1903,0 p=0,323 p=0,025 p=0,293

LH/HF 2,0±1,21 2,6±1,3 2,86±1,75 p=0,516 p=0,023 p=0,960

Kalp atış hızı parametrelerinin karşılaştırılması
Bazal Holter EKG

(A)
120mg/m2 Holte EKG 

(B)
240 mg/m2 Holter 

EKG (C) p (A-B) p (B-C) p (A-C)

Ortalama Kalp Hızı 
(bpm) 97,78±18,1 108,8±16,96 112,76±23,55 p=0,039 p=0,155 p=0,001

Minimum Kalp Atış Hızı 
(bpm) 55,66±9,4 60,0±10,3 59,2±7,7 p=0,172 p=0,633 p=0,019

Maksimum Kalp Atış Hızı 
(bpm) 174,90±24,9 172,0±15,9 180,3±23,6 p=0,701 p=0,914 p=0,528

Ortalama RR (ms) 630,30±108,97 569,1±82,1 559±110,5 p=0,043 p=0,279 p<0,01
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Giriş-Amaç: Mukozit, kanser hastalarında kemoterapi ve 
radyoterapi uygulanması sonucu gözlenen gastrointestinal 
mukozanın eritemli ve ülseratif inflamasyonudur. Mukozit 
sonucu gelişen ağrı, beslenme bozukluğu, kanama, enfek-
siyon gibi komplikasyonlar hastalığın morbidite ve mor-
talitesini etkileyen önemli risk faktörleridir. Bu nedenle 
mukozit, kanser tedavisinin önemli ve tedavi sınırlayıcı bir 
komplikasyonudur. Vitamin A nin metabolitlerinin dokuya 
özgül immün yanıtlarının düzenlenmesi, inflamasyon ve 
otoimmünitenin önlenmesi ve/veya tedavisi üzerine klinik 
potansiyelleri mevcuttur.Bu çalışmada A vitamininin mu-
kozal bariyer hemostazı ve inflamatuar cevaplardaki rolü 
göz önüne alındığında kanser hastalarında kemo-radyas-
yonun neden olduğu mukozit ile vitamin A arasında ilişki 
değerlendirilmiştir

Gereç-Yöntem: Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolo-
ji kliniğinde Eylül 2016 ile Haziran 2017 tarihleri arasında 
yatmış olan tanı anında vitamin profilini değerlendirmek 
amacıyla serum vitamin A düzeyi bakılmış olan 20 erkek 10 
kız olmak üzere toplam 30 mukozitli kanser hastası ile kro-
nik bir hastalığı olmayan serum vitamin A düzeyi bakılan 
27 erkek 13 kız olmak üzere 40 çocuk hasta kontrol guru-
bu olarak çalışmaya alındı. Vitamin A düzeylerinin mukozit 
evresine, mukozit atak sayısına ve süresine olan etkileri ve 

bunları etkileyebilecek olan ek sistemik hastalıklar, kulla-
nılan ilaçlar, tedavi protokolleri, beslenme alışkanlıkları, 
ağız bakımları, vitamin desteği kullanımı, anne sütü alımı 
ve sosyoekonomik düzey gibi parametreler hastaların dos-
yaları incelenerek değerlendirildi.

Bulgular: Grupların cinsiyet ve yaş dağılımına bakıldığında 
kontrol ve hasta grubu arasında anlamlı bir fark bulunma-
dı. Erkeklerin vitamin A seviyesi kızlara göre anlamlı dere-
cede daha yüksek saptandı.Hasta grubunun serum A vita-
mini seviyesi kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha 
düşük saptandı. Ileri evre mukozit ile vitamin A eksikliği 
arasında bir ilişki olduğu görüldü (p<0,01) (p=0.02). Vitamin 
düzeyleri ile mukozit atak sayısı, anne sütü alımı, yaşanılan 
bölge, aylık gelir ve ailedeki toplam çocuk sayısı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamızda mukozit kliniği ile vitamin A eksik-
liği arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptandı.Vitamin A 
nın inflamatuar, bağısıklık sistemindeki ve mukozal bari-
yerdeki koruyucu etkileri sayesinde rolleri nedeniyle ke-
moterapinin çok önemli bir toksisitesi olan mukozite karşı 
koruyucu etkileri olduğu görüldü Ancak bu bulguların des-
teklenmesi için yeterli olgu sayısı ile değişik özellikte top-
lum örneklerinin incelenmesine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: vitamin A, mukozit

S-09 
KANSER HASTALARINDA MUKOZİT GELİŞİMİ İLE SERUM 

VİTAMİN A DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Şule Toprak1, Muhammet Dutucu1, Burçak Bilgin1, Şule Yeşil1, 

Ali Fettah1, Arife Dutucu2, Gülşah Tanyıldız3, Gürses Şahin1
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2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü
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Amaç: Çocuk Onkoloji hastaları ve onlara bakım veren an-
nelerin anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bo-
zukluğunun (TSSB), sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıl-
ması amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Gazi Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümün-
de maliynite tanısı ile takipli 8-18 yaş aralığındaki aktif 
tedavi gören ve remisyonda izlenen hastalar ile annele-
ri (n=122) çalışma grubu olarak alınmıştır. Kontrol grubu 
olarak genel çocuk polikliniğine başvuran sağlıklı çocuklar 
ve anneleri (n=60) anksiyete, depresyon ve tükenmişlik açı-
sından karşılaştırılmıştır. TSSB karşılaştırması için travma 
öyküsü olan çocuk ve anneleri (n=30) ikinci kontrol grubu 
olarak alınmıştır. Annelere ve çocuklara anketler klinisyen 
eşliğinde uygulanmış ve ölçek formları; çocuk psikiyatrisi 
ve psikolog eşliğinde değerlendirilmiş ve anket sonuçları 
istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Hasta grupta; aktif tedavi alan çocuklar ile remis-
yondakiler arasında depresyon, anksiyete ve TSSB açısın-
dan anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0.350). Hasta grup 

çocukları sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha 
fazla depresif ve kaygılı olarak saptanmıştır (p=0.001). Aktif 
tedavi gören hasta grubu annelerinde, remisyondaki hasta 
grubu annelerine göre daha fazla kaygı ve TSSB tanısı sap-
tanmış olup (p=0.004, p=0.006), tükenmişlik düzeyleri ara-
sında fark saptanmamıştır (p=0.526). Hasta grubu annele-
ri, sağlıklı kontrol grubu annelerine göre daha fazla kaygılı, 
depresif ve tükenmiş olarak saptanmıştır (P=<0.001). Hem 
aktif tedavi gören hem de remisyonda olan çocuk ve anne-
lerde, travma öyküsü olan sağlıklı kontrol grubundan daha 
fazla TSSB tanısı olduğu görülmüştür (p=<0.05). 

Sonuç: Bu bulgular, pediatrik kanserin hem çocuklarda 
hem de annelerde önemli bir stres faktörü olduğuna işaret 
etmektedir. Klinisyenler, zorlu tedavi sürecindeki kanserli 
çocuk ve bakım veren ebeveynlerdeki psikiyatrik bulguların 
farkında olmalıdırlar. Psikososyal destek tıbbi tedavi ile eş 
zamanlı yürütülmeye çalışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Çocukluk çağı kanseri, 
Depresyon

S-10 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK ONKOLOJİ BİLİM 
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DEPRESYON VE TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ
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Amaç: Merkezimizde baş boyun bölgesi yerleşimli kanser 
tanısı alan çocuklarda, sisplatin ve/veya karboplatin ilişkili 
ototoksisitenin değerlendirilmesi.

Gereç-Yöntem: 1988–2017 yılları arasında lenfoma veya 
maliyn solid tümör tanısıyla tedavi edilen 1095 hasta geriye 
dönük değerlendirildi. Bu hastalardan, baş boyun bölgesi 
yerleşimli kanser tanısı alıp platinum grubu kemoterapö-
tik alanların klinik özellikleri, tedavi detayları, birlikte di-
ğer ototoksik ilaçlar kullanımı, baş-boyun bölgesine rad-
yoterapi öyküsü, izlemdeki odyolojik kayıtlar analiz edildi. 
Odyolojik testler; pür ton odyometri, transient oto-akustik 
emisyon, işitsel beyin sapı yanıtını içermekteydi. Ototoksi-
site Brock’s kriterlerine göre derecelendirildi.

Bulgular: Baş-boyun bölgesi yerleşimli tümörü olan, 
sisplatin ve/veya karboplatin alan 47 hasta değerlendirildi.
Bazal odyolojik değerlendirme 18(%41) hastada yapılmış-
tı.Tanılar:SSS tümörü(n:22), retinoblastom(n:8), nazofa-
rinks karsinomu(n:7), Hodgkin lenfoma(n:4), intrakranial 
germ hücreli tümör(n:1), nöroblastom(n:1), rabdomiyo-
sarkom(n:1), fibrohistiyositik sarkom(n:1), larinks karsi-
nomu(n:1) idi.Ortanca tedavi yaşı 8 yaş (3ay-16,8 yaş), E/K 
oranı 1,14 idi. Hasta dağılımı: Grup 1(sadece sisplatin alan) 
18 hasta(%38), Grup 2(sisplatin ve karboplatin alan) 7 has-
ta(%15), Grup 3(sadece karboplatin alan) 22 hasta(%47).
Grup 1’in %39’u(n:7) ve grup 2’nin %28’i(n:2) sisplatinin 
bölünmüş dozlarda almıştı.Izlemde hastaların %32’sin-
de(n:15) yüksek frekanslarda işitme kaybı saptandı. Bro-

ck’s skorlama sistemine göre 5 hastada grade1(%33), 
4’ünde grade2 (%27), 4’ünde grade3 (%27),2’sinde grade 
4(%13) ototoksisite saptandı. Brock’s grade 1-4 ototoksisi-
te insidansı grup 1’de%54(n:8), grup2’de %33(n:5),grup3’te 
%13(n:2) idi.Ortalama tanı yaşında, ototoksisite geli-
şen(n:15) ve gelişmeyen(n:32) hastalar arasında anlamlı 
fark saptandı(p:0.00).Ototoksisite açısından K/E arasında 
fark yoktu.Sisplatini>=400mg/m2 kümülatif dozda alanlar-
da ototoksisite anlamlı yüksekti(p:0.040).Platinum grubu 
ile birlikte baş/boyun bölgesine RT alanlarda da ototoksi-
site anlamlı yüksekti (p:0.041).Grup1 ve 2 arasında;sispla-
tinin tek/bölünmüş dozda alanlar arasında ototoksiste 
insidansı farklı değildi. Kümülatif karboplatin dozları ile 
ototoksisite gelişimi arasında ilişkili bulunmadı.Grup 3’teki 
hastaların sadece ikisinde işitme kaybı gelişti.Baş/boyun 
bölgesine RT alan 38 hastanın 15 ‘inde(%39) ototoksisite 
gelişti. Brock’s grade 2-4 ototoksisite gelişen hastaların 
onkolojik tanıları: SSS tümörü (n:7), nazofarinks karsino-
mu(n:2), ve Hodgkin lenfoma(n:1).

Sonuç: Ototoksisite, platinum temelli kemoterapinin en 
önemli yan etkisidir. Sisplatinin yüksek kümülatif dozları 
ve baş/boyun RT öyküsü, ototoksisite riskinin arttırır. Rad-
yoterapi alan; SSS tümörü, nazofarinks karsinomu, ve Ho-
dgkin lenfoma tanılı hastalar platinum ilişkili ototoksisite 
gelişimine yatkındır. Yakın odyolojik takip ve ototoksisitenin 
erken saptanması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi için de 
önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sisplatin, Karboplatin, Ototoksisite
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Amaç: 0-14 yaş grubunda Dünya’da 200.000 civarında ço-
cuk ve gencin kansere yakalanması beklenmektedir. Ço-
cukluk çağı kanserlerinde yaşam hızları gelişmiş ülkeler-
de %85’lere erişmesine karşın, gelişmekte olan ülkelerde 
hala bu düzeylerin altındadır. Pediatrik kanserlerde plan-
lama, değerlendirme, karşılaştırma için pediatrik Kanser 
kayıtları tüm ülkelerde bulunması gereklidir. Bu çalışmada 
pediatrik kanser kayıtları verileri incelenmiştir. 

Gereç-Yöntem: Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) ve 
Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) web-tabanlı bir 
kanser kayıt sistemi geliştirmiştir ve pediatrik onkoloji ve 
hematoloji merkezlerine gelen tüm kanserler bu veri ta-
banına kaydedilmektedir. Sınıflandırmada Uluslar arası 
Çocuk kanserleri sınıflandırması kullanılmıştır. Kanser 
vakalarının tanımlayıcı özelliklerine ek olarak, morfoloji 
kodları, topografi kodları ve yaşam bilgileri kaydedilmiştir. 
2002-2008 yılları sonuçları önceki toplantılarda sunulmuş-
tur. 

Bulgular: Dokuz yılda, 2009-2017 yılları arasında, 14769 
vaka kaydedilmiştir. Tüm vakalar ele alındığında tanı anın-
da ortanca yaş 6.7 yıl (0-17; E/K 8318/6443, 3 hermafrodit, 
2 bilinmeyen) bulunmuştur. Yaş dağılımı ise 0-4 yaş, 40.8%; 
5-9 yaş, 24.5%; 10-14 yaş, 23.3%; 15-19 yaş, 11.4% ola-

rak bulunmuştur. Vakaların tümör gruplarına dağılımı ise 
[vaka sayısı, toplamın yüzdesi, ortanca yaş yıl, E/K]: Lösemi 
(4114, 27.9%, 5.5, 2366/1748); Lenfoma ve diğer RES tü-
mörleri (2823, 19.1%, 9.6, 1904/914, 1 hermafrodit ve 4 bi-
linmeyen); SSS [beyin&spinal] (1950, 13.2%, 7.1, 1072/828); 
Sempatik sistem (1166, 7.9%, 2.4, 609/557); Retinoblastoma 
(351, 2.4%, 1.4, 197/154); Böbrek (736, 5.0%, 3.3, 345/391); 
Karaciğer (242, 1.6%, 1.8, 132/110); Malign kemik (965, 6.5 
%, 12.6, 527/438); Yumuşak doku (991, 6.7%, 7.4, 580/411); 
Germ hücreli, trofoblastik/diğer gonadal (911, 6.2%, 8.2, 
331/577, 2 hermafrodit, 1 bilinmeyen); Karsinom ve diğer 
malign epitelyal (436, 3.0%, 13.6, 212/224); Diğer/spesifiye 
edilmemiş malign tümörler (84, 0.6%, 7.1, 43/41). Beş yıllık 
genel yaşam tüm vakalar için %67.8 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Ülkemizde 2002 yılından beri tutulan kanser kayıt-
ları ülkemizde pediatrik kanserlerle uğraşan sağlık çalı-
şanları için önemli bir veri kaynağı olmuştur. Yaşam hızları 
ise önceki yıllarda %65’lerde iken, bu çalışmada %70’lere 
kadar ulaşmıştır. Bu çalışmadan sağlana veriler çocukluk 
çağı kanserlerinin dağılımı hakkında bilgi sahibi olmanın 
yanı sıra, ulusal ve uluslar arası düzeyde karşılaştırmala-
rın yapılması için kayıtlar yararlı bir kaynak olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik Kanser Kayıtları

S-12 
PEDİATRİK KANSER KAYITLARI 2009-2017 (TÜRK PEDİATRİK 

ONKOLOJİ GRUBU VE TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ)
M. Tezer Kutluk1, Akif Yeşilipek2
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2 Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
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TPOG-NBL 2003 protokolunun sonuclarına gore;ülkemizde 
yüksek riskli nöroblastom olgularının sağ kalım oranları 
%35’dir. Tedavi sonuçlarını iyileştirmeyi amaclayan TPOG-
NBL 2009 protokolunde 6 kur yoğun kemoterapi sonrası 
gecikmiş cerrahi, yüksek doz kemoterapi ve otolog kok 
hucre tranplantasyonu (OKIT), reziduel tümöre RT ve 13-
cis RA tedavisi planlanmıştır.

Haziran 2009-Şubat 2017 arası 25 farklı merkezden 153 
yüksek riskli olgu(%58 erkek) tanıda ulusal protokol çerçe-
vesinde OKIT koluna kaydedildi. Olguların yaşı median 33 
ay (2-154 ay) olup tümör %74 olguda sürrenal kaynaklı idi. 

Tanıda Evre 4 olan olgu sayısı %92 idi. 135 hastanın tedavi 
sonunda değerlendirmelerine ulaşılabildi. 

Yedi olgu indüksiyon sırasında hastalık progresyonu ne-
deniyle kaybedildi, bir olgu takip dışı kaldı. Altı indüksiyon 
kürü sonrası CR/VGPR oranı %57, PR oranı ise % 29 idi.

Yetmişbeş olguda gecikmiş cerrahi ve 98 olguda OKIT ya-
pıldı, 13 hasta hastalık progresyonu, 5 hasta diğer neden-
lerden dolayı nakil olamadı. Takipli olgularda median izlem 
süresi 24 ay (1-98 ay) olup, 5 yıllık sağ kalım % 63, yedi yıllık 
sağ kalım oranı % 39 olarak bulundu. Nüks hastalık %35 
olguda median 14. ayda (5-48 ay) görüldü ve %53 sistemik 
relaps olup, 4 hastada SSS relapsı vardı.

Tedavi ilişkili ölüm 5 olguda ve 3’ünde induksiyon sırasında 
görüldü. TPOG-NBL 2009 protokolü ile yüksek riskli olgu-
ların toksik ölümlerinde azalma ve genel sağkalım oranla-
rının yıllar içindeki artışı dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nöroblastom, TPOG 2009, yüksek doz 
kemoterapi
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Amaç: Nöroblastom vakalarında, hematopoetik kök hücre 
nakli (HKHN) öncesi verilen hazırlama rejimleri son yıllarda 
büyük çalışmalarla etkinlik ve toksisite açısından karşılaştı-
rılmıştır. Diğer yandan son yıllarda nöroblastom da allojeneik 
HKHN deneyimleri giderek artmaktadır. Bizde bu nedenle kli-
niğimizde nöroblastom tanılı olgulara yapılan otolog ve alloje-
neik HKHN deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya kliniğimizde Mayıs 2011 - Mart 
2018 tarihleri arasında Nöroblastom tanısı ile otolog (16 olgu) 
ve allojeneik (2 olgu) HKHN yapılan 18 olgu alındı. Nakil ön-
cesi hastalık durumu, hazırlama rejimi, nakil sonrası komp-
likasyonlar, nüks varlığı ve son durumları kaydedildi. Olaysız 
sağ kalım (EFS) ve genel sağ kalım (OS) süreleri hesaplandı.

Bulgular: 18 hastanın 10’u erkekti. Tanı yaşı ortalama 4,3 
yaş idi. 16 olgu da tanı anında metastaz vardı. Bir olgu evre 
2, bir olgu evre 3 idi. Tanıda 11 olguda kemik iliği tutulumu 
mevcuttu. Beş olguda N-myc pozitif, 3 olguda negatif, di-
ğer olgularda bakılmamıştı. 10 olgu nakil öncesi nüks yada 
refrakter idi. Dokuz olgu HKHN öncesi radyoterapi almıştı. 
Nakil öncesi 12 olguda tam remisyon, 5 olguda çok iyi kısmı 
yanıt ve 1 olguda kısmi yanıt mevcuttu. 

Otolog nakil olan 16 hastanın 12’si hazırlama rejimi olarak 
Karboplatin, Etoposit, Melfalan (CEM), 4’ü Busulfan, Melfalan 
(BuMel) aldı. Otolog nakillerde kök hücre kaynağı olarak 13 
olguda periferik kan, 2 olguda periferik kan ve kemik iliği, 1 
olguda ise periferik kan ve otolog kordon kanı kullanıldı. 

Allojeneik nakil yapılan olguların birinde hazırlama rejimi 

olarak treosulfan, melfalan, siklofosfamid, ATG, diğerinde 
ise treosulfan, fludarabin, melfalan kullanıldı. Bir olgu-
da 10/10 HLA uyumlu akraba dışı donör, diğerinde 10/10 
uyumlu kardeş donör kullanıldı. Kök hücre kaynağı akraba 
dışı donörde periferik kan, kardeş donörde kemik iliği idi. 

Tüm hastalarda engrafman gerçekleşti. En sık görülen 
toksisite mukozit, özofajit şeklindeydi. Bir olguda nefro-
toksisite, bir olguda BK virüs ilişkili hemorajik sistit göz-
lendi. Hiçbir hastada pulmoner komplikasyon ve hepatik 
veno-okluzif hastalık görülmedi.

BuMel ile CEM hazırlama rejimleri toksisite, enfeksiyonlar, 
nakil sonrası nüks, transplant ilişkili mortalite, EFS ve OS 
açısından karşılaştırıldıklarında aralarında anlamlı bir fark 
saptanmadı. 

Nakil sonrası 5 hasta tek başına 13-cis retinoik asit alırken, 4 
hasta radyoterapi ve 13-cis retinoik asit aldı. Nakil sonrası or-
talama izlem süresi 38 ay idi. Yedi hastada nakil sonrası nüks 
gelişti. Altı (%33.3) hasta (4 hasta relaps, bir hasta GVHH, bir 
hasta toksisite nedeniyle) kaybedildi. Transplant ilişkili mor-
talite %11 idi. 6 yıllık EFS ve OS sırasıyla, %50 ve %66.7 idi.

Sonuç: Her iki hazırlama rejimininde etkili, uygulanabilir 
ve yan etki profillerinin kabul edilebilir olduğu saptandı. 
Allojeneik nakil sonuçlarının olgunlaşabilmesi için bu ko-
nuda daha fazla veriye gerek olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Nöroblastom, Hematopoetik kök hüc-
re nakli
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Amaç: Orta risk grubu nöroblastomda (ORG NB) indük-
siyon KT sonrası rezidü tümör tedavi ve prognozu etkile-
mektedir. Bu ön çalışmada rezidü tümör patolojisinin (HP) 
tedaviyi yönlendirmedeki rolü araştırılmıştır.

Gereç-Yöntem: ORG NB tanılı 30 hastadan tanı ve indüksi-
yon sonrası patoloji raporlarına ulaşılan 24’ü araştırmaya 
alındı. Tıbbi kayıtlar geriye dönük değerlendirildi. Indük-
siyon KT sonrası tümör dokusu değişiklikleri regresyon 
paterni (RP); maturasyon paterni (MP); regresyon ve ma-
turasyon paterni (RP+MP) bulgularını sergileyenler veya 
KT’ye rağmen hiçbir değişiklik göstermeyenler şeklinde sı-
nıflandı. RP: NB diferansiasyonu olmaksızın veya schwan-
nian stroma (SS) gelişimi olmaksızın yoğun fibrozis, kalsi-
fikasyon, nekrozun gösterilmesi şeklinde tanımlandı. MP: 
SS’nın eşlik ettiği ganglionöroblastom tipi ve SS’nın eşlik 
etmediği, diferansiye olan NB tipi şeklinde tanımlandı (Ped 
Blood Cancer 2012;58(5):675).

Bulgular: Hastaların K/E oranı 5, 20’si <18aylıktı. Tümörler 
7’si sürrenal, 9’u paravertebral, 8’i orta hat yerleşimliydi. 
Metastatik 14 hasta vardı. Evre2’de iki, Evre3’de 9, Evre4’de 
11, Evre4S iki hasta vardı. Primer cerrahi (makroskopik re-
zidülü) 4 hastada yapılmıştı. Indüksiyon yanıtı %83 (CR+PR) 
idi. Tanı histopatolojisi andiferansiye NB (%21), az diferan-
siye NB (%46), diferansiye NB %8, ileri değerlendirme ya-
pılamayan (%12.5), GNB (%12.5). MKI, değerlendirilebilerin 
7’sinde yüksek, 7’sinde düşüktü. Geciktirilmiş cerrahi, 13 
hastada tam rezeksiyon, 11 hastada makroskopik rezidü-
lü sonuçlandı. Tam rezeksiyonlu 13 hasta RT almadı. HP 
raporları RP ve MP açısından incelendiğinde 9’unda RP, 

4’ünde MP, SS’nın eşlik ettiği GNB; 5’inde MP, SS’nın eşlik 
etmediği, diferansiye olan NB alt tipi, üçünde RP+MP, üçün-
de ise KT sonrası değişiklik yok şeklinde değerlendirildi.

Makroskopik rezidülü 11 hastadan biri 4.ayda operasyon 
ilişkili öldü. Primere RT uygulanan ve uygulanmayan beşer 
hasta vardı. RT uygulanan 5 hastanın ikisinde tümör pato-
lojisi KT ile değişiklik göstermemişti, ikisinde ise MP (SS-
nın eşlik etmediği diferansiye NB), birinde RP mevcuttu. 
RT uygulanmayan 5 hastanın üçünde RP, ikisinde RP+MP 
mevcuttu. RT yapılmayan 5 hasta idame KT ile izlendi. 

Geciktirilmiş cerrahi sonrası makroskopik rezidülü olup 
RT alan beş hastadan birinde 6. ayda refrakterlik gelişti; 
RT almayan beş hastadan familial NB olan birinde 6. ayda 
primer dışı relaps gelişti. Her iki hasta grubu izlemde olup, 
ölen hasta yoktur. Izlem süreleri ve tümörün kemoterapiye 
yanıtı tablo-1’de özetlenmiştir.

Sonuç: Çalışmada hasta sayısı az ve hastaların izlem süre-
leri kısa olsa da ön analiz verilerine göre ORG’da indüksyon 
KT ve cerrahi sonrası rezidü tümör kalan hastalarda gerek 
RT gerekse ek olarak verilen KT nin uzun dönem yan etki-
leri ve riskleri göz önüne alınarak tümör dokusu KT ile reg-
resyon ± maturasyon gösteren hastalarda ek KT kürü ve/
veya RT verilmeden idame tedavi, diferansiye edici ajanlar 
ve antianjiojenik ajanlar verilerek hastaların izlenebilece-
ğini düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Maturasyon, orta risk nöroblastom, 
regresyon

S-15 
ORTA RİSK GRUBU NÖROBLASTOMDA REZİDÜ TÜMÖR 
HİSTOPATOLOJİSİNİN TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ ETKİSİ 

OLABİLİR Mİ?
Dilek Ince1, Melek Erdem1, Deniz Kızmazoğlu1, Emre Çeçen1, Erdener Özer2, Nur Olgun1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji BD 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD
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Tablo-1

Indüksiyon tedavisi ve geciktirilmiş cerrahi sonrası makroskobik rezidülü hastalar
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Amaç: Nöroblastom (NB) tanılı süt çocukların klinik özel-
likleri, tedavi yanıtları, yaşam hızlarının değerlendirilmesi. 

Gereç-Yöntem: Merkezimizde 1987–2018 yıllarında, NB ta-
nısı almış <18aylık 46 hastanın klinik karakteristikleri ve 
tedavi yanıtları retrospektif analiz edildi. 

Bulgular: Hastaların 45’i analiz edilebilir bulundu. K/E =1.8, 
ortanca tanı yaşı 7ay ( 0–18ay), tanıda <12 aylık 30 hasta vardı. 
Evre dağılımı Evre-1 (E1) %11, E2 %4, E3 %38, E4 %31, E4S 
%16. IPOG92 protokolüyle tedavi edilen iki hasta dışında 43 
hastanın risk grubu dağılımı düşük risk grubu (DRG) 10, orta 
risk grubu (ORG) 26, yüksek risk grubu (YRG) 7 hastaydı. 

10 hasta TPOG-NB-2003, 33 hasta TPOG-NB-2009 proto-
kolleriyle tedavi edilmişti.

DRG (n:10): Evre1’de 5, evre2’de 2, evre4S’de 3 hasta vardı. 
MYCN 6 hastada negatif, evre1 olan bir hastada amplifiyey-
di. Evre4S olan bir hasta hastalık progresyonu ile 5. Ayda 
öldü. DRG bir ve 5 yıllık EFS ve OS %90.

ORG- iyi histoloji (ORG-IH) (n:9): Evre3’de 5, evre4’de bir, ev-
re4S’de 3 hasta vardı. MYCN 7 hastada negatifti. Evre4S olan 
bir hasta 2kür A7 sonrası karaciğer metastazlarında progres-
yon olunca karaciğere RT ve birer kür A8, A9 ile tam remis-
yona girdi. Evre 3 olan karaciğer metastatik bir hasta cerrahi 
ilişkili öldü. ORG-IH bir ve 5 yıllık EFS %78, OS %89.

ORG-kötü histoloji (ORG-KH) (n:17): Evre3’de 7, evre4’de 9 
ve evre4S’de bir hasta. MYCN 16 hastada negatifti. Evre 4 

bir hasta refrakter hastalıklı, Evre4 familial NB bir hastada 
7. Ayda primer dışı relaps gelişti. ORG-KH bir ve 5 yıllık EFS 
%85, OS %100.

YRG: Evre3’de 3, evre4’de 4 hasta vardı. Yedi hastanın be-
şinde MYCN amplifiyeydi. Biri evre3, ikisi evre 4 olan üç 
hastada hastalık progresyonu oldu (7, 7 ve 5. Aylar), üçü de 
progresyonla öldü (9, 10 ve 7. Aylar). YRG bir ve 5 yıllık EFS 
%50, OS %50.

Radyoterapi uygulanan 10 hastadan beşi karaciğer me-
tastazlarına RT uygulanan <=12aylık infantlardı. Diğer beş 
hastadan dördü evre3, biri evre4 olup primer tümöre RT 
uygulanmıştı.

Ortanca izlem süresi 18ay (1ay–16yıl), bir yıllık, 5- ve 10- yıllık 
olaysız yaşam hızları (EFS) %79, bir yıllık, 5- ve 10 yıllık ge-
nel yaşam hızları (OS) %87. Tüm hastalarda olayların geliş-
me zamanı ortanca 5.5ay (3–7ay) idi; beş hastada progresyon, 
bir hastada primer dışı relaps, bir hastada refrakterlik ve bir 
hastada cerrahi ilişkili ölüm olmuştu. Toplam 5 ölümün dördü 
progresyon biri cerrahi ilişkiliydi. Tüm grubun 37’inde MYCN 
çalışılmıştı ve %16’sında amplifiye idi. MYCN amplifiye olan ve 
olmayanlar için sırasıyla 5 yıllık EFS %40 ve %88 (p:0,018), 5 
yıllık OS %40 ve %100 (p:0.00) bulundu. Yaşı <12ay ve 12-18 
ay olan hasta gruplarının sırasıyla 5 yıllık EFS %80 ve %77 
(p:0,98); 5yıllık OS %92 ve %79 (p:0,31)bulundu.

Sonuç: Süt çocukluğu dönemi (<=18ay) nöroblastom tanı-
sıyla tedavi edilen hastalarımızın tedavi sonuçları başarılı 
ve dünya literatürü ile uyumlu bulundu. MYCN amplifikas-

S-16 
ONSEKİZ AYLIKTAN KÜÇÜK SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİ 

NÖROBLASTOMDA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ
Dilek Ince1, Deniz Kızmazoğlu1, Melek Erdem1, Safiye Aktaş2, Emre Çeçen1, Zekiye Altun2, 

Ayşe Demiral3, Erdener Özer4, Mustafa Olguner5, Oğuz Altungöz6, Rıza Çetingöz3, 
Handan Güleryüz7, Kamer Mutafoğlu8, Nur Olgun1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji BD 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji BD 
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 

4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD 
5 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD 

6 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD 
7 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD 

8 Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji BD, Şimdiki adres: İzmir Ekonomi Üniversitesi 
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yonu olan hastaların yaşam hızları amplifikasyon olmayan-
lardan anlamlı derecede düşük bulundu.

Anahtar Kelimeler: Nöroblastom, Süt Çocukluğu dönemi, 
Tedavi

Risk Gruplarına Göre Genel Yaşam Hızları (OS) Risk Gruplarına Göre Olaysız Yaşam Hızları (EFS)
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, 2000-2015 yılları arasında 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı’n-
da izlenen nöral krest kökenli olguların önemli özellikleri 
yönünden retrospektif değerlendirilmesi, TPOG NB-2003 
ve TPOG NB-2009 kemoterapi protokollerinin karşılaştırıl-
ması ve çizilecek yeni tedavi protokollerine yardımcı olun-
ması olarak belirlenmiştir. 

Materyal-Metod: Bu çalışmada Ağustos 2000 ile Aralık 
2015 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Pedi-
atrik Onkoloji Bölümünde tanı konularak tedavi ve takipleri 
gerçekleştirilmiş olan nöroblastom, ganglionöroblastom 
ve ganglionörom tanılı 76 hastanın genel demografik ve 
klinik özellikleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hasta grubunda cinsiyet dağılımının benzer ol-
duğu ve ortalama tanı yaşının 38 ay olduğu belirlenmiştir. 
Başvuru anındaki başlıca yakınmalar karın ağrısı ve karın 
şişliği, ateş ve yürüme bozukluğudur; en sık şikâyet böl-
geleri karın ve torakstır. Primer tanı yöntemleri olarak MR 
ve BT tercih edilmiş, MIBG ile %36 ve PET ile %77 oranın-
da metastatik hastalık belirlenmiştir. Hastaların %46’sın-
da evre 4 hastalık olduğu, en sık tümör lokalizasyonunun 
ise abdomen olduğu tespit edilmiştir. Hastaların %90’ında 
NSE, %74’ünde LDH, %33’ünde ferritin, %50’sinde VMA 
ve %61’inde HVA yüksekliği tespit edilmiştir. Hasta gru-
bunun %29’unda MYCN pozitifliği belirlenmiş, %86’sında 
sitogenetik anomali tespit edilmiştir. Hastaların %55’inde 
metastatik hastalık mevcut olup bunların %32’sinde kemik 

metastazı, %42’sinde lenf nodu metastazı, %26’sında ke-
mik iliği metastazı, %20’sinde organ metastazı, %18’inde 
ise SSS metastazı görülmüştür. Hastaların %22’sinde nüks 
gelişmiş, en sık nüks alanının sürrenal, karaciğer ve to-
raks olduğu belirlenmiştir. Primer cerrahi uygulanan has-
taların %76’sında total, %21’inde subtotal eksizyon yapıl-
mıştır. TPOG 2003 protokolüne göre 15, 2009 protokolüne 
göre 33 hasta kemoterapi almış, 2003 protokolü uygula-
nan hastaların %60’ına ve 2009 protokolü uygulanan has-
taların %58’ine radyoterapi verilmiş, 2009 protokolü alan 
hastaların %30’una ise kök hücre nakli yapılmıştır. Hasta-
lardan %71’i remisyona girmiş, bunlardan %54’ünde tam 
remisyon, %17’sinde çok iyi kısmi yanıt gelişmiştir. 2009 
protokolü uygulanan hastalardaki tam yanıt oranları 2003 
protokolü alanların iki katıdır. Genel sağkalım değerlendir-
melerinde 2009 protokolü uygulanan hastalarda tanı yaşı 
18 ay altında olanların sağkalımları anlamlı derecede iyidir. 

Sonuç: Çalışmamız nöroblastomda 2003 ve 2009 teda-
vi protokollerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği 
lokal bir çalışmadır. Elde ettiğimiz bulguların daha geniş 
örneklem büyüklüğü olan ve daha uzun takip süreli çalış-
malarla konfirme edilmesi gerekir. Çalışmamızın mevcut 
bulguları ile ülkemizde nöroblastom konusunda yapılacak 
araştırmalara kıymetli bir veri kaynağı olacağını düşün-
mekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, Kemotrapi protokolleri, 
Nöroblastom

S-17 
2000-2015 ARASINDA TANI ALAN ÇOCUKLUK ÇAĞI 

NÖROBLASTOM HASTALARINDA 2003 İLE 2009 TPOG 
KEMOTERAPİ PROTOKOLLERİNİN RETROSPEKTİF 

KARŞILAŞTIRILMASI
Ibrahim Kartal1, Esra Bekar2, Ayhan Dağdemir1
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2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Samsun
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Amaç: Moleküler yapısı ve klinik davranışı heterojen olan 
nöroblastomda halen tedavi ve prognozu değerlendirmek 
için yeni biyobelirteçlerin değerlendirilmesine ihtiyaç bu-
lunmaktadır. Bu çalışmada biyobelirteç saptamak amacıy-
la nöroblastomlu hastaların kan örneklerinde proteomik 
tarama ile belirlediğimiz manganez-süperoksid dismutaz 
(SOD2)’nin doku düzeyinde protein ekspresyonunun önemli 
olup olmadığının belirlenmesiydi.

Gereç-Yöntem: Toplam 94 nöroblastom olgusunun SOD2 
protein ekspresyonu parafin doku örneğinde immunohis-
tokimyasal yöntemle çalışıldı. SOD2 protein ekspresyon-
ları negatif, bir, iki ve üç pozitif olacak şekilde skorlandı. 
Hastaların doku örneklerinde N-MYC ekspresyonu, 1pLOH, 
11q delesyonu, 17q kazancı Real-time PCR ve DNA ploidisi 
Flow sitometrik yöntem ile çalışıldı. SOD2 protein ekspres-
yon düzeyleri ile hastaların N-MYC ekspresyonu, 1pLOH, 
11q delesyonu, 17q kazancı ve DNA ploidisini içeren mo-
leküler ve klinik verilerle ilişkisi değerlendirildi. Istatistik-
sel olarak Kruskal-Wallis ve pearson korelasyon analizleri 
p<0.05 düzeyinde gerçekleştirildi.

Bulgular: Çalışmada toplam 94 olgunun (44 kız, 50 erkek) 
%46.8’ını kızlar ve %53.2’sini erkekler oluşturmuştur. Yaş ara-
lığı 0-168 ay olup, ort 30.73 ay ±35.25 ay idi. N-Myc pozitifliği 
%19.1, 1pLOH %45.7, 11q del % 20.2 ve 17q kazanç %46.8 ve 
% 31.7 diploid olarak saptandı. Olguların doku SOD2 ekspres-
yonu %37.2’inde negatif, %26.6’nda bir pozitif, %17.0‘nde iki 
pozitif ve %19.1‘nde üç pozitif idi. SOD2 ekspresyonu diferan-
siasyon ile ilişkili değerlendirilmiş ve ganglionöron alanların-
da, nörofilde ve ganglion hücrelerinde pozitiflik yoğun olarak 
saptanmıştır. Kruskal-Wallis ve pearson korelasyon analizi 
yapıldığında SOD2 ekspresyonu, klinik verilerle anlamlı bir 
korelasyon göstermemiştir(p>0.05).

Sonuç: Nöroblastom hastalarının kan örneklerinde prote-
omik yaklaşımla risk grupları ile orantılı bir şekilde arttığı 
saptanan SOD2 proteinin, hasta doku örneklerinde özel-
likle diferansiasyon ile ilişkili olduğu düşünülen benzer 
düzeyde ekspresyon paterni göstermiştir. Klinik ile kore-
lasyon göstermeyen SOD2 protein ekspresyonunun nörob-
lastomda biyobelirteç olup olamayacağını belirlemek için 
hasta sayısı arttırılmalı, nöroblastom risk gruplarına ve 
klinik izlemlere göre değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Biyobelirteç, Nöroblastom, SOD2
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NÖROBLASTOMDA MANGANEZ-SÜPEROKSİD DİSMUTAZ BİR 

BİYOBELİRTEÇ OLABİLİR Mİ? 
(TÜRK PEDİATRİK ONKOLOJİ GRUBU ADINA)
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Amaç: Kanserde heterojenite tümör hücrelerinin biyolojik 
yanıtlarının farklı olmasına denir. Nöroblastom tedavisin-
de moleküler testler, risk sınıflamasında önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu çalışmada metakron nöroblastom örnek-
lerinde DNA ploidisi, MYCN amplifikasyonu 1pLOH, 11q 
delesyonu ve 17q kazancının heterojenitesini incelenmiştir.

Gereç-Yöntem: TPOG nöroblastom veri tabanındaki 882 
hastadan 25 tanesinde çoklu metakron örnek mevcuttu. 
MYCN amplifikasyonu,1pLOH, 11qdel ve 17q gain RT-PCR 
ile değerlendirildi. DNA ploidisi akım sitometre ile değer-
lendirildi. Istatistiksel analiz SPSS 22.0 programında ta-
nımlayıcı istatistikler ve paired sample t testi ile yapıldı.

Bulgular: Ilk örneklerin yaş ortalaması 41.24±43.74 iken 
ikinci örneklerin yaş ortalaması 47.37±40.19 idi. 13 kız 12 
erkek hasta vardı. Hastaların %16,7’si düşük %27,8’i orta 
%55,6’sı yüksek risk grubundaydı. Heterojenite MYCN’de 
%25, 1pLOH’ta %52, 17q kazancında %20, 11qdel’de %13 
DNA ploidide %28,6 olarak tespit edildi. Heterojen vakala-
rın çoğu risk sınıflamasını değiştirmemekle birlikte iki va-
kada risk sınıflamasını değiştirdiği gözlenmiştir.

Sonuç: Moleküler heterojenite aynı hastaların farklı nörob-
lastom örneklerinde gözlenmiştir. Moleküler testler farklı za-
manlarda alınmış doku örneklerinde tekrarlanmalı ve risk sı-
nıflamasında oluşabilecek değişiklikler değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Nöroblastom, heterojenite

S-19 
NÖROBLASTOMDA MOLEKÜLER HETEROJENİTE (TÜRK 

PEDİATRİK ONKOLOJİ GRUBU ADINA)
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Amaç: Hepatoblastomlar, seyrek görülen karaciğer malin 
tümörüdür. Histopatolojik olarak saf fetal olanlar çok iyi gi-
dişli, küçük hücreli andiferansiye histolojide olanlar kötü 
klinik gidişlidir. Bu çalışmada, hepatoblastomda miRNA 
ekspresyon paternini göstermek, farklı histopatolojik tip-
lerde öne çıkan miRNA’yı saptamaya çalışmak ve bunun 
prognostik bir belirteç olup olmayacağını saptamak amaç-
lanmıştır.

Gereç-Yöntem: Yirmi iki adet parafin gömülü arşiv hepa-
toblastom doku örnekleri elde edildi. Bunlardan elde edi-
len RNA’lar, cDNA’sına çevrildi. Literatürde tümör patoge-
nezinde adı geçen miR17, miR146a, miR302d ve miR19b 
kantitatif gerçek zamanlı PCR ile çalışıldı. Elde edilen so-
nuçlardan relatif kantitasyon yapılabilmek için ∆/∆ Ct me-
todu kullanıldı. Bu metod ile miRNA ct değerleri Snord48 
house keeping geni ile normalize edildi. Eşik değeri geçen 
sikluslara ait kat değişimleri için de karşılaştırmalı 2-ΔΔCt 
metodu kullanıldı. 

Bulgular: Hastaların tanı yaşı ortalama 38,14 ay (3-204 
ay), %54,5’u (n=10) kız, %54,5’u (n=12) erkek idi. Olgularda 
tümör dokusunda normal dokuya göre sadece miRNA-17 
azalmış olarak belirlendi (p=0,028). Pognozu belirleme 
açısından miR-17 ekspresyonu istatistiksel olarak anlamlı 
idi (AUC=0,875, p=0.044). Ekspresyonlar histopatolojik alt 
tiplere göre değerlendirildiğinde miRNA19b embriyonel alt 
tipte anlamlı olarak yüksek saptandı ( p=0.008). Sağkalım 
oranları irdelendiğinde olaysız ve genel sağkalım oranları 
ile miR-17 arasında ilişkili saptanmadı (p>0,05) Epitelyal 
komponenti, embriyonel ve fetal olarak karşılaştırıldığında 
her iki tip arasında olaysız ve genel sağ kalım arasında fark 
saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Ekspresyonu azalmış olarak bulunan miRNA’ların, 
farklı klinik davranış gösteren hepatoblastomlarda, klinik 
gidişi öngörmede önemli veriler sağlayabileceğini düşün-
mekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hepatoblastom, mikroRNA, prognoz
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Amaç: Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemilerinde (ALL), 
hücre çoğalması ve apoptozis ile ilgili yollarla bağlantılı ol-
duğu düşünülen lamin A/C, lamin B1 ve lamin B2 protein-
lerinin gen ekspresyon durumunun saptanması ve prognoz 
ile olan ilişkilerinin değerlendirilmesi planlandı.

Gereç-Yöntem: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı’na Ocak 2008 ile Mart 
2014 tarihleri arasında başvuran ve ALL tanısı alıp tedavi 
edilen ve tanı anında RNA izolasyonu yapılan 64 hasta ve 35 
kontrol olgu çalışmaya dahil edildi. Tanı anında ve indüksi-
yon kemoterapisi bitiminde lamin A/C, lamin B1 ve lamin 
B2 protein gen ekspresyonları Real Time PCR yöntemi ile 
çalışıldı.

Bulgular: ALL hastalarımızda, tanı anında bakılan lamin 
B1 protein gen ekspresyonu kontrol grubuna göre belirgin 
olarak düşük bulundu (p:0,001). Tanı anındaki lamin prote-
in gen ekspresyonu düzeyleri ile indüksiyon kemoterapisi 
sonrasında bakılan lamin protein gen ekspresyonu düzey-
leri karşılaştırıldığında; indüksiyon kemoterapisi verildik-
ten sonra lamin A/C ve B2 protein gen ekspresyon düzey-
lerinin anlamlı olarak azaldığı görülmüştür (her iki değeri 
p:0.0001). Lamin B1 protein gen ekspresyon düzeyindeki 
azalmanın ise anlamlı olmadığı görülmüştür (p:0,403). 
Kontrol grubu ile indüksiyon kemoterapisi sonrasındaki la-
min düzeyleri karşılaştırıldığında ise tüm lamin protein gen 
ekspresyon düzeylerinde anlamlı bir azalma saptanmıştır 

(tüm p değeri 0,0001 idi). Tanı anındaki lamin protein gen 
ekspresyon düzeyleri, hastaların özellikleri ile kıyaslandı-
ğında ise; tedavi sırasında exitus olan hastalarda, yaşayan 
hastalara göre tanı anındaki lamin A/C ve B2 protein gen 
ekspresyon düzeylerinin anlamlı olarak yüksek çıktığı gö-
rülmüştür (sırasıyla p:0,036 ve p:0,005). B hücreli ALL fe-
notipine sahip olan hastalara göre, T hücreli ALL fenotipine 
sahip olanlarda lamin B1 protein gen ekspresyon düzeyle-
rinin anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır (p:0,004). 
Hepatomegalisi olan hastalarda olmayanlara göre, sple-
nomegalisi olan hastalarda olmayanlara göre hem lamin 
B1 (sırasıyla p:0,008 ve p:0,027) hem de lamin B2 (sırasıyla 
p:0,024 ve p:0,012) protein gen ekspresyon düzeylerinin an-
lamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemilerinde, la-
min B1 protein gen ekspresyonu, tanısal bir belirteç olarak 
kullanılabilir. Ayrıca tüm lamin proteinleri tedaviye yanıtta 
prognostik bir belirteç olarak olarak kullanılabilir. Çalış-
mamız, çocukluk çağında akut lenfoblastik lösemilerinde 
lamin proteinlerinin tanı ve prognoz ilişkisine yönelik ya-
pılan literatürdeki ilk çalışma olup, daha fazla kapsamlı, 
çok merkezli ve daha fazla hasta ile yapılacak çalışmalarla 
daha net sonuçların elde edilebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, lamin prote-
inleri, prognoz
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Amaç: Febril nötropeni (FEN), kanser hastalarında morbi-
dite ve mortalitenin başlıca nedenlerinden biridir. Endotel 
hasarı ve disfonksiyonu sepsisin önemli özelliklerinden 
biridir. Bu nedenle endotel bariyer geçirgenliğini düzenle-
yen proteinlerin sepsis belirteci olarak kullanımı gündeme 
gelmiştir. Bu çalışma ile serum Angiopoetin-1, Angiopo-
etin-2, vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve so-
luble fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) düzeylerinin febril 
nötropenik çocuklarda sepsisi öngörmedeki rolünü araş-
tırmayı hedefledik.

Gereç-Yöntem: Pediatrik Hematoloji-Onkoloji kliniğinde 
Ocak 2014 ile Aralık 2016 yılları arasında febril nötropeni 
nedeniyle izlenen 52 çocuk hasta prospektif olarak incelen-
di. Nötropenik ateş atağının başlangıcında ve 48. saatinde 
serum ang-1, ang-2, VEGF ve sFlt konsantrasyonları ölçül-
dü ve bu mediatörlerin sepsis ve bakteriyemi belirteçleri 
olarak tanısal doğrulukları değerlendirildi

Bulgular: Elli iki hastaya ait [K: 23, E: 29, ortanca yaş: 7,7 
yıl (0,7-18)] 86 FEN atağı değerlendirildi. En sık görülen 
tanılar osteosarkom (% 22), ALL (%19) ve Ewing sarkomu 
(% 19) idi. Ortalama nötropeni süresi ve mutlak nötrofil sa-
yısı sırasıyla 8 gün (3-30) ve 130/mm3 (10-500) bulundu. 
Nötropenik ateş ataklarının %35’i aktif hastalık, %35’i tam 

remisyon, % 16’sı kısmi remisyon, %14’ü ise rölaps/dirençli 
hastalık sırasında kaydedildi. Yirmi dokuz FEN atağı (% 34) 
sepsis ile komplike idi ve 12 FEN atağında (% 14) mikro-
biyolojik ajan izole edildi. Hasta grubunda 0. saatte Ang-2 
(160,57 pg / ml, 15,64-1111,11 pg / ml, p = 0.02) ve sFlt1 dü-
zeyleri (1622,74 pg / ml, 750-3980 pg / ml, p <0.001) kontrol 
grubuna göre yüksek, Ang-1 (696,19 pg / ml, 11.57-14452 
pg / ml, p <0.001) ve VEGF düzeyleri (128,77 pg / ml, 0-1001 
pg / ml, p <0.001) ise düşüktü. Serum Ang-2 düzeyleri, sep-
sisle komplike olan FEN ataklarında ateş başlangıcında, 
sepsis görülmeyen ataklara göre belirgin yüksek bulundu 
(ort:145,82 pg/ml. ort:75,13 pg/ml, Mann-Whitney test, P = 
0.017). Komplikasyonsuz FEN’li hastalarda sepsis ve / veya 
bakteriyemi gelişen hastalara kıyasla Ang-1, VEGF ve sFlt-
1 düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu.

Sonuç: Çalışmamızda nötropenik ateşin atağının başlan-
gıcında bakılan serum Ang-2 düzeylerinin sepsis gelişen 
hastalarda sepsisi olmayanlara göre belirgin yüksek oldu-
ğunu gösterdik. Yüksek Ang-2 düzeylerinin, pediatrik kan-
ser popülasyonundaki febril nötropenik hastalarda sepsi-
sin göstergesi olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Angiopoetin, sepsis, febril nötropeni
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Amaç: Langerhans hücreli histiyositoz (LHH) nadir görülen 
bir hastalık olup, iskelet sistemini sıklıkla tutar. Tek lezyon 
olarak kemik tutulumu ile tanı konulan çocuk LHH hasta-
ları için son 40 yılda tedavi seçenekleri olarak, tedavisiz 
izlem, intralezyoner steroid enjeksiyonu, cerrahi eksizyon, 
küretaj, steroid-dışı antiinflamatuvar ilaçlar, bifosfonatlar 
yanında kemoterapi (vinblastin-steroid gibi) ve radyotera-
pi kullanımı ile ilgili deneyimler bildirilmiştir. Günümüzde 
lokal tedavi yaklaşımları öne çıkmıştır. Bu çalışmada, Ocak 
1990 sonrasında bölümümüzde iskelet sisteminde tek lez-
yon ile LHH tanısı konulmuş çocuk olguların retrospektif 
olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Ocak 1990 ve Aralık 2017 tarihleri arasın-
da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji 
Bölümünde histopatolojik olarak tanı konulan ve tanı anın-
da tek kemik lezyonu bulunan çocuk olguların dosyaları ve 
hastane kayıtları retrospektif olarak incelenerek, demog-
rafik özellikleri, başvuru yakınmaları, tanısal girişimler, te-
davi yaklaşımları ve sonuçları ile hastaların son durumları 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Sonuçlarımıza göre tanıda tek kemik lezyonu 
saptanan toplam 74 hastadan 43’ü (%58) erkek, 31‘i (%42) 
kız idi. Ortanca 8 yaş (1-18 yaş) bulundu. Hastaların %96’sı-
nın yakınması lezyon bölgesinde ağrı ve şişlik idi. En sık 
yerleşim yeri 46/74 hastada (%62) kafa, 18/74 hastada 
(%24) gövde, 10/74 hastada (%13) ekstremiteler idi. Yirmi 

bir hastaya insizyonel biyopsi ile, 53 hastaya ise tümör ek-
sizyonu ya da küretajı ile tanı konuldu ve tüm hastaların 
tanısı histopatolojik olarak doğrulandı. Elli iki hasta (%70) 
eksizyonel biyopsi sonrası tedavisiz izlendi. Onüç hastaya 
(%17) biyopsi sonrası ‘vinblastin-prednizolon’ içeren ke-
moterapi verildi; altı hastada lezyon lokalizasyonuna rad-
yoterapi (RT) uygulandı (bir olguda sakroiliak bölge, diğer 
beş olguda vertebralara; RT dozları 600-2000 cGy arası). 
Ortanca 57 aylık izlem sonunda (0-188 ay) 74 olgunun 
41’inin takipten çıkmış olduğu görüldü. Olguların dördün-
de relaps gelişti, relapsların kemik relapsı olduğu ve pri-
mer bölgeden kaynaklanmadığı saptandı. Relaps saptanan 
olgularda tutulumun yaygınlığına göre cerrahi, kemoterapi 
ya da radyoterapi ile tekrar remisyon sağlandı. Tutulum ye-
rine bağlı olarak dişlerde bozukluk, kolda uyuşma, T12’de 
yükseklik kaybı, korse kullanımı gibi durumlar saptanan 7 
olgu haricindeki 67 hastada (%90) sekel saptanmadı.

Sonuç: Sonuçlarımıza göre tek lezyon kemik tutulumu ile 
tanı alan LHH hastalarında cerrahi eksizyon ya da küretaj 
ile uzun süreli kontrol sağlanmasının mümkün olduğu, 
özellikle vertebra yerleşimlilerde olmak üzere seçilmiş ol-
gularda düşük doz RT’nin lokal kontrolü sağlamada etkin 
olduğu görülmüştür. Uzun dönem morbiditeyi önlemek için 
bu hastalarda agresif tedavilerden kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Langerhans Hücreli histiyosistoz, kemik
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Langerhans hücreli histiositozda (LHH), multisistemik has-
talık, küçük yaş ve/veya riskli kemik tutulumuyla birlikte 
SSS hastalığının sıklığının arttığı bilinmektedir. SSS hastalı-
ğı olası nöroinflamasyona bağlı gelişerek parankimal kitle-
sel hastalık, diyabetes insipitus ya da çok daha morbit olan 
nörodejaneratif hastalık kliniği ve/veya radyolojik bulgularıyla 
belirlenmektedir. Son dönemde radyolojik ve klinik bakı bul-
guları arasında korelasyon olmayabileceği de belirtilmekte 
olup, SSS hastalığı açısından riski yüksek olguları doğru iz-
lem programına almak,ve hasta ve olası yüksek riskli grubda-
ki olgularda yoğun IVIG sağaltımın hastalık progresini azalttığı 
ve/veya iyileştirdiği vurgulanmaktadır.

Bu prospektif çalışmada,2016-2017 yılları arasında,klini-
ğimizde daha önce yapılan çalışma ile LHH-SSS hastalığı 
saptanmış ve kuvvetle olası LHH-SSS olarak kabul edilen 
9 olgunun, bazal nöroradyolojik, nörolojik ve nöropsikolo-
jik değerlendirmeleri yapıldı ve 7 olguya 1,5-2 yıl sürede 
IVIG sağaltımı uygulandı (0,5 gr/kg / 21 günde 1 ). Sağaltım 
sonunda bu yapılan tüm değerlendirmeleri sonucunda, 6 
hastanın güncel kraniyal MR bulguları progresyon göster-
mezken ve düzenli IVIG almayan 1 olguda yineleyen kemik 
lezyonları gelişmesi ile primer hastalık yineledi ve kontrol 
hipofiz MRG’ında nörohipofiz yokluğunun saptanması (DI 
açısından izlemde) üzerine düzenli IVIG sağaltımı başlandı.

Tanıda nörobilişsel değerlendirmede kazanılmış motor 
ve mental fonksiyonlarda kaybı saptanan ve multisistem 
hastalıkla 2 yaş altı ağır hemolitik anemi kliniği ile gelen 
olgu primer hastalık sağaltımı ile eş zamanlı yoğun IVIG 
sağaltımı almış olup daha sonra allo-KIT uygulanarak IVIG 
almaya devam etti, yapılan AGTE’de dil gelişiminde gerilik 
ve dikkat eksikliği saptanması üzerine 1 yıl süre ile IVIG uy-
gulandı ve son kontrolde yapılan WISC-R testinde belirgin 
düzelme elde edildi. Bu olgunun nörokognitif bozukluğu-
nun düzelmesinde IVIG’in etkili olduğu düşünülmektedir.

Yedi hastaya nörodejeneratif bulguları saptamak üzere 
SARA ( ataksi değerlendirme) ve EDSS (Genişletilmiş Özür-
lülük Durum) ölçekleri uygulandı ve patoloji saptanmadı.

Sonuç olarak, LHH-SSS hastalığında fizyopatoloji tam ay-
dınlatılamamakla beraber, nöroinflamasyon ve nörodeje-
nerasyon zemininde gelişmesi nedenli IVIG sağaltımının 
olumlu etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Az sayıda 
hastada yapılmış olan çalışmamızda, IVIG sağaltımının 
LHH-SSS hastalığında progresyonu önleyebileceği, hatta 
iyileşmeyi sağlayabileceğini gözlendi. LHH-SSS hastalığı 
açısından riskli olan olguların dikkatle nöro-klinik ve uy-
gun radyolojik izlemlerinin yapılması, gecikmeden IVIG sa-
ğaltımı başlanmasının ve uzun dönem izlemlerinin daha iyi 
sonuçlara götürebileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: langerhans hücreli histiositoz, SSS tu-
tulumu, IVIG tedavisi
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Giriş ve Amaç: Langerhans hücreli Histiyositoz (LHH) ol-
gularında en sık kemik tutulumu izlenir. Son çalışmalar-
da kraniyofasiyal kemiklerde (orbita, temporal, mastoid, 
sfenoid, zigomatik, etmoid, maksilla, paranazal sinüsler) 
tek lezyon bulunması ‘beyin için riskli’ olarak (diyabetes 
insipidus/ nörodejeneratif hastalık için) tanımlanmakta ve 
kemoterapi önerilmektedir. Bazı yayınlarda ise izole orbita 
tutulumunun riskli lezyon sayılmaması önerilmektedir. Bu 
çalışmada bölümümüzde LHH tanısı konulan, kafa kemik-
lerinde tek lezyonu olan çocuk olguların retrospektif olarak 
incelenmesi amaçlandı. 

Hastalar ve Yöntem: Ocak 1990 ve Aralık 2017 tarihleri 
arasında Hacettepe Ü.T.F. Pediatrik Onkoloji bölümünde, 
histopatolojik olarak LHH tanısı konulan, kafa kemiklerin-
de tek lezyonu olan çocuk olguların dosyaları ve hastane 
kayıtları retrospektif olarak incelenerek, demografik özel-
likleri, başvuru yakınmaları, tanısal girişimler, tedavi yak-
laşımları ve sonuçları, izlemdeki sorunlar ile son durumla-
rı değerlendirildi. 

Bulgular: Belirtilen dönemde tanı konulan toplam 46 LHH 
olgusunun tanı anındaki ortanca yaşı 9.2 yıl (1.2-18), kız/
erkek oranı 29/17 idi. En sık başvuru yakınmaları ağrı (24), 
şişlik (21) ve ptozis (1) idi. Görüntülenmelerde direkt gra-
filer yanında en sık olarak BT (%43) ve MRG (%52) kulla-
nıldı. Primer lezyon yerleşim yerleri paryetal (16), frontal 
(10), oksipital (7), orbital (6), mandibula (6) ve temporal (1) 
kemikler idi. 37 olguda primer tümöre cerrahi rezeksiyon 
yapılmış olup, yedisine kemoterapi, ikisine radyoterapi ve-

rildi. Cerrahi rezeksiyon en sık olarak kranyum kemikle-
rine (paryetal, oksipital, frontal) uygulandı (p=0.05). Diğer 
kemik lezyonlarına çoğunlukla biyopsi yapıldı. 8 olguda 
primer tümör ‘beyin için riskli’ bölgelerde yerleşmiş olup, 
orbitada lezyonu olan bir hasta tedavisiz izlendi; diğer 7 ol-
guya cerrahi eksizyon yapıldı. Hiçbir olguda izlemde rekür-
ren hastalık görülmedi. Tüm hastaların 11’inde dura ya da 
parankime uzanım mevcut olup bu olgularda da izlemde 
ek sorun görülmedi. Ortanca 52 aylık izlemde 22/46 olgu 
takipten çıkmış olup düzenli izlemi yapılan ve hayatta olan 
24 olgunun birinde diğer kemiklerde relaps gelişti, tedavi 
ile tekrar remisyona girdi. Mandibula lezyonu olan bir has-
tanın diş problemi dışında sekel izlenmedi.

Sonuç: Tek lezyon olarak kafa kemiği tutulumu olan LHH 
olgularında cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi uygu-
lanabileceği; tedavi verilmeden yakın izlemin de seçenek 
olabileceği bildirilmiştir. Uluslararası Histiyositoz Grubu-
nun 2015 kılavuzu dışında yeterli yayın olmayıp bu konuda 
veriye ihtiyaç vardır. Kranyum kemikleri (paryetel, frontal, 
oksipital) LHH’de en sık tutulan bölgeler olup dura tutulu-
munda bile cerrahi rezeksiyon ile lokal kontrol yeterli olur. 
Riskli görülen kemiklerde tutulum olan 8 olguya (en sık or-
bita) kemoterapi uygulanmamış olup izlemde komplikas-
yon görülmedi. LHH’de izole orbita kemik tutulumlarının 
‘beyin için riskli’ olduğu kavramının gözden geçirilmesi 
gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Langerhans hücreli histiyositoz, risk 
lezyon
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Amaç: Langerhans hücreli histiositoz immatür dendritik 
langerhans hücrelerinin klonal artışı ve dokularda birikim 
sonucu ortaya çıkan nadir bir hastalıktır. Tek bir cilt ya da 
kemik lezyonundan çoklu organ yetmezliği ile sonuçlana-
bilecek multisistem hastalığa kadar geniş bir yelpazede 
klinik bulguları olabilir. Kızlar ve erkekler eşit oranda et-
kilenir, ortalama tanı yaşı 30 aydır ancak erişkinlikte bile 
ortaya çıkabilmektedir. Hastalığın yaygınlığına ve riskli 
organ tutulumuna göre tedavi süresi 6-12 ay sürmektedir. 
Prednizolon, vinblastin, metotreksat, 6-merkaptopurin ve 
etoposit sıklıkla kullananılan kemoteropötik ilaçlardır. Bu-
rada tedavisi tamamlanmış hastalarımızı geç yan etkiler 
açısından değerlendirmeyi amaçladık. 

Gereç-Yöntem: Hastanemizde 2007-2018 yılları arasın-
da Langerhans hücreli histiyositoz tanı ve tedavisi almış, 
remisyonda olan 11 hastamızı tedaviye sekonder geç yan 
etkileri açısından inceledik. LCH III kriterlerine göre, mul-
tisistem yüksek risk tutulumu Grup 1, multisistem düşük 
risk tutulumu Grup 2, lokalize veya multifokal tek sistem 
tutulumu Grup 3 olarak sınıflandırıldı. Yan etkiler açısından 
hastalarımızın vücut ağırlığı, boy, kalsiyum, fosfor, alkalen 
fosfataz, idrar dansitesi, tiroid fonksiyonlar, ACTH, kortizol, 
prolaktin, IGF-1, ILGFB-3, FSH, LH, östrojen, testosteron, 
D vitamini değerleri, kemik surveyleri ve KMD skorlarını 
inceledik.

Bulgular: Hastalarımızın ortalama tanı yaşı 53.5 ay (4 ay- 
15 yaş) olup erkek/kız oranı 7/4 idi. Iki hasta Grup 1, 1 hasta 
Grup 2 (akciğer tutulumu), 8 hasta Grup 3 ( 2’sinde frontal 
kemik, 2’ sinde parietal kemik, 1’ inde oksipital kemik, 1’ 
inde kranium, 1’ inde oksipital kemik ve vertebra, 1’ inde 
izole cilt tutulumu) idi. Kümülatif steroid dozu Grup 2 ve 3 
de 2.6 gr/ m2 iken Grup 1’ de 13.8 gr/ m2 idi. Ortalama ta-
kip süresimiz 69.2 ay (21- 153 ay) dır. Yan etkiler açısından 
değerlendirdiğimizde multisistem tutulumu olan grupta 
(Grup 1) gelişme geriliği saptandı. Hiçbir hastada pubertal 
gelişimde gerilik saptanmadı. Tüm hastalarımızın kalsi-
yum, fosfor, alkalen fosfataz düzeyleri, tiroid fonksiyon test-
leri, kortizol, ACTH, IGF 1, ILGFB 3 düzeyleri normal olarak 
bulundu. KMD değerleri incelendiğinde 1 hastada(Grup 3) 
osteoporoz (Z skorı -3.1) ve 1 hastada (Grup 1) osteopeni ( 
Z skoru -1.7) saptandı. Plazma D vitamini düzeyleri 9 has-
tada 20’ nin altında, 1 hastada 10 ‘un altında bulundu ve bu 
hastalara replasman tedavisi yapıldı. 

Sonuç: Özellikle multisistemik tutulumu olan Langerhans 
hücreli histiyositozlu hastaların büyüme gelişme geriliği, 
osteoporoz ve D vitamin düzeyleri açısından yakın takip 
edilmeleri ve replasman tedavilerinin yapılmasının önemi 
vurgulanmak istendi.

Anahtar Kelimeler: Langerhans hücreli histiyositoz, Yan 
etkiler, Gelişme geriliği
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Amaç: Türkiye’de genelde 0-17 yaş arası çocukluk çağında 
her yıl yaklaşık 140 vaka lenfoma tanısı almaktadır.Bunun 
yaklaşık yarısını Hodgkin Lenfoma (HL) vakaları oluştur-
maktadır. Primer diyafram altı (HL) oluşumu çocukluk ça-
ğında nadir olup, tüm pediatrik Hodgkin Lenfoma vakaları-
nın ortalama %3’ünü teşkil eder. 

Gereç-Yöntem: Bu çalışmada 33 Pediatrik Hematoloji- On-
koloji merkezinden 1967–2018 yılları arasında tanı konulup 
tedavi edilen toplam 2915 Hodgkin Lenfoma hastalarının 
taranması neticesi bulunan 17 (%0.6) primer diyafram altı 
Hodgkin Lenfoma vakaları sunulmuştur.

Bulgular: Tanı anında hastaların yaş ortancası 9-10 yıl (3,5-
16 ) olup, 17 vakanın 15’i erkek, sadece ikisi kız çocuktu. 
Hastaların ikisinin alt grubu nodüler lenfosit predominant 
Hodgkin Lenfoma (NLPHL), geri kalan klasik Hodgin Len-
foma hastalarının biri Lenfositten zengin (LZ), altısı mikst 
sellüler, üçü Nodüler Skleroz beşi klasifiye edilmemiş HL 
vakalarıydı. Iki hasta Evre I, bir hasta Evre IV diğerleri Evre 
II olmak üzere tutulum alanları 10 hastada 3 nodal bölge-

nin altında, geri kalan yedisinde ise 3 ve üzerindeydi. Has-
taların altısında (%35 ) B semptomu, ikisinde (%12) bulky 
hastalık vardı. Çoğunluk (9 hasta) ABVD protokolü olmak 
üzere bütün hastalar kemoterapi aldılar, kür sayısı 2-6 ara-
sında değişmekteydi. Sekiz hastaya karın bölgesine 18-36 
Gy arasında radyoterapi verilmişti. Hastaların ilk tanı anın-
da ortanca Hb değerleri 11.3(5.1-14.0 gr/dl), LDH: 283 (78-
554 IU/L) Alb:4.2 (2.6-5.1 gr/dL) sedimantasyon: 37 (4-140 
mm/saat) olarak bulundu. Sadece bir hasta kemoterapiden 
8 ay sonra relaps geliştirdi. Halen ortanca 8.3 yıllık (3 ay-
33.6 yıl) izlem süresince 17 hasta sağdır

Sonuç: Bu çalışma bugüne kadar çocukluk yaş grubundaki 
primer başlangıçlı en geniş diyafram altı HL serisini içer-
mektedir.Tedavide son gelişmelere uygun olarak kombine 
kemoterapi kür sayısının azaltılması ve cevaba göre rad-
yoterapiden kaçınılması ileride ortaya çıkabilecek geç yan 
etkileri engellemek için şarttır.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin Lenfoma, diyafram altı
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Amaç: Medipol Mega Üniversite Hastanesinde otolog ke-
mik iliği nakli yapılmış olan Hodgkin lenfoma hastalarında 
hastalık tekrarlarını incelemek, hastalığın tekrarı duru-
munda yapılan teavilerde başarıyı değerlendirmek ve has-
talarda monoklonal antikor kullanımının tedaviye katkıla-
rını görmek.

Gereç-Yöntem: Medipol Mega Üniversite Hastanesine Ni-
san 2014 ile mart 2017 tarihleri arasında otolog kemik iliği 
nakli yapılmış 15 hastanın tedavilerini, aldığı kemoterapi-
lerin ve yapılan nakilleri geriye dönük olarak incelenmiştir.

Bulgular: Bu dönemde toplam 15 hastaya otolog kemik 
iliği nakli yapılmıştır. Otolog kemik iliği nakli uygulanan 
bu 15 hastadan 9’u kız, 6’sı ise erkektir. Hastaların yaşla-
rı ortanca 14 (7-19)dır. Hastaların 14’ü otolog kök hücre 
nakline relaps sonrası tam remisyonda girerken, 1’ i par-
siyel remisyonda girmiştir. Hastalardan 12’sine hazırlama 
rejimi olarak BCNU, etoposide, melfalan, sitarabinden 
oluşan kemoterapi rejimi verilmiştir. 3 hastaya ise BCNU 
bulunamadığı için yerine bendamustine kullanarak kemik 
iliği nakli uygulanmıştır. Parsiyel remisyonda nakle girilen 
hastada remisyon sağlanamamıştır. Geri kalan 14 hasta-
nın 8’inde otolog kök hücre nakli sonrası relaps gelişmiştir. 
Relaps gelişen olgulardan birine nivolumab ve kemoterapi 
verilmiş hasta remisyona girmiş fakat allojeneik kök hüc-
re nakli yapılmamıştır, hasta 1 yıldır başka bir merkezde 
takip edilmektedir. Otolog kök hücre nakli sonrası relaps 
gelişen diğer 8 hastaya çeşitli kemoterapiler uygulanmış 
bu hastalardan altısında tam remisyon sağlanmış, ikisi 

S-28 
RELAPS REFRAKTER HODGKİN LENFOMA KEMİK İLİĞİ NAKLİ 

SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Yöntem Yaman1, Murat Elli1, Ebru Sarıbeyoğlu2, Volkan Hazar3, Kürşat Özdilli1, Sema Anak1

1 Medipol Mega Üniversite Hastanesi 
2 Charite: Cottbus 

3 Medical Park Bahçelievler

 

parsiyel remisyona girmişlerdir. Bu 8 hastadan 5’ine bren-
tuximab vedotin 4 ile 12 defa verilmiştir. 8 hastada alloje-
neik kök hücre nakline girmiş, kök hücre kaynağı olarak 
4 hastada aile içi HLA uygun donör, 2 hastada akraba dışı 
HLA uygun donör, 2 hastada anne haploidantik donör kul-
lanılmıştır. Hazırlama rejiminde busulfan melfalan yada 
fludarabine melfalan ile şiddeti azaltılmış hazırlama rejimi 
kullanılmıştır. Haploidantik nakiller posttransplant siklo-
fosfamid verilerek yapılmıştır. Anti timosit globulin diğer 
transplantlarda kullanılmıştır. Nakil sonrası tüm hastalar-
da tam donör kimerizmi elde edilmiş olur, tam remisyonda 
nakle girmeyen 2 hasta 6 ay içinde hastalık progresyonuyla 
kaybedilmiştir. Diğer 6 hastadan 1’i stabil hastalık, 5’i has-
talıksız olarak takip edimektedir.

Sonuç: Otolog kök hücre nakli relaps Hodgkin lenfomalar-
da standart tedavi yaklaşımı olarak kullanılmakta ve ba-
şarı oranları %50-65 aralığında 2 yıllık hastalıksız yaşam 
sağladığı belirtilmektedir. Hastalarda relaps durumunda 
brentuximab vedotinin allojeneik nakle kadar köprü görevi 
görebildiği bunda başarılı olduğu bildirilmektedir. Ayrıca 
otolog nakil sonrası relaps eden vakalarda hastaların azal-
tılmış şiddette hazırlama rejimleriyle allojeneik kemik iliği 
naklinden faydalanabileceği söylenmektedir. Bizde kendi 
çalışmamızda relaps eden 15 vakada otolog ve gerekirse 
tekrar sonrası allojeneik nakille uzun süre yaşamın devam 
ettirilebileceğini düşünüyoruz

Anahtar Kelimeler: hodgkin, kemik iliği nakli, brentuksi-
mab vedotin
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Amaç: Hodgkin Lenfoma(HL) çocukluk çağındaki tüm len-
fomaların %11 kadarını oluşturur. Günümüzde güncel ke-
moterapi ve radyoterapi yaklaşımları ile genel sağkalım 
oranları %90’lara yükselmiştir.Ancak halen relaps refrak-
ter hastalar için yeni tedavi seçeneklerine ihtiyaç vardır. Bu 
çalışmada,Nisan 2004’ten itibaren bölümümüzde Hodgkin 
lenfoma tanısı ile takip edilmiş hastalarımızın retrospektif 
olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları He-
matoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk On-
koloji Kliniği’nde Nisan 2004-Ocak 2018 tarihleri arasında 
Hodgkin lenfoma tanısı almış ve takip edilmiş hastaların 
demografik özellikleri, başvuru yakınmaları, evreleri, al-
dıkları tedaviler ve tedavi yanıtları retrospektif olarak bö-
lüm dosya arşivinden ve bilgisayar kayıtlarından incelen-
miştir. Kliniğimizde tanı alan, ancak daha sonra takiplerine 
gelmeyen ya da başka merkezlerde takibine devam eden 
hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Bulgular: Sonuçlarımıza gore toplam 62 hastadan 38’i 
(%61) erkek, 24‘ü(%39) kız idi. Tanı anında ortanca yaş 102 
ay (28-206 ay) bulundu. Hastaların %16’sı evre 1, %38’si 
evre 2, %22’si evre 3, %24’ü evre 4 idi.Hastaların başvuru 
şikayetleri en sık %77 boyunda şişlik idi. 16/62(%25) hasta-
nın B semptomları vardı. Hastaların 7(%11) tanesi lenfosit-
ten zengin, 27(%43) tanesi nodüler sklerozan, 28(%45) ta-

nesi mikst selüler histolojik alt tipindeydi. Hastaların hepsi 
ABVD-COPP ile tedavi edildi. Toplamda 47(%75) hastaya 
radyoterapi uygulandı. 39(%62.9) hastada boyuna (median 
doz:22 Gy), 32(%51.6) hastada mediastene (median doz:23 
Gy), 12(%19,4) hastada batına (median doz:20 Gy) radyote-
rapi uygulanmıştı.10 hastada (%16) relaps gelişti. Relaps 
gelişen hastalardan 5 tanesi ICE, 4 tanesi gemsitabin vi-
neralbin protokolü ile tedavi edildi.1 hastaya cerrahi uy-
gulandı. Second line tedavi sonrası relaps gelişen 2 hasta 
mevcuttu. 4 hastaya (%6.5) otolog KIT yapıldı. Ortanca 44 
aylık (2-236 ay) izlem süresi sonunda 4 hasta kaybedildi. 
Bu hastalardan 2 tanesi otolog KIT sonrası kaybedilmiş idi. 
Hastaların 5 yıllık genel sağkalımları %95.1 bulundu. Has-
taların 5 yıllık olaysız sağkalımları ise %82 olarak bulundu. 

Sonuç: Hastalarımızın erkek/kız oranı 1.5/1 olarak bulun-
du. Eskiden ülkemizde mikst selüler tip HL daha sık olarak 
görülmekteyken, hastalarımızda nodüler sklerozan HL’nin 
mikst selüler ile hemen hemen eşit olduğu görüldü. Hasta-
larımızın demografik özellikleri, 5 yıllık genel sağkalım ve 
olaysız sağkalım oranlarının literatürlerle uyumlu olduğu 
gözlendi. Hodgkin lenfoma hastalarında, sağkalım oranları 
artmış olmasına rağmen, relaps refrakter vakalarda yeni 
hedefe yönelik tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Hodgkin lenfoma
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Amaç: Yeni tanı Burkitt lenfomalı (BL) hastaların tedavi 
başarısı ve yaşam hızları güncel tedaviler ile %90’ın üze-
rindedir. Bu çalışmada kliniğimizde BL tanısı alarak FAB 
LMB 96 protokolü ile tedavi edilen 57 hastanın demografik 
ve klinik özellikleri ile sağkalım sonuçlarının değerlendiril-
mesi amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Mart 2011 ile Mart 2017 arasında bölümü-
müze başvuran, BL tanısı konan, daha önce tedavi alma-
mış, immünyetmezliği olmayan ve FAB LMB 96 protokolü 
ile tedavi başlanan hastalar çalışma grubuna alındı. Tümör 
evresi I veya tam çıkarılmış abdominal evre II ise düşük 
riskli (grup A), santral sinir sistemi (SSS) tutulumu ve/veya 
kemik iliğinde blast oranı %25 üzerinde olan hastalar yük-
sek riskli (grup C), bunlar dışında kalanlar ise orta riskli 
gruba (grup B) alındı. Bütün risk grupları için protokolün 
standart kolları seçilerek tedavi başlandı. Buna göre, grup 
A için COPAD-COPAD, grup B için COP-COPAD-COPAD-
CYM-CYM-COPAD ve grup C için COP-COPAD-COPAD-
CYVE-(M)-CYVE-M1-M2-M3-M4 kürleri verildi. Hastaların 
demografik özellikleri, tedavi yanıtları ve yaşam hızları de-
ğerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 48’i erkek, 9’u kız ve ortanca yaşları 
8.2 yaştı. Iki hastaya grup A (%3), 41 hastaya grup B (%72) 
ve 14 hastaya grup C (%25) tedavisi verildi. Hastalar ortan-
ca 50 ay izlendiler. Bütün grupların genel (OS) ve olaysız 
(EFS) yaşam hızları 5 yılda %90.8 ve %87.4 bulundu. Grup A 
olarak değerlendirilen iki hasta tanıdan itibaren 17. ve 57. 

ayda remisyonda izlemdeler. Orta ve yüksek riskli hasta-
larda 5-yıllık OS %95 ve %78, 5-yıllık EFS ise %93 ve %62 
bulundu. Sitoredüktif faz (COP) sonunda tam veya çok iyi 
yanıt oranı %45 idi (grup B için: 19/41 ve grup C için: 6/14 
hasta). Indüksiyon tedavisi sonunda tam yanıt oranı %58 
idi, 24 hastada (%42) rezidü tümör dokusu izlendi. Rezidü 
tümörü olan 8 hastada (7 grup B ve 1 grup C) histopatolojik 
olarak dokuda canlı tümör görülmedi. Tümör pozitif olan 
8 hastanın orta riskli grupta tedavi edilmekte olan ikisinin 
tedavisi grup C ile devam edildi, 6 yüksek riskli hastanın 
ise tedavileri değiştirildi. Tümör pozitif olan 8 hastanın üçü 
ilerleyici hastalık ile kaybedildi. Kalan 8 hastadan doku ör-
neklemesi mümkün olamadı. Bu hastalar MR ve PET ile ek 
görüntülemeler yapılarak, radyolojik görüntülerin granu-
lasyon lehine olması nedeniyle tedavileri değiştirilmeden 
yakın izlendiler; hepsi ortanca 48 ayda remisyondalar. 

Sonuç: Sonuçlarımız daha önce yayınlanmış olan FAB LMB 
96 protokol sonuçları ile benzerdir. Yeni tanı BL’lı hasta-
larda FAB LMB 96 protokolü etkili bir tedavi şemasıdır. En 
önemli sağkalım göstergesi indüksiyon tedavisi sonunda 
tam yanıt olmasıdır. Radyolojik tam yanıtlı olmayan has-
taların önemli kısmında rezidü doku tümör içermeyebilir, 
mümkün ise histopatolojik örnekleme yapılmalı, değil ise 
ek radyolojik incelemeler ve fonksiyonel görüntüleme ile 
rezidüel dokuda tümör veya granulasyon dokusunun ayrı-
mı tartışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Burkitt Lenfoma, kemoterapi
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Giriş-Amaç: Tüm çocukluk çağı tümörlerinin %7-12’i 
non-Hodgkin Lenfomalar (NHL) oluşturur. NHL’ların yakla-
şık 1/3’ü ekstranodal bölgelerden köken alır. Primer epidu-
ral lenfoma oldukça nadir olup tüm lenfomaların yaklaşık 
% 0.1-3.3’ünü oluşturur. Bu çalışmada hastanemizde tanı 
almış olan spinal epidural lenfomalı olguların değerlendi-
rilmesi planlandı.

Hastalar ve Yöntem: Ocak 1980-Ocak 2017 tarihleri arasın-
da Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Bölümünde 
tanı alan primer spinal epidural lenfoma olguları retros-
pektif olarak değerlendirildi. 

Sonuçlar: Bölümümüzde 37 yıl süresince NHL tanısı ile iz-
lenen 1354 hastadan 14’ünde primer spinal epidural lenfo-
ma saptandı. Olguların 11’i erkek (%78.6), üçü kız (%21.4) 
olup ortanca yaşları 159.5(14-185) ay bulundu. Hastalar en 
sık ağrı ve güçsüzlük şikayetleri ile başvurmuştu. Yakın-
maların başlangıcından tanıya kadar geçen median süre 
15 gün (7 gün-3 ay) bulundu. Fizik incelemede hastaların 
%78’inde motor kayıp saptandı. Tümörün yerleşim yeri 
dört hastada lumber, üçünde torakal, birinde servikal, iki-
sinde servikotorakal, birinde torakolumber ve birinde de 
lumbosakral bölgedeydi. Iki hastada ise birden fazla se-
viyede tutulum vardı. Iki hastada beyin omurilik sıvısında 
blast saptandı. Dört hastada bölgesel lenf nodunda, dört 
hastada böbrekte, 3 hastada kemik iliğinde ve 3 hastada 
kemiklerde tutulum vardı. Üç hasta Evre-IV, diğerleri evre 
III hastalık olarak değerlendirildi. Histopatolojik alt tip dört 

hastada Burkitt, üç hastada prekürsör B hücreli, bir hasta-
da prekürsör T hücreli, iki hastada lenfoblastik, bir haftada 
diffüz büyük B hücreli, bir hastada anaplastik büyük hücreli 
lenfoma olup ikisinde sınıflandırılamamıştı. Bir olguda to-
tal, beşinde subtotal eksizyon ve laminektomi uygulandı. 
Hastalar histopatolojik tipine ve evresine uygun kemote-
rapi protokolleri ile tedavi edildi. Sekiz olguda radyoterapi 
uygulandı. Altı hastada median 6.5 (2-52) ayda rekürens 
gözlenmiş olup bunlardan biri nüks sonrası teadaviyi bı-
rakmış, dördü hastalık progresyonu ile kaybedilmişti. Beş 
hasta (%36) median 99 (71-180) ayda hastalıksız olarak 
yaşıyordu. Üç yıllık genel yaşam (OS) %45, olaysız yaşam 
(EFS) %36 bulundu. 

Yorum: Çocukluk çağında kord basısı bulguları ile başvu-
ran ve paraspinal kitle saptanan hastalarda nöroblastom, 
Ewing sarkomunun yanı sıra Hodgkin dışı lenfoma da ayı-
rıcı tanıda düşünülmelidir. Literatürdeki spinal epidural 
lenfomalı olguların çoğu erişkin yaştadır. Hastanemizde 
izlenen tüm pediatrik NHL olgularının %1.03’ini epidural 
lenfomaların oluşturduğu saptandı. Literatürle uyumlu 
olarak olgularımızın en sık matür B hücreli tipte olduğu 
görüldü. Spinal epidural lenfomalı hastalarımızda yaşam 
hızlarının diğer lenfoma olgularımıza göre daha düşük ol-
duğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin dışı lenfoma, Ekstranodal 
lenfoma, Spinal epidural tümörler
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Amaç: Merkezimizde tanı alan Hodgkin lenfomalı hastala-
rın özelliklerinin ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi 
ve yaşam hızlarının sunulması amaçlandı.

Hastalar ve Yöntem: Pediatrik Onkoloji kayıtlarındaki 154 
hastadan Ocak 1996-Aralık 2016 tarihleri arasındaki 143 
hastanın verileri incelendi. Demografik ve klinik özellikler, 
tanı, histopatoloji, evrelemeye esas olan radyolojik değer-
lendirmeler, 2012 yılından itibaren tanı ve değerlendirmede 
rutin yapılan PET-BT verileri ve hasta kayıtları incelendi. 
Yaşam hızları belirlendi. 

Bulgular: Hastaların %61.5’i erkek, yaş ortalaması 
11.51±4.18 yıl (sınırlar: 2.08-17.92 yıl) olup %9’u tanı sı-
rasında beş yaşından küçüktü. Olguların %79’u servikal 
ve supraklaviküler lenfadenopati ile başvurdu, %41’inde 
B semptomları mevcuttu. Histopatolojik alt tip olguların 
%55’inde nodüler sklerozan tip, %27’sinde karışık hücre-
li tip olarak belirlendi, Evre I %10.5, evre II %43, evre III 
%30.4, evre 4 %16.1 bulundu. Mediastinal tutulum %65, 

dalak tutulumu %29.4 oranda idi. Hastalara ABVD kemote-
rapi protokolü verildi. Kemoterapiye tam cevap %83 olarak 
belirlendi. 135 (%94) hasta radyoterapi (RT) aldı. Küçük yaş-
ta ve ileri evreli olan üç hastaya RT verilmedi. Erken ölen 3 
hasta ile ailenin onam vermediği iki çocuk RT almadı. Tüm 
grupta 2 ve 5 yıllık EFS %85 ve %83, genel yaşam hızı %97 
ve %95 olarak belirlendi. Evrelere göre 5 yıllık EFS anlam-
lı bulundu (Evre 1:%100, evre II %89, evre III %78, evre 4 
%65, p:0.003). 5 yıllık genel yaşam hızı sırasıyla %100, %98, 
%92, %90 olarak belirlendi. Ölen 6 hastadan beşinde iler-
leyici /dirençli hastalık gözlendi. Bu hastalardan ikisinde 
eş zamanlı akciğer tüberkülozu mevcuttu. Bir hasta klinik 
düzelme aşamasında pnömosistis jirovecii enfeksiyonu ile 
kaybedildi. Dirençli hastalığı olan beş hasta otolog kemik 
iliği nakline yönlendirildi.

Sonuç: Genel yaşam hızı yüksek olan Hodgkin lenfomada 
dirençli hastalık en önemli mortalite nedenidir.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma
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Giriş: Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda tanı anı ve te-
davi süresince karşılaşılan en yaygın sorunlardan birisi 
kanser ilişkili yorgunluktur.Subjektif bir bulgu olan yor-
gunluğun değerlendirilmesi için çeşitli ölçeklendirmeler 
kullanılmaktadır.Hinds ve Hockenberry tarafından gelişti-
rilen çocukluk çağı yorgunluk skalası, kanser tedavisi alan 
çocuklarda gözlenen kanser ilişkili yorgunluğun değerlen-
dirilebildiği bir ölçektir.Karnitin enerji metabolizması için 
temel yapıtaşlarından birisidir.Pek çok kanser türünde 
metabolizmasının bozulduğu ve tedavi süresince sekonder 
karnitin eksiklikleri gözlenebildiği gösterilmiştir.

Amaç: Lösemili çocuklarda hastalık ve tedavinin kan kar-
nitin düzeyleri üzerine etkisi ve karnitin düzeylerindeki 
değişikliklerin, yorgunluk skala skorları üzerine etkilerini 
saptamaktır. 

Gereç-Yöntem: Kasım 2015-Ocak 2017 tarihleri arasında 
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Çocuk Onkoloji Kliniği ve Ankara Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bölümü’ne başvu-
ran, ALL tanısı alan ve ALL IC-BFM 2009 tedavi protoko-
lü başlanan 28 hasta (GrupI) ve 30 sağlıklı çocuk (GrupII) 
çalışmaya dahil edildi.Grup I’deki hastalardan tanı anında, 
BlokIA sonunda, BlokIB sonunda ve protokol M/HR1 Blok 
sonunda, GrupII’deki çocuklardan ise 1 kez kan karnitin 
düzey analizi için kan örneği alındı ve eş zamanlı yorgunluk 
skalaları uygulandı.

Bulgular: Tanı anında total karnitin düzeyi Grup I’de Grup II’ye 
göre yüksek iken; istatistiksel anlamlılık saptanmadı (p>0.05), 
serbest karnitin düzeyi ise Grup I’de Grup II’ye göre anlamlı 
yüksek saptandı(p<0.001).Total ve serbest karnitin düzeyleri 
Grup I’de tedavi süresince anlamlı şekilde değişiklikler sergi-
ledi, özellikle BlokIB sonunda tanı anına göre anlamlı düşüş 
gösterdi (p=0.000).Açil /serbest karnitin (AC/AF) oranların-
da tanı ile protokol M/HR1 blok sonu arasında anlamlı artış 
gösterildi(p=0.007).Yorgunluk skorları Grup I’de tanı anında 
Fatigue Scale-Parent (FS-P) ve Fatigue Scale-Adolescent 
(FS-A) skorları kontrol grubuna göre yüksek saptanmış olsa 
da, anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Ancak Grup I’de Fati-
gue Scale-Childhood (FS-C) skorları anlamlı yüksek saptan-
dı(p=0.020).Grup I’de tanı anında saptanan düşük hemoglobin 
düzeyleri ile FS-P skorları arasına negatif yönlü zayıf korelas-
yon saptandı.Grup I’deki FS-P skorları yüksek risk grubun-
da tanı anında ve protokol M/HR1 Blok sonunda daha yüksek 
skorlar olduğu görüldü.

Sonuç: Lösemili çocuklarda kan karnitin seviyelerinin te-
davisi sırasında aldıkları kemoterapilerle ilişkili olarak de-
ğiştiği ve yorgunluk skorlarının yeni tanı ALL’li hastalarda 
tanı anında sağlıklı çocuklara göre yüksek olduğu, yüksek 
riskli hastalarda daha yoğun uygulanan konsalidasyon te-
davisi sonrası da arttığı görülmüştür. Ancak karnitin sevi-
yelerindeki değişiklikler ile yorgunluk skalası skorları ara-
sında korelasyon saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağında Lösemi, Karnitin, 
Yorgunluk
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Giriş: Non Hodgkin lenfomalar(NHL) lenfoid malignitelerin 
heterojen bir grubudur,çocukluk çağı kanserlerinin %15’ini 
oluşturmaktadır.Bu çalışmada, kliniğimizde izlenen NHL 
hastalarının klinik özellikleri ve tedavi sonuçlarının değer-
lendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Kliniğimizde 1987-2016 yılları arasında NHL tanısı 
almış olan 136 hastanın dosyaları geriye dönük olarak de-
ğerlendirildi.Hastaların demografik verileri,klinik ve labo-
ratuvar özellikleri,tedavi sonuçları,genel sağ kalım (OS) ve 
olaysız sağ kalım(EFS) hızları değerlendirildi.

Bulgular: NHL tanısı ile izlenmiş 143 hastadan 136’sı değer-
lendirildi.101’i erkek (%74,3), 35’i kız (%25,7) idi(E/F:2,8/1).
Ortanca tanı yaşı 7 yıldı(1ay- 17,5 yaş). 90 hasta(%66,2) 
tanı anında 5-15 yaş aralığındaydı.En sık başvuru şikaye-
ti karın ağrısı(n=47), boyunda şişlik(n=30) idi. Şikayetlerin 
başlamasından tanıya kadar geçen ortanca süre 1,5 ay(3 
gün-24 ay) idi.Tanıda hastaların %40,4’ünde abdominal 
tutulum(n=55), %30,9 unda baş-boyun(n=42) tutulum mev-
cuttu.Histopatolojik alt tiplere baktığımızda %49,3 Burkitt 
lenfoma (n=67), %30 lenfoblastik lenfoma (n=42) saptandı. 
Hastaların %77,4’ü ileri evreydi (evre III n=55, evre IV n=50).
En sık %30,9 kemik iliği metastazı (n=42) saptandı. Bir 
hasta NF tip I, bir hasta ataksi telenjiektazi tanısı almıştı.
Hastalar 1997’den sonra BFM protokollerine göre teda-
vi alırken (n=85), 1997’den önce POG (n=9), LSA-L2(n=12) 
ve COMP(n=27) protokolleri ile tedavi edilmişti. Tanıda 2 
hasta tümör lizis,1 hasta cerrahi sonrası, 5 hasta yaygın 

hastalık nedeniyle tedaviye başlanmadan kaybedildi. Iz-
lemde 15 (%10,5) hastada relaps, 6 hastada refrakterlik, 
5 hastada ikincil kanser gelişti. Relaps olan hastaların 4’ü 
remisyona girerken, 2 si tedaviyi reddetti, 9’u kaybedildi. 
Refrakter hastalardan sadece 1’i remisyona girdi. Ortanca 
izlem süresi 75 aydı (3 gün-30 yıl). Hastalarımızın 1, 5, ve 
10 yıllık EFS sırasıyla %76,6; %66,5; %64 idi; OS sırasıy-
la %79,5; %70,7; %70,7 idi. Erken evrede (evre I-II) 5 yıl-
lık EFS %78, OS %86,3 iken ileri evrede (Evre III-IV) EFS 
%62,9; OS %68,5 bulundu, anlamlı fark saptandı. Cinsiyete 
göre 5 yıllık EFS, K/E: %64,7/%66,8; OS, K/E:%70/%71,5; 
anlamlı fark saptanmadı. Ilk tanı LDH düzeylerine göre; ta-
nıda < 500 olanlar ve >=500 olanlarda sırayla 5 yıllık EFS 
%79,5;%61,4 ve OS %91,7;%62,6 saptandı, istatiksel olarak 
anlamlıydı. Burkitt ve lenfoblastik lenfoma arasında EFS ve 
OS açısından fark saptanmadı, 5 yıllık EFS:%70; %56,8; OS: 
%72;%64. ALCL ile izlenen 9 hastamız hastalıksız, yaşıyor-
du (OS:%100). Tedavi protokolleri karşılaştırıldığında BFM, 
COMP ve POG protokolleri arasında sağkalım analizlerinde 
anlamlı fark saptanmazken, LSA-L2 de EFS ve OS anlamlı 
düşük saptandı.

Sonuç: Hastalarımızın olaysız ve genel sağ kalım süreleri 
ülkemizdeki diğer çalışmalar ile benzerdir. Çalışmamızda 
tanıda ileri evre hastalığın ve LDH>500 olmasının prognoz 
üzerine olumsuz etkisi olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: NHL, pediatri

S-34 
NON HODGKİN LENFOMA: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Eda Ataseven, Burçak Tatlı Güneş, Zuhal Önder Siviş, 
Barış Malbora, Meral Türker, Berna Atabay, Haldun Öniz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, İzmir

 



140

Sözel Bildiriler

Amaç: Çocukluk çağı kanseri yaşam oranlarında yirminci 
yüzyılın ikinci yarısında belirgin bir artış sağlanmış olup, 
bütün kanser tiplerinde 5 yıllık genel yaşam oranı %80’lere 
yükselmiştir. Kanser tedavilerindeki ilerlemeler ile akut ve 
geç yan etkilerin en az düzeye indirilmesi amaçlanmıştır. 
Biz bu çalışmamızda pediatrik sarkomlu hastalarda yaşam 
kalitesini ve sosyodemografik özelliklerini sağlıklı grup ile 
karşılaştırdık.

Gereç-Yöntem: Yaşam kalitesini değerlendirmek amacıy-
la Pediyatrik Yaşam Kalitesi Soru Formunun (PedsQLTM, 
version 4.0) daha önce kullanılabilirliği ve geçerliliği gös-
terilmiş Türkçe çevirisi kullanılmıştır. Çalışmaya toplam 85 
çocuk dahil edilmiştir. Parametrik testlerden ilişkisiz ör-
neklemler T testi, non-parametrik testlerden Mann Whit-
ney U testi kullanılmıştır. Iki farklı puan arasındaki ilişkinin 
belirlenmeye çalışıldığı analizlerde ise Sperman Brown 
Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Bu analizlerin tümü 
SPSS 20.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular: Verilerin elde edilme sürecinde çalışma gru-
bunda yer alan çocuklara ve bu çocukların ebeveynlerine 
Varni (2001) tarafından geliştirilen “Yaşam Kalitesi ölçeği 
(PEDSQL)” uygulanmıştır. Yaşam Kalitesi ölçeği ebeveyn ve 
çocuk formu olmak üzere iki farklı formda geliştirilmiştir. 
Çalışma grubunda 8-12 yaş grubunda 33; 13-18 yaş gru-
bunda ise 52 çocuk bulunmaktadır. 85 çocuğun 36’sı kız; 
49’u erkektir. Çocukların ay cinsinden yaşlarına ait so-
nuçlara göre ise, yaşların 96 – 216 ay arasında değişiklik 
gösterdiği belirlenmiştir. Yaşların ortalaması ise 164,353 

ay olarak hesaplanmıştır. Anne meslekleri incelendiğinde 
ise annelerin %75.294’ünün ev hanımı olduğu görülmekte-
dir (N=64). Baba mesleği değişkeninde ise %36.471 ile işçi 
olan baba sayısı en yüksek düzeydedir (N=31). Ailelerin ay-
lık gelirlerine ilişkin sonuçlar ise 40 ailenin, aylık gelirinin 
2001-4000 arasında olduğunu göstermektedir.

Hasta grubundaki çocukların “Sağlığım ve Faaliyetlerim” 
alt boyutu için yaşam kalitesi düzeyleri sağlıklı gruptaki ço-
cuklara göre daha düşüktür. Diğer alt boyutlar ve toplam 
ölçek puanları için ise karşılaştırılan iki gruptaki çocukla-
rın yaşam kalitesi puanları arasında manidar bir farklılık 
bulunmamıştır. 

Sonuç: Elde edilen sonuçlar halen devam etmekte olan 
çalışmamızın ön verileridir. Çalışma grubundaki çocuk sa-
yısının az olması nedeniyle sarkomlu çocukların “duygula-
rım”, “başkalarıyla geçinmem” ve “okul” alt ölçeklerinde 
puan ortalamaları sağlıklı gruba göre daha düşük olma-
sına rağmen anlamlı fark bulunamamıştır. “Sağlığım ve 
Faaliyetlerim” alt ölçeği için ise yaşam kalitesi düzeyleri 
sağlıklı gruptaki çocuklara göre daha düşüktür. Çalışmaya 
katılan çocuk sayısı arttıkça veriler daha net ortaya çıka-
caktır. Hasta gruptaki çocuklar ile ebeveynlerinin Yaşam 
Kalitesi ölçeği alt boyut ve toplam puanları arasındaki ko-
relasyonların 0.629 – 0.833 arasında değiştiği görülmekte-
dir. Bir başka deyişle çocuk ve ebeveyn puanları aynı yönde 
değişim göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: sarkom, yaşam kalitesi
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Hemşirelik Sözel Bildiriler

Amaç: Bu çalışma Çocuk Hem-Onk kliniğinde yatarak te-
davi gören hastalarda ağrının görülme sıklığını ve yöneti-
mini değerlendirmek ve ağrının yaşam kalitesini ne ölçüde 
etkilediğini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

Hastalar ve Yöntem: Eylül 2017-Şubat 2017 tarihlerinde 
yatarak tedavi gören 34 hastanın ağrısı anket uygulanarak 
sorgulanmıştır.Bu amaçla Hasta Bilgi Formu, Ağrı Skala-
sı(WONG BAKER),Semptom Sıkıntı ve Oyun Performans 
Skalası kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların ortanca yaşı 9 yıl 
(2,5-17 yıl), tanı süresi 6,5ay (0,4-24 ay) %62’si erkek,%3 
‘i kız çocuklardır. Hastaların %44’ü ALL, %12’si osteosar-
kom, %44’ü diğer tanılardı.Çocukların %97’si okula devam 
etmiyordu. %85’i kemoterapi alırken %6’sının radyotera-
pi, %21’nin cerrahi tedavi gördüğü tespit edildi.Hastaneye 
yatmadan önce %97’sinin şikayeti vardı.Bu nedenle %88’i 
sağlık kuruluşuna başvurmuştu.Hastaneye yattıktan son-
raki dönemde çocukların %38’i girişimsel işlemlere bağlı 
(kemik iliği biyopsi ve asp. lomber ponks. port takılması gi-
bi),%35’i tedaviye bağlı bazı nedenlerle ( mukozit, vezikant 
ilaçlar, karın ağrısı..) ağrı deneyimi yaşarken, % 27 ‘sinin 
hastalığa bağlı ağrısının olduğu belirlendi.Ağrı tedavisi ön-
cesi hastaların ağrısı WONG BAKER skalasına göre 5 (da-
yanılmaz)olarak görüldü. Ağrının niteliği %61 hastada ani,-
keskin, batıcı olarak tariflenmiştir. Ağrıyı azaltan faktörleri 
ise; % 97 ilaçlar, %35 dikkat değiştime ve % 27 masaj ola-
rak tarif etmiştir. Ağrı tedavisinde kullanılan ilaçların % 65 

‘i parasetamol, % 44’ü tremadol %27 ibufen olduğu görül-
dü.Tedavi sonrası ağrı tekrar değerlendirildiğinde, şiddeti-
nin,ortanca 2(orta şiddetli) olduğu görüldü.Tedavi öncesi ve 
sonrası ağrı skorları arasındaki fark anlamlıydı.(p<0,001).
Ağrının analjezik alımından sonra ne kadar sürede geçti-
ği sorgulandığında % 71’i 0-1 saat,%21 hasta ise 1-2 saat 
olarak ifade etmişlerdir. Ağrının günlük yaşam aktivitele-
ri üzerindeki etkilerine bakıldığında %77uykusuzluk,%77 
öfke ağlama nöbetleri,%65 iştahsızlık, %59 hasta ise fi-
ziksel aktivitede düşme, % 53 hasta irritabilite, %27has-
ta konsantrasyon güçlüğü ifade etmişlerdir.Farmakolojik 
olmayan yöntemler sorgulandığında dikkatini başka yöne 
çekme (%74),% 68’i pozisyon verme,%18’ise sosyal akti-
vitelerle rahatladıklarını söylemiştir.Ağrı tedavisi öncesi 
oyun performans skala sonuçlarına göre ortanca 1(1-10) 
%44 yataktan hiç çıkmadığını ifade etti. Sonrasında %24 
hasta,ortanca 4(1-10) çoğunlukla yatakta hafif aktivitede 
bulunduğunu belirtmiştir.

Sonuçlar ve Öneriler: Ağrı yaşam kalitesinde olumsuz bir 
etkiye sahip olduğu için yönetimi önemli olup multidisip-
liner ekip yaklaşımı gerektirir.Bu nedenle çocukluk çağı 
kanserlerinin takip ve tedavisinde görev alan hemşirele-
rin hastaların farmakolojik veya farmakolojik olmayan gi-
rişimlere ihtiyacını belirlemek üzere hasta kliniğe kabul 
edildikten sonra;ağrılı girişim veya her tedavi sonrası ağrı 
ile ilgili olası her sorunda en az sekiz saatte bir ağrı değer-
lendirilmesi ve takibi çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Çocuk, Kanser

S-01 
ÇOCUK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KLİNİĞİNDE YATARAK TEDAVİ 

GÖREN HASTALARDA AĞRININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE 
YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

Funda Palalı, Nurseven Karaman, Seda Şahin, Neriman Sarı, Inci Ergürhan Ilhan
S.B.U. DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
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Amaç: Bu çalışma, kanser tanısı ile izlenen çocukların 
yaşam kaliteleri ile ebeveynlerinin sağlık bakım memnu-
niyetleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yürütüldü. 

Gereç-Yöntem: Araştırma, Trakya Üniversitesi Sağlık 
Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Hematoloji/Onko-
loji ünitesinde kanser tedavisi ile izlenen, 8-12 yaşında olan 
24 çocuk ve 24 anne ile yürütüldü. Veriler ‘Anket Formu’, 
‘Pediatrik Yaşam Kalitesi Envanteri (Pedsql) 3.0 Kanser 
Modülü’ ve ‘PedsQL-Sağlık Bakım Memnuniyeti Hematolo-
ji/Onkoloji Modülü’ ile toplandı. Verilerin analizinde IBM 23 
paket programında, tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney 
U, Kruskall Wallis testi, Wilcoxon ve Spearman Korelasyon 
Analizi kullanılarak yapıldı. 

Bulgular: Çocukların yaşının 10.38±1.76, %62.5’inin erkek, 
tanı süresinin 28.08±25.72 ay, %62.5’i hastanede yattığı 
ve %25’inin okula gittiği belirlendi. Çocukların hastaneye 
yatış sayısı 16.25±8.41 idi. Annelerin ‘PedsQL-Sağlık Ba-
kım Memnuniyeti Hematoloji/Onkoloji Modülü’ puanları 
111.08±10.60 bulundu. Çocukların ‘Pedsql 3.0 Kanser Mo-
dülü’ 58.08±16.98, annelerin ‘Pedsql 3.0 Kanser Modülü’ 
puanları 56.83±15.87 idi. Annelerin ve çocukların Pedsql 
3.0 ‘Bulantı’ alt boyut puan ortalamaları arasında anlam-
lı fark vardı (p<0.001). Annelerin PedsQL-Sağlık Bakım 
Memnuniyeti Hematoloji/Onkoloji Modülü toplam puanları 
ile çocukların Pedsql 3.0 ‘Ağrı’ alt boyut puanları arasın-
da negatif korelasyon bulundu (p=0.043). Annelerin Pe-
dsQL-Sağlık Bakım Memnuniyeti Hematoloji/Onkoloji Mo-

dülü ‘Bilgi’ ve ‘Duygusal Gereksinimler’ alt boyut puanları 
ile çocukların Pedsql 3.0 ‘Ağrı’ alt boyut puanları arasında 
negatif korelasyon vardı (p<0.05). Çocukların Pedsql 3.0 
‘Bulantı’ alt boyut puanları ile Toplam Pedsql 3.0, ‘Endişe’, 
‘Bilişsel Sorunlar’ alt boyut puanları arasında pozitif kore-
lasyon bulundu (p<0.05). Anne ve baba yaşı ile çocukların 
Pedsql 3.0 ‘Endişe’ ve ‘Bulantı’ alt boyut puanları arasında 
negatif korelasyon saptandı (p<0.05). Aile yapısı ile çocuk-
ların ve annelerin Pedsql 3.0 ‘Algılanan Fiziksel Görünüm’ 
alt boyut puanları arasında anlamlı fark bulundu (p<0.05).

Sonuç: Çocukların ve annelerin çocukları için bildirdikleri 
yaşam kalitesi ile annelerin sağlık bakım memnuniyetleri 
arasında ilişki bulundu. Çocukların ağrıları azaldıkça an-
nelerin sağlık bakım memnuniyetlerinin arttığı bulundu. 
Çocukların yaşadıklarını belirttikleri bulantı semptomu, 
annelerin çocukları için bildirdiklerinden daha fazla idi. 
Çocukların bulantı, endişe, bilişsel semptomları ve algı-
ladıkları fiziksel görünüm semptomları arttıkça yaşam 
kalitelerinin azaldığı belirlendi. Çekirdek ailede yaşa-
yan çocukların ve annelerinin algılanan fiziksel görünüm 
semptomu daha yüksekti. Bu sonuçlar doğrultusunda, 
çocuğun yaşam kalitesinin arttırılması ile annelerin sağlık 
bakım memnuniyetinin arttırdığı bulundu. Çocuğun yaşam 
kalitesinin arttırılması için yaşadıkları semptomların gi-
derilmesi ve bu semptomları etkileyen faktörlerin dikkate 
alınarak hemşirelik girişimlerin planlanması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: kanseri çocuk, yaşam kalitesi, sağlık 
bakım memnuniyeti

S-02 
KANSERLİ ÇOCUKLARIN YAŞAM KALİTELERİ İLE ANNELERİN 

SAĞLIK BAKIM MEMNUNİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Filiz Savran1, Remziye Semerci2, Melahat Akgün Kostak2, Tuba Eren1

1 Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Hematoloji/Onkoloji Ünitesi, Edirne 
2 Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği, Edirne
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Amaç: Kanser, çocukların yaşamlarında ciddi fizyolojik ve 
psikolojik bozukluklara yol açma potansiyeli olan hastalık-
lardan biridir. Buna ek olarak, tedavinin büyük bir kısmının 
hastanede geçmesi çocukları psikososyal yönden de olumsuz 
etkilemektedir. Bu nedenle kanser tanısı ile izlenen çocuklar-
da psikososyal sorunların bütüncül bir yaklaşımla ele alınıp 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, çocuk hema-
toloji/onkoloji servisinde kanser tanısı ile izlenen çocuklarda 
psikososyal semptomları belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç-Yöntem: Araştırma, Trakya Üniversitesi Sağlık 
Araştırma ve Uygulama Merkezi çocuk hematoloji/onkoloji 
ünitesinde kanser tanısı ile izlenen, 6-12 yaş 25 çocuk ile 
gerçekleştirildi. Veriler “Anket Formu” ve “Hastanede Ya-
tan Çocuklar Için Psikososyal Semptomları Tanılama Ölçe-
ği (ÇPSTÖ)” ile toplandı. Veriler IBM 23 paket programında, 
tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U, Kruskall Wallis 
testi ve Spearman Korelasyon Analizi ile değerlendirildi. 
p<0.05 istatistiksel anlamlılık değeri olarak kabul edildi.

Bulgular: Çocukların yaşı 8.89±2.02, %52’si kız, tanı süresi 
30.60±22.76 ay ve %40’ı okula devam etmekte idi. Çocukla-
rın hastaneye yatış sayısı 17.56±11.33 idi. Çocukların yaşı 
ile ÇPSTÖ ‘Anksiyete’ alt boyut puanları arasında negatif 
korelasyon vardı (p=0.024). Anne yaşı ile ‘ÇPSTÖ’ toplam, 
‘Öfke Saldırganlık’ ve ‘Regresyon’ alt boyut puanları ara-
sında negatif korelasyon, baba yaşı ile ‘ÇPSTÖ’ toplam, 
‘Öfke Saldırganlık’ ve ‘Iletişim Güçlüğü’ alt boyut puanları 
arasında negatif korelasyon bulundu (p<0.05). Çocukların 

tanı alma süreleri ile ‘ÇPSTÖ’ toplam, ‘Anksiyete’ ve ‘Umut-
suzluk’ alt boyut puanları arasında pozitif korelasyon sap-
tandı (p<0.05). Çocukların kemoterapi alma durumları ile 
‘ÇPSTÖ’ toplam, ‘Öfke Saldırganlık’ ve ‘Umutsuzluk’ alt bo-
yut puanları arasında anlamlı fark vardı (p<0.05). Annelerin 
çalışma durumu ile ‘ÇPSTÖ’ ‘Umutsuzluk’ alt boyut puan 
ortalamaları arasında anlamlı fark bulundu (p=0.046). 

Sonuç: Çalışmanın sonucunda; kemoterapi alan çocuklar-
da öfke saldırganlık ve umutsuzluk semptomlarının, annesi 
çalışan çocuklarda umutsuzluk semptomlarının daha fazla 
olduğu belirlendi. Çocukların yaşı arttıkça anksiyete semp-
tomunun azaldığı, anne ve baba yaşı arttıkça psikososyal 
semptomların azaldığı, tedavi süreleri uzadıkça anksiyete 
ve umutsuzluk semptomlarının arttığı belirlendi. 

Kanser tanısı izlenen çocuklarda bütüncül yaklaşımla psi-
kososyal semptomların ve etkileyen faktörlerin bilinmesi 
önemlidir. Bu doğrultuda; 

Kanser tanısı alınmasından itibaren ölçme araçları kulla-
nılarak çocukların psikososyal semptomlarının belirlen-
mesi, psikososyal semptomları etkileyen; yaş, kemoterapi 
alma, anne çalışma durumu, tedavi süresi gibi faktörlerin 
hemşirelik bakımında dikkate alınması ve tedavi süresince 
bu semptomların izlenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: kanserli çocuk, psikososyal semptom-
ları tanılama, hemşirelik

S-03 
KANSER TANISI İLE İZLENEN ÇOCUKLARDA PSİKOSOSYAL 

SEMPTOMLARIN BELİRLENMESİ
Gülcan Avcı1, Remziye Semerci2, Melahat Akgün Kostak2, Tuba Eren1

1 Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çocuk Hematoloji/Onkoloji Ünitesi, Edirne 
2 Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği, Edirne
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Hemşirelik Sözel Bildiriler

Amaç: Hastalık algısının tedavi uyumunu doğrudan etkile-
diği bildirilmişse de genellikle tanı görüşmelerinde gün-
deme gelmemektedir. Bunun yanında kanser tanısı almış 
ergenlerin hastalık algıları konusundaki bilgi birikimimiz 
oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı, kanser tanısı alan er-
genlerin hastalık algılarını ve depresyon, anksiyete ile ola-
sı ilişkisini incelemek ve görüşmelere yeni içerik önerileri 
getirmektir. 

Yöntem: Bu çalışmaya, en fazla 1 ay önce kanser tanısı al-
mış, yaşları 14-18 arasında değişen 40 ergen (22 Kız) katıl-
dı. Hastaların %40’ı lenfoma, %25’i sarkom, %15’i santral 
sinir sistemi (SSS) tümörü ve %20’si diğer kanserlerdi. Ça-
lışmanın verileri, Hastalık Algısı Ölçeği, Beck Depresyon ve 
Beck Anksiyete ölçekleri ile elde edildi. Cinsiyet ve kanser 
tipi bağımsız değişken olarak alındı.

Bulgular: Yeni tanı alan ergenlerin en sık bildirdikleri 
semptomlar ağrı, yorgunluk ve güç kaybı idi. Erkek hasta-
lar hastalığın nedeni olarak kişilikleri gibi psikolojik faktör-
ler ile alkol gibi çevresel faktörleri görürken, kız hastalar 

virüs gibi bağışıklıklarını etkileyen faktörleri ve kötü şansı 
hastalığın nedeni olarak görmekteydi. Erkeklerin hastalık-
ların hayatlarını etkilemeyeceğine ve geçici olduğuna daha 
fazla inandığı, kızların hastalığın çok ciddi olmadığına ve 
kısa sürede tedaviyle geçeceğine inandığı görüldü. Has-
talıkları üzerinde kontrollerinin olmadığına en çok inanan 
grubun SSS tümörlü hastalar olduğu, lenfoma ve sarkom 
tanılı grupların depresyon puanlarının diğer gruplardan 
anlamlı olarak fazla olduğu ve lenfoma ile anksiyete ara-
sında pozitif bir ilişki olduğu saptandı. 

Sonuç: Kanser tanısı alan ergenlerin hastalık ve tedaviy-
le ilgili olumsuz inançlarının olup olmadığı belirlenmeli ve 
eğer tespit edilirse daha olumlu olan bilişsel içerikle de-
ğiştirilmelidir. Ağrı gibi sıkıntı verici semptomların müm-
kün olduğunca azaltılacağı bildirilmelidir. Ayrıca tedavi 
boyunca depresyon-anksiyete gibi duygu durumları kontrol 
edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: depresyon, anksiyete, hastalık algısı

S-04 
KANSER TANISI ALAN ERGENLERİN HASTALIK ALGILARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ
Arzu Çırpan Kantarcıoğlu, Betül Sevinir, Metin Demirkaya, Aytül Temuroğlu, Mehtap Ertekin

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkolojisi BD, Bursa
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Amaç: Çocuk onkoloji kliniklerinde yatmakta olan terminal 
dönemdeki hastalarda palyatif bakım desteği önemli bir 
problem olarak karşımıza çıkmakla birlikte; özelikle ağrı 
yönetimi sorun olabilmektedir

Gereç-Yöntem: Bu çalışmada; Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Hastalıkları Kliniği Onkoloji bölümünde 
2016-2018 yılları arasında servisimizde ve yoğun bakım 
ünitesinde palyatif bakım desteği alan 12 hastanın tedavi 
süresince ağrı yönetiminde kullanılan farmakolojik tedavi-
leri retrospektif olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya 2-19 yaş aralığında (ortalama 12 yaş) 12 
hasta dahil edildi, bu hastaların 4 ü kız 8 i erkek idi. Hastaların 
hepsinin nüks/ metastatik tümör tanısı mevcuttu. (Ewing sar-
kom 2, refrakter NHL 2, osteosarkom 1, nöroblastom 1, pine-
al disgerminom 1, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri 1, 
Wilms tümörü 1, epandimom 1, Hodgkin lenfoma 1, teratoid 
rabdoid tümor 1). Vakaların hepsi progresif hastalık nedeniyle 

kaybedilen hastalardı. Hastaların tanı sonrası yaşam süreleri 
6-60 ay (ortalama 26 ay) ve servisimizde ağrı nedeniyle izlem 
süreleri 1-12 ay (ortalama 3,5 ay) arasındaydı. Vakaların 5 
inde 1. Basamak ağrı tedavisi ( parasetamol, antienflamatu-
ar), vakaların 6 sinde 2 ve 3 basamak ağrı tedavisi(oksikodon 
ve tramadol, morfin, fentanil) ve sadece 1 vakada 4. Basamak 
ağrı tedavisi (intraspinal opioid) ile ağrı yönetimi yapıldı. Olgu-
ların hepsinde yoğun bakım ve algoloji desteği alınmakla be-
raber, 2 sinde ( Ewing sarkom1, nöroblatom1) bu bölümlerin 
devamlı desteği gerekti. 

Sonuç: Ağrı; son dönem kanser hastalarında karşılaştığı-
mız bulantı-kusma, beslenme sorunları, solunum sıkıntı-
ları, depresyon, kemoterapi yan etkileri gibi bir çok prob-
lemle karşılaştırıldığında göz ardı edilmemesi gereken 
önemli bir sorundur. Ağrı yönetimi; palyatif bakımdaki kan-
ser hastaların çoğunluğunda büyük önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: ağrı, palyatif bakım

S-05 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK ONKOLOJİ 

BÖLÜMÜNDE 2016-2018 YILLARINDA İZLENEN SON DÖNEM 
KANSER HASTALARINDA AĞRI YÖNETİMİ

Nurdan Taçyıldız1, Emel Ünal1, Handan Dinçaslan1, Derya Adıgüzel Erözkan2,  
Hikmet Gülşah Tanyıldız1, Hatice Mine Çakmak1, Melda Berber Hamamcı1,  

Tanıl Kendirli3, Enver Özgencil4

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Ankara 
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 

3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara 
4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Ankara

 

Ağrı yönetiminde kullanılan ilaçlar;
İLAÇLAR HASTALIKLAR KONSULTASYONLAR

1. Basamak Ağrı 
Yönetimi

parasetamol, 
antienflamatuar

Ewing sarkom 2, refrakter NHL 2, osteosarkom 
1, nöroblastom 1, pineal disgerminom 1, küçük 
hücreli olmayan akciğer kanseri 1, Wilms tümörü 
1, epandimom 1, Hodgkin lenfoma 1, teratoid 
rabdoid tümor 1

2. Basamak Ağrı 
Yönetimi Oksikodon, tramadol refrakter NHL 1, nöroblastom 1, teratoid rabdoid 

tümor 1, Ewing sarkom 1 ALGOLOJI, YOĞUN BAKIM

3. Basamak Ağrı 
Yönetimi morfin, fentanil refrakter NHL 2, nöroblastom 1, osteosarkom1, 

teratoid rabdoid tümor 1, Ewing sarkom 2 ALGOLOJI, YOĞUN BAKIM

4. Basamak Ağrı 
Yönetimi intraspinal opioid Ewing sarkom 1 ALGOLOJI, YOĞUN BAKIM
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Amaç: Oral mukozit kemoterapi ve radyoterapi alan kan-
serli hastalarda görülen ülseratif ve inflamatuvar bir sü-
reçtir. Oral mukozite yatkınlığı belirleyen faktörlerin başın-
da kemoterapi ilaçları ve dozu gelmektedir. Diğer taraftan 
hastanın immün yanıt ve direnç durumunun mukozit gelişi-
mine etkisi araştırılması gereken önemli bir konudur. Son 
yıllarda yapılan çalışmalarda vitamin A’nın antiinflamatuvar 
ve immün yanıtı düzenleyici etkileri gösterilmiştir. Vitamin 
A’nın özellikle mukozal bariyeri güçlendirici ve koruyucu 
etkilerinin olması oral mukozitin önlenmesi ve tedavisin-
deki önemini gündeme getirmektedir. Biz bu çalışmamızda 
çocuk hematoloji ve onkoloji servisinde kemoterapi alan 
hastalarda vitamin A düzeyi ile kemoterapi sonrası gelişen 
mukozit sıklığı ve derecesinin ilişkisini araştırmayı amaç-
ladık.

Gereç-Yöntem: Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk He-
matoloji ve Onkoloji kliniğinde son bir yılda (01.01.2017-
01.01.2018) yatarak kemoterapi alan kanser tanısı almış 
hastaların tedavi sonrasında gelişen mukozit sayıları ve 
evreleri kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütünün oral mukozit 
evrelendirme kriterlerine göre hastaların mukozit dere-
celeri belirlendi. Hastaların tanı anında vitamin profille-
rini değerlendirmek amacı ile bakılan vitamin A düzeyleri 
kaydedildi. Vitamin A düzeyi normal aralığı 400-1500 ng/
ml olarak kabul edildi. Vitamin A düzeyi 400 ng/ml değeri-
nin altında olanlar düşük, üzerinde olanlar normal olmak 
üzere hastalar 2 gruba ayrıldı. Vitamin A düzeyi düşük olan 
hastalar ile normal olan hastalar arasında mukozit sayısı 

ve derecesi bakımından fark olup olmadığı student-t testi 
ve korelasyon testleri uygulanarak bakıldı. 

Bulgular: Yaşları 15 ay-17 yaş (ortalama 6.34 yaş) arasında 
değişen 22’si kız, 33’ü erkek toplam 55 hasta çalışmaya da-
hil edildi. Hastalarda ölçülen ortalama vitamin A düzeyi de-
ğeri 438,4±237,2 ng/ml, ortanca vitamin A düzeyi 412,8 (89-
1237) ng/ml olarak hesaplandı. Hastaların 27’sinde vitamin 
A düzeyi düşük, 28’inde vitamin A düzeyi normal sınırlarda 
bulundu. Vitamin A düzeyi düşük olan hastalarda mukozit 
sıklığı ortalama 2,67±2,21 olarak hesaplanırken, bu değer 
vitamin A düzeyi normal olan hastalarda 2,51±2,18 olarak 
bulundu. Vitamin A düzeyi düşük olan hastalar ile normal 
olan hastalar arasında mukozit sayısı (p=0.45) ve derece-
si (p=0.64) bakımından fark izlenmedi. Vitamin A düzeyi ile 
mukozit sıklığı arasında istatiksel olarak anlamlı bulun-
mayan negatif korelasyon izlendi (r=-0.12, p=0.37). Vitamin 
A düzeyi ile mukozit derecesi arasında istatiksel olarak 
anlamlı bulunmayan negatif korelasyon izlendi (r=-0,15 
p=0,97).

Sonuç: Çocuk onkoloji hemşiresinin günlük pratiğinde 
hastalarımızın ağız bakımı ve mukozit tedavisi önemli bir 
yer tutar. Çalışmamızın sonuçları çocuk onkoloji hastala-
rında Vitamin A eksikliğinin oral mukozit gelişme sıklığını 
ve derecesini artırdığını desteklemektedir. Bu konuda daha 
geniş hasta gruplarında yapılmış çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: oral mukozit, vitamin A

S-06 
VİTAMİN A EKSİKLİĞİNİN 

ORAL MUKOZİT GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ
Zehra Müge Özkul, Derya Başaran Ergül, Ferhan Yaşasın, Merve Altuntaş, 

Sunay Çetinkaya, Şule Yeşil, Şule Toprak, Burçak Bilgin, Gürses Şahin
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Ve Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 

Hematoloji ve Onkoloji Bölümü, Ankara
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Amaç: Sanal gerçeklik sistemleri, bilgisayar tarafından 
oluşturulmuş sanal dünyada kişinin 3 boyutlu hareketle-
rine izin veren ayna nöron sistemini aktive eden yeni ve 
kullanışlı bir teknolojidir. Sanal rehabilitasyonun en büyük 
avantajı hasta çevresini ve içinde bulunduğu durumu unu-
tarak tamamen ekrandan izlediği simülasyona yoğunlaşır. 
Hastanın motivasyonunu artırarak eğlenmesini sağladığı 
için hastanın tedaviye devamlılığını da artırır. Çalışmamız-
da amacımız beyin tümörlü çocuklarda sanal gerçeklik eg-
zersiz eğitiminin etkinliğini belirlemektir. 

Gereç-Yöntem: Çocukların demografik ve klinik bilgileri 
kaydedilmiş, Nintendo Wii Fit Plus Body Test (Center of 
Gravity (COG)%Right-Left, Fit Age) ile değerlendirilmiştir. 
Çalışmamıza dahil edilen 14 çocuğa 8 hafta boyunca Nin-
tendo Wii Fit Plus sanal gerçeklik egzersiz programı uy-
gulanmıştır. Çocuklar oyun konsoloundan seçilen 5 oyun 
(1.Heading, 2.Ski Jump, 3.Penguen Slide, 4.Ski Slalom, 
5.Balance Bubbles) 4-5 defa tekrarlanarak toplam 45 da-
kika yaptırılmıştır. Çalışmanın veri analizinde SPSS 20.0 
istatistik programı kullanıldı. Parametrik değişkenler orta-
lama ± standart sapma, tanımsal değişkenler yüzde olarak 
ifade edildi. Tüm analizlerde p<0,05 değerler istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: 6 (%43) kız, 8 (%57) erkek toplam 14 çocuk ça-
lışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 9,9±3,7 (min-max=6-18) 
yıl, kemoterapi 6,9±2,8 (min-max=0-11) kür, radyoterapi 
32,9±5,7 (min-max=28-46) seans olan çocukların egzersiz 
tedavisi öncesi COG farkları %15,8±12,1 ve denge yaşla-
rı 39,2±16,6 yıldı. Tedavi sonrası COG farkları % 5,4±4,5’e 
gelişerek (p=0,00) istatistiksel olarak anlamlı gelişme 
görülürken; denge yaşları 34,3±11,2 yıl olmasına rağmen 
(p=0,27) istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. 

Sonuç: Çalışmamızda test sonuçlarına göre, vücut ağırlık 
merkezinin eşit dağılmadığı, sağ sol taraf denge yüzdeleri 
arasında önemli bir fark olduğu görüldü. Denge yaşı de-
ğerlendirmesinde çocukların kendi yaşlarından daha bü-
yük yaşta oldukları, tedavi sonrasında hem vücut ağırlık 
merkezlerinin hem de denge yaşlarının geliştiği tespit edil-
di. Ancak gelişme olmasına rağmen vücut ağırlık merkez-
lerinin hala eşit olarak dağılmadığı ve kendi yaşlarına ait 
dengelerine ulaşamamış olmaları rehabilitasyonun sürdü-
rülmesine olan ihtiyaçlarını ve bu hasta grubunun tedaviye 
alınmasının önemini gösteren bulgulardan biridir.

Anahtar Kelimeler: sanal gerçeklik, egzersiz, beyin tümörü

S-07 
BEYİN TÜMÖRLÜ ÇOCUKLARDA 

SANAL GERÇEKLİK EGZERSİZ EĞİTİMİ
Müberra Tanrıverdi1, Fatma Karantay Mutluay2, Fatma Betül Çakır3

1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul 
2 İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul 

3 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkolojisi 
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S-08 
BEYİN TÜMÖRLÜ ÇOCUKLARDA EGZERSİZİN GÜNLÜK YAŞAM 

AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Müberra Tanrıverdi1, Fatma Karantay Mutluay2, Fatma Betül Çakır3

1 Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul 
2 İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul 
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkolojisi 

Bilim Dalı, İstanbul

 

Amaç: Çocukluk çağı kanseri rehabilitasyonunda gerek ka-
tılımcı sayısı azlığı gerekse de metodolojik açıdan çalışma 
yetersizliğinden bir fiziksel egzersiz programı oluşturula-
mamıştır. Buna rağmen, yapılan çalışma sonuçları egzersi-
zin iyileşmiş bir fiziksel uygunluk eğilimini göstermektedir. 
Ancak her parametre de iyileşme sonuçları bulunmadığı ve 
daha kapsamlı çalışmalarla etkilerin görülebileceği bildi-
rilmiştir. Çalışmamızdaki amacımız beyin tümörlü çocuk-
larda egzersizin günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisini 
belirlemekti.

Gereç-Yöntem: Çalışmamıza çocuk onkolojisinden fizyo-
terapi rehabilitasyona yönlendirilen 15 hasta dahil edildi. 
Devamlılık ve hastalıkla baş etme durumlarına bağlı ola-
rak 4 hasta drop-out olarak tamamlayamadı. Çocukların 
demografik ve klinik bilgileri dosyalarından ve aileye sözel 
sorularak değerlendirme formu ile alındı. Çocukların gün-
lük yaşam aktiviteleri; WeeFIM ile değerlendirildi. WeeFIM, 
6 alt başlıktan ve bunların total skorlarından oluşmaktadır. 
Total 18-126, kendine bakım 6-42, sfinkter kontrolü 2-14, 
mobilite 3-21, temel hareket 2-14, iletişim 2-14 ve sosyal 
beceri 3-21 olarak skorlanmaktadır. Yüksek skorlar ba-
ğımsızlığı gösterir. Tedavi programı; ısınma, aerobik, denge 
ve soğuma egzersizlerinden oluştu. Datalardan elde edi-
len değişkenler SPPS-20 paket programıyla, %5 anlamlılık 
oranı ile istatistiğe alındı. 

Bulgular: Çalışmamıza ortalama yaşları 10,3±3,8 (min-
max=7-18) olan 11 hasta dahil edildi. 8 haftaX2gün/haftaX-
45dk/seans olmak üzere egzersiz programına alındı. Teda-
vi öncesi WeeFIM total 118,9±30,0, kendine bakım 36,8±8,1, 
sfinkter kontrolü 13,7±0,7, mobilite 20,5±17,1, temel ha-
reket 13,1±0,8, iletişim 13,6±0,5 ve sosyal beceri 20,3±0,8 
bulundu. Çocukların tedavi sonrası GYA’lerinde istatistiksel 
olarak anlamlı bir gelişme bulunmadı (r=-1,342; p=0,180).

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda çocukların GYA skorla-
rında gelişmeler olmuş, ancak bu istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık oluşturmamıştır. Bunun nedeninin örneklem 
sayısından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Geçmişte, ço-
cukların yatarak daha fazla dinlenmeleri önerilirken, gü-
nümüzde çok fazla hareketsizliğin, fiziksel uygunluğun ve 
fiziksel işlevselliğin daha da azalmasına neden olabileceği 
düşünüldüğünden daha fazla hareket etmeleri istenmek-
tedir. Tedavi sırasında veya kısa bir süre sonra fiziksel bir 
egzersiz eğitimi ile tedavilerin yan etkileri ve istenmeyen 
semptomların ortadan kaldırılması sağlanabilir. Egzersiz 
eğitiminin GYA fonksiyonlarını yerine getirmede sağladığı 
bağımsızlık daha uzun süreli ve metodolojik olarak daha 
kapsamlı çalışmalar ile araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: beyin tümörü, egzersiz, günlük yaşam 
aktiviteleri
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Amaç: Mukaza ilişkili lenfoid dokunun (MALT) ekstrano-
dal marginal zone B-hücreli lenfoması (EMZL) non Ho-
dgkin lenfomanın (NHL) nadir bir alt tipi olup çocuklukta 
da oldukça nadir görülür. Genel olarak bu çağda agresif 
davranış gösteren NHL’nın bu tipi çocuklarda yavaş se-
yirlidir. Yetişkinlerde nodal veya ekstranodal MZL’lar daha 
sıktır. Okular adneksal lenfomalar için yeni sınıflama-
lar (AJCC) yapılmıştır ve klinik gidişler bildirilmektedir. 
Konjonktival EMZL’nın etiyopatogenezinde immun yetmez-
lik, otoimmun durumlar, infeksiyon (helikobakter pylori, 
Chlamydia psittaci) genetik mutasyonlar ve immun supres-
yon belirtilmektedir. Erişkinlerdeki retrospektif çalışmalar 
lokal cerrahi veya radyoterapi yanısıra sistemik kemotera-
pi ve/veya hedef sağaltım, immunoterapi, ve antimikrobi-
yal sağaltım gibi modalitelerinin yapıldığını bildirmektedir. 
Ancak çocukluk çağında hangi sağaltımın etkin olabileceği 
hala açıklık kazanmamıştır. 

Olgu: 10 yaşında kız olgu, 2-3 gündür bulanık görme ve 
son 1 ay içinde sağ göz alt kapak iç yüzden çıkan gittikçe 
büyüyen karnabahar görünümünde dışa taşan bir kitle ne-
deniyle Ege Üniversitesi Göz Kliniğine başvurmuş. Çekilen 
MRG’de sağ göz alt kapağı seviyesinde konjonktival yer-
leşimli kitle dışında başka orbital lezyon saptanmamış ve 
eksizyonal biyopsi yapılmış. Pediatrik B hücreli OAMZL ta-
nısı alarak kliniğimize gönderilmiş. Olgunun fizik bakısın-
da patolojik boyutta lenfadenomegalisi ve organomegalisi 
saptanmadı. PET -BT ile yapılan taramada başka bir odak 

yoktu (AJCC OAL’e göre T1bNoMo, Ann Arbor’a göre EVRE 
I). Periferik kan bulgularından hemogram, biyokimyasal 
testler, immunglobülinler normal düzeyde, otoantikorlar 
negatif,serolojik testlerinden helikobakter pylori ve Ch-
lamydia psittaci antikorları negatif, Chlamydia trachomatis 
antikorları ve DNA’sı negatif ve Chlamydia pneumonia IgM 
antikoru zayıf pozitif, IgM antikoru (-) negatif idi. Konjuktiva 
sürüntü kültüründe üreme olmadı. Yinelenen göz bakısın-
da olgunun her iki göz konjonktivasında folliküler reaksi-
yon gözlenmesinin Chlamydia enfeksiyonunu destekleye-
bileceği yaklaşımı ile antimikrobik sağaltım (Doksosiklin; 
200 mg/G) başlandı, 2 hafta sonraki göz bakısında lokal 
rekürrrens geliştiği gözlendi ve olguya hızlıca lokal radyo-
terapi ( 6 mev elektron ile özel cerrobend blok kullanılarak 
lens korunacak şekilde tedavi planlandı) 36 Gy uygulandı ve 
hızlı remisyon sağlandı. 6 aydır sıkı izlemi yapılan olgu hala 
remisyondadır. 

Sonuç: Çocukluk çağında az görülen, lokalize OAMZL’ın 
radyoterapi ile çok hızlı kontrol altına alınması erişkin deki 
sonuçlara benzer bir şekilde olgumuzda da mükemmel so-
nuçlandı. Bu hızlı yanıt, klinik gidişin de iyi olacağını düşün-
dürmekle beraber bu olgularda özellikle erken gelişebile-
cek lokal relapslar açısından sıkı kontrolleri yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ekstranodal marginal zone lenfoma, 
Primer Okular Adneksal, çocuk

P-001 
ÇOCUKLUKTA PRİMER OKULAR 

ADNEKSAL MARGİNAL ZONE LENFOMA
Nazan Çetingül1, Şükriye Hacıkara Kır1, Mine Hekimgil2, Hamiyet Hekimci Özdemir1, 

Serra Kamer3, Özlem Barut Selver4, Melis Palamir Onay4

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, İzmir 
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir 

3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir 
4 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

 



153

Poster Bildiriler

Amaç: Non-hodgkin lenfoma (NHL), tüm çocukluk çağı 
lenfomalarının %60’ını oluşturur. En sık tanı aldığı yaş 
5-9’dur. Erkek/kız oranı 2.4’tür. Klinik bulgular primer tü-
mörün yerleşim yerine ve hastalığın evresine göre farklılık 
gösterir. NHL tedavisinde kemoterapi başlıca tedavi yönte-
midir ve tedavi tümörün histopatolojik alt grubu, hastalığın 
evresi ile risk grubuna göre belirlenir.

Gereç-Yöntem: Biz burada Marmara Üniversitesi Çocuk 
Onkoloji BD’nda tanı alıp tedavi edilmiş NHL hastalarının 
karakteristik özellikleri ile tedavi yanıtlarının değerlendi-
rilmesi sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Bulgular: Çalışmamızda merkezimizde Mayıs-1996 ve 
Mart-2018 tarihleri arasında NHL tanısı alan 108 hasta 
retrospektif olarak taranmıştır. Buna göre hastaların 79 
(%73.8) tanesi erkektir, erkek/kız oranı 2.7’dir. Hastaların 
ortalama yaşı 116 aydır. Başvuru anında saptanan primer 
tümör bölgesi 45 (%41.6) hastada batın, 30 (%27.7) hasta-
da boyun, 19 (%17.5) hastada mediasten, 3 (%2.7) hastada 
aksilla, 3 (%2.7) hastada çene, 2 (%1.8) hastada inguinal, 2 
(%1.8) hastada nasofarenkstir. Ayrıca kranial, orbital, pa-
raspinal ve maksiller kitle ile başvuran 1’er hasta mevcut-

tur. Hastaların 62 (%57.4) tanesi burkiit lenfoma, 32 (%29.6) 
tanesi lenfoblastik lenfoma ve 14 (%12.9) tanesi diffüz bü-
yük B hücreli lenfoma tanısı almıştır. Başvuru anında 3 
(%2.7) hasta evre-1, 27 (%25.0) hasta evre-2, 42 (%38.8) 
hasta evre-3 ve 36 (%33.3) hasta evre-4 olarak değerlen-
dirilmiştir. Kemoterapi protokolü olarak 106 hastaya BFM-
90, immun yetmezliğin eşlik ettiği 2 hastaya R-CHOPP 
verilmiştir. Hastalarımızdan 55 (%50.9) tanesi halen remis-
yonda izlenmekte olup, tanı anında evre 3 ve evre 4 olan 22 
(%20.3) tanesi kaybedilmiştir. Primer tümör bölgesinden 
relaps olan 8 (%7.4) hastamızdan 1 tanesinin kemoterapisi 
halen devam etmektedir ve ek olarak bu hastada merke-
zi sinir sistemi tutulumu (MSS) gelişmiştir. Radyoterapi, 
kranial tutulumu olan hastamız ile MSS tutulumu gelişmiş 
olan 2 hastaya kranial olarak verilmiştir. Yeni tanı alan bir 
hastamızın tedavisi halen devam etmektedir.

Sonuç: Çocukluk çağında NHL’de erken evrelerde prognoz 
çoğu olguda çok iyidir ve %90’lardadır. Ancak yoğun kemo-
terapiye rağmen primer dirençli hastalık, ileri evre hastalık 
ya da relaps olan hastalarda yaşam şansı azdır.

Anahtar Kelimeler: Non-hodgkin, Lenfoma, Çocuk

P-002 
NON-HODGKİN LENFOMA; TEK MERKEZ DENEYİMİ

Rabia Emel Şenay, Ayşe Gülnur Tokuç, Burcu Tufan Taş, 
Nurşah Eker, Berkin Berk, Ömer Doğru, Barış Yılmaz
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Amaç: Germinal matriks orijinli lenfomalarda prognoz ço-
cuk hastalarda erişkin hastalara göre daha iyidir. Bunun 
nedeni halen çok net ortaya çıkarılmamış olmakla beraber, 
farklı kromozom değişikliklerinin tespit edilmesi araştırı-
lan nedenler arasındadır. Immünglobulin lokusunun kom-
şuluğunda bulunmuş yeni tespit edilmiş bir onkogen olan 
IRF 4’ün tümör dokusunda tespit edilmesi hastanın daha 
iyi prognoza sahip olduğunu göstermekte olup, 12 yaşında-
ki hastamızda tespit edilen IRF4 pozitifliği nedeniyle olgu-
muz sunulmuştur.

Olgu: 12 yaşındaki erkek hastada, 1 aydır süren karın ağrı-
sı ve kabızlık nedeniyle yapılan görüntülemeler sonucunda 
invajinasyona neden olan bir kitle tespit edildi. Kasım 2017 
tarihinde sağ hemikolektomi, ileal rezeksiyon ve lenf nodu 
disseksiyonu yapılan hastada ayırıcı tanıda büyük B hücreli 
lenfoma ve folliküler lenfoma düşünüldü. CD 20 (+), CD 5 
(-), Bcl 6 (+) ve MUM1 (+) foliküler paternli B immüfenoti-
pi gösteren lenfoma infiltrasyonu saptanan hastada FISH 

yöntemi ile, infiltrasyon alanındaki atipik lenfoid hücrelerde 
IRF4 (6p25.3) bölgesi için rearranjman saptanmıştır. Böyle-
likle olgu, IRF4 bölge rearranjmanı bulunan diffuz büyük B 
hücreli lenfoma tanısı almıştır. Hastanın operasyon sonra-
sı ilk tanı anında evreleme amaçlı çekilen görüntülemeler, 
bilateral kemik iliği biyopsisi ve BOS incelemesi sonunda 
BFM sınıflamasına göre R2 grubuna giren hastada 2 kür 
tedavi sonrası tam remisyon elde edildi. 

Sonuç: IRF4 pozitifliği, prognostik bir belirteç olup, diffuz 
büyük B hücreli lenfomaların ayırıcı tanısında kullanıma 
girmiştir. Olgumuzda ayırıcı tanıda bu belirteç kullanılarak 
tanı kesinleşmiş ve tedavi yapılmıştır. IRF 4 rearranjmanı, 
yeni tespit edilmiş bir belirteç olup, prognostik önemi ol-
ması açısından olgumuz sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Diffüz büyük B Hücreli Lenfoma; IRF4 
Rearranjmanı

P-003 
BİR OLGU NEDENİYLE DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA İLE 
FOLİKÜLER LENFOMA AYIRICI TANISINDA IRF4 POZİTİFLİĞİNİN 

ÖNEMİ VE PROGNOSTİK DEĞERİ
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Amaç: Çocukluk çağında eş zamanlı tümör görülme sık-
lığı çok düşük olup genellikle kansere yatkınlık sağlayan 
sendromlar ile birliktelik gösterir. Bu durum mismatch re-
pair genlerde (MMR- MLH1,MSH2, MSH6, or PMS2) germ-
line mutasyonlar sonucu oluşan microsatellite instabilitesi 
(MSI) ile sıklıkla birliktelik gösterir. Bu yazıda 7 yaşında 
senkron dev hücreli glioblastom (GBM) ve Burkitt lenfo-
ma (BL) tanısı alan hasta sunulmuş olup bu nadir görülen 
vakanın klinik ve genetik özellikleri ile literatür eşliğinde 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Olgu: Öncesinde sağlıklı olduğu bilinen 7 yaşında erkek 
hasta kliniğimize afebril konvulsiyon, baş ağrısı ve kusma 
şikayetleri ile başvurdu. Fizik muayenesinde derin tendon 
reflekslerinin artmış olduğu ve vücudunda ve sağ baca-
ğında sırasıyla 5 ve 4 cm çaplarında cafe´-au-lait lekeleri 
olduğu görüldü. Aile öyküsünde bilinen bir hastalık veya 
akraba evliliği olmadığı öğrenildi. Kan sayımında Hb 8.88 
g/dl olup diğer kan sayımı ve biyokimyasal parametreleri 
normaldi. Beyin MR’ında sağ frontal lobda 3 cm çapında 
difüzyon kısıtlılığı gösteren lobüle kitle saptandı. Kitle total 
olarak eksize edildi. Patolojik incelemesi CD 10 and CD 20 
+, P53 -, CK -, GFAP -, EMA -, CK 7 -, CK 20 -, Ki 67 500/1000 
+ dev hücreli GBM ile uyumlu idi. Beyin omurilik sıvı de-
ğerlendirmesinde malign hücre görülmedi. Temozolamid 
(75 mg/m2/gün) ile eş zamanlı kranyal bölgeye radyoterapi 
başlandı (toplam 5400 cGy). Radyoterapi sonrası (kemote-

rapinin 3. ayında) karın ağrısı nedeniyel yapılan abdominal 
USG’de ileoçekal bölgede barsak duvar kalınlığı artışı ve 15 
cm’lik kitle saptandı. Diagnostik laparatomi ile kitle rezeke 
edildi. Immünohistokimyasal ve patolojik değerlendirmede 
CD 5, 23, 10, 20, 38, 79a, bcl-6, kappa pozitif BL ile uyumlu 
bulundu. BL için Modifiye BFM protokolü başlandı. Teda-
vinin 1. ayında kraniyal bölgede progresyon olmamasına 
karşın batın mevcut BL remisyona girmedi. Ilerleyici se-
yir gösteren hasta tedavinin 45. gününde öldü. Eş zamanlı 
iki farklı tümör görülen hastanın tedavi sürecinde yapılan 
genomik DNA microsatellite instabilite (MSI) analizinde 7 
belirteç (BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24, MONO-27, PEN-
TA- C ve PENTA-D) pozitif bulundu.

Sonuç: Farklı dokulardan köken alan tümörlerin çocukluk 
çağında eş zamanlı görülmesi nadir görülen bir fenomen-
dir. Bu durum sıklıkla Lynch sendromu, Li Fraumeni gibi 
kansere predispozisyon yaratan durumlarda görülmekte-
dir. Mismatch repair genlerde oluşan germline mutasyon-
lara bağlı oluştuğu düşünülen mikrosatellite instabilite 
analizleri bu eğilim için sıklıkla objektif veriler sunmakta 
olup olgular ailesel özellik gösterebilmektedir. Eş zamanlı 
görülen tümörlerde indeks vakada genetik değerlendirme-
nin yapılması, MSI pozitif olgularda aile taranması gerek-
mektedir.

Anahtar Kelimeler: glioblastoma, lenfoma, senkron

P-004 
ÇOCUKTA EŞ ZAMANLI TÜMÖR: DEV HÜCRELİ GLİOBLASTOMA 
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Amaç: Hepatosplenik T hücreli lenfomada çocukluk çağın-
da çok nadir görülen ve çok agresif seyreden bir lenfoma-
dır. Neoplastik hücreler orta çaplı monomorfik, karaciğer-
de sinüzoidleri, dalakta kırmızı pulpanın sinus ve kordların, 
kemik iliğinde sinuslar infiltre eden hücrelerdir. Mortalitesi 
yüksek olup indüksiyon tedavisi sonrasında allojenik kemik 
iliği transplantasyonu önerilmektedir. Burada Hepatosple-
nik α/β T hücreli lenfomalı nadir bir adolesan kız hasta su-
nulmaktadır. 

Olgu: 16 yaşında kız hasta 3 aydır devam eden halsizlik, 
solukluk, bayılma, ateş ve kemik ağrıları yakınması ile dış 
merkezde tetkik edilmiş. Yapılan periportal lenf nodu bi-
yopsisinde nekroz ve atipik lenfoid hücre proliferasyon sap-
tanması üzerine bölümümüze başvurdu. Özgeçmiş ve soy-
geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenede soluk ve halsiz 
görünümlü olan hastanın batın distansiyonu ve matitesi 
vardı. Karaciğer ve dalak kot altından 4-5 cm ele geliyordu. 
Hastanın BK: 3500/mm3, Hb: 10.4 gr/dl, platelet:162000/
mm3, AST: 169, ALT: 158, LDH: 515 ü/dl, ferritin: 1073ü/dl, 
tümör markerları negatif olan hastanın kemik iliği biyopsi-
sinde atipik morfolojide olduğu düşünülen T hücre grupları 
görüldü. Asit mayisinden yapılan sitolojik incelemede nuk-

leer kontur düzensizliği gösteren, iri nukleuslu, monoton 
karakterde çok sayıda öncelikle atipik morfolojide olduğu 
düşünülen hücre ve mezotel hücreler görüldü. Flow sito-
metrik incelemede CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD45, TCR 
α/β pozitifti. BOS sitolojisi normaldi. 18 FDG PET CT: Ba-
tında konglemere 4x5 cm koglemere lenfadenopati, dalak, 
karaciğer, kemik ve kemik iliği metabolik aktivite artışı var-
dı. Periportal lenfadenopatiden alınan patoloji preperatları 
yeniden incelendiğinde sitotoksik fenotipte T hücre hakim 
ve yaygın nekrozla karekterize atipik lenfoid proliferasyon 
olarak raporlandı. Immünohistokimyasal olarak atipik hüc-
relerde EBV negatif ve CD 56 negatif, TIA1, granzim, perfo-
rin pozitif saptandı. Hastamız klinik, laboratuar ve patolojik 
inceleme sonucunda Hepatosplenik α/β T hücreli lenfoma 
tanısı aldı. Hasta kemoterapi tedavisi altında iken sekonder 
HLH gelişti. Lenfoma progresyonu, multiorgan yetmezliği, 
DIC ve kanamadan hasta kaybedildi. 

Sonuç: Hepatosplenik TCR α/β lenfoma nadir olması ve ag-
resif seyirli olup kemoterapiye yanıt vermemesi nedeniyle 
sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Hepatosplenik lenfoma

P-005 
HEPATOSPLENİK Α/Β T HÜCRELİ LENFOMA: NADİR BİR OLGU
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Amaç: Burkitt lenfoma çocukluk çağında en sık B hücreli 
non-Hodgkin lenfoma olup, bu yaş grubundaki non-Hod-
gkin lenfomaların % 30-50’ sini oluşturmaktadır. Medias-
tinal yerleşim nadir görülmekte olup burada trombüs ve 
intrakardiak kitle ile presente olan ve mediastinal Burkitt 
lenfomalı olan bir olgu sunulmaktadır.

Olgu: 10 yaşında erkek hasta, yüzün sol yarısında ve bo-
yunda şişlik, nefes darlığı şikayeti ile başvurdu. Kilo kaybı 
ateş ve terleme bulguları öyküsünde yoktu. Özgeçmiş ve 
soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde hasta 
dispneik ve ortopneik, yüzün sol yarısında ve boyunda şiş-
lik, sol juguler venöz dolgunluk, sol akciğer solunum ses-
lerinde azalma, sternum sol üst kenarda thrille eşlik eden 
4/6 sistolik üfürüm mevcuttu ve karaciğeri kot altında 4 
cm ele gelmekteydi. Tam kan sayımı, karaciğer ve böbrek 
fonksiyonları normal olan hastanın LDH değeri yüksekti 
(1094 U/L ). Çekilen akciğer grafisinde ön mediasteni ve 
sol akciğer üst ve orta lobu dolduran kitle lezyonu görüldü. 
Boyun doppler ultrasonografisinde sol juguler ven ve sol 
subklavien vende thrombus gözlendi. Ekokardiyografisinde 
superior vena cava içerisinde distalden başlayıp sağ atriu-
ma 20x20 mm uzanımı olan kitle lezyonu görüldü. Abdomen 
ultrasonografisinde umblikus düzeyinde 49x30 mm hipoe-
koik kitle lezyonu saptandı. Toraks tomografisinde üst- ön 
mediastende 138x131x101 mm kitle lezyonu ve medias-
tende 39x34 mm konglomere LAP pakesi görüldü. Yoğun 

bakıma yatırılan hastanın yapılan kemik iliği aspirasyonu 
ve lomber ponksiyon ile BOS değerlendirmesi normal ola-
rak sonuçlandı. Hastaya steroid ve düşük molekül ağırlıklı 
heparin tedavisi başlandı. Tru-cut biyopsi yapılan hastanın 
patoloji sonucu Burkitt lenfoma olarak raporlandı. Hastaya 
evre 3 Burkitt lenfoma tanısı ile LMB-96 Grup B protokolü 
başlandı. COP protokolü sonrası değerlendirmesinde ju-
guler ve subklavien vendeki trombüs boyutunda gerileme, 
sağ atriuma uzanan kitlesinde kaybolma gözlendi. Üst ön 
mediastende yer alan kitlenin boyutunun 97x73x63 mm’ ye 
gerilediği ve abdomendeki kitlenin kaybolduğu gözlendi. 
Tedavisine devam edilen hastanın Cym 1 sonu değerlendi-
rilmesinde Difüzyon MR da kalsifiye ancak yer yer difuzyon 
kısıtlanmaları olan 7 cm lik reziduel kitle saptandı. Tedavi-
ye Rituximab eklendi ve LMB protokolü sonunda ön medi-
astendeki kitlenin 3 cm ’ ye gerilediği görüldü. 18 FDG PET 
CT aktivitesi yüksek bulundu. Cerrahi rezeksiyon açısından 
uygun olmayan hastaya damar invazyonunun da olması ne-
deniyle radyoterapi planlandı. 

Sonuç: Tümör trombüsü, intrakardiak uzanımlı medias-
tinal Burkitt lenfoma olguları nadir olup bu olguların te-
davisinde güçlendirilmiş kemoterapi ve multimodel tedavi 
yaklaşımının gerekli olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Burkitt lenfoma, trombüs, intrakardi-
ak kitle

P-006 
TROMBÜS VE İNTRAKARDİAK KİTLE İLE PREZENTE OLAN 
MEDİASTİNAL YERLEŞİMLİ BURKİTT LENFOMA OLGUSU
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Amaç: Şilotoraks lenfatik duktusun bütünlüğünün bozul-
ması sonucu plevral boşlukta lenfatik sıvının birikmesiyle 
meydana gelir. Burada; T lenfoblastik lenfoma tanısı al-
dıktan sonra tedavi yanıtı iyi olmasına rağmen mediastinal 
kitlenin regresyonu surasında izlemin 40. günü şilotoraks 
saptanan hasta sunulmak istenmiştir. 

Olgu: 12 yaşında erkek hasta, solunum sıkıntısı nedeni ile 
doktora başvurduğunda çekilen akciğer grafisinde medias-
tinal kitle saptanması üzerine hastanemize yönlendirildi. 
Özgeçmişinde son aylarda yürürken sendelediği bildiridi. 
Soygeçmişinde anne baba arasında birinci derece akraba-
lık vardı. Lösemi ve akciğer kanseri tanılarıyla kaybedilen 
iki kardeş ve ataksi telenjektazi tanısı ile izlenen bir kardeşi 
olduğu öğrenildi. Gelişinde genel durumu orta- kötü takip-
nesi ve dispnesi vardı. Hastanın yavaş konuşması, yürürken 
ataksik olması ve skleralarda telenjiektazileri saptandı. 
Boyunda bilateral servikal, en büyüğü 2 cm boyutunda lenf 
adenopatileri mevcuttu. Solunum sesleri bilateral azal-
mıştı. Hastanın stabilizasyonu sağlandıktan sonra yapılan 
toraks ultrasonografide tespit edilen plevral sıvıdan giri-
şimsel radyoloji tarafından örnekleme yapıldı. Sitopatolojik 
incelemede; CD 3 CD 7 CD 43 CD5 ile pozitif boyanan yer yer 
nükleer kontür düzensizliği ve nükleol varlığı gösteren dar 
stoplazmalı atipik görünümde hücreler saptandı. Plevral 

sıvının flow sitometrik analizindede T lenfoblastik lenfoma 
ile uyumlu bulgular vardı. Hastaya NHL BFM 95 protokolü 
başlandı. Tedavinin 33. gün değerlendirilmesinde kitlenin 
%35 den fazla küçüldüğü görüldü. Izlemde hastanın solu-
num seslerinin tekrar azaldığı fark edildi. Akciğer grafi-
sinde sol akciğer lojunun tamamen kapalı olduğu görüldü. 
Toraks ultrasonografisinde plevral mai olduğu tespit edildi. 
Plevral maiden tekrar örnekleme yapıldı. Gönderilen plev-
ral mainin sitolojik incelemesinde malign hücre infiltrasyo-
nu görülmedi ancak biyokimyasal incelemesinde mai trig-
liserit düzeyi yüksekti. Plevral mainin süt kıvamında olması 
ve trigliserit yüksekliği tespit edilmesi sebebi ile şilotoraks 
olarak değerlendirildi. Göğüs cerrahisi bölümüne konsülte 
edildi. Toraks tüpü takıldı. Orali kapatıldı. Total parenteral 
nutrisyon başlandı. Ardından orta zincirli yağ asitlerini içe-
ren beslenmeye geçildi. Toraks tüpünden şilöz mai gelişi 
kesildi. Akciğer filmi ve muayene bulguları düzeldi. Hasta 
remisyonda izlenmeye devam edilmektedir. Izlemde komp-
likasyon gözlenmedi. 

Sonuç: Tedavi sırasında kitle rezolüsyonuna bağlı lenfatik da-
marların gerilmesine bağlı hasarlanma sonucu şilotoraks or-
taya çıkabilir. Bu olgu nadir olması nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler: şilotoraks

P-007 
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Amaç: Burkitt lenfoma çocuklarda ve adolesanlarda en sık 
görülen non-Hodgkin lenfomadır. Semptomlar genellikle 
doğrudan intestinal tutulum veya kitle etkisiyle oluşur. Biz 
periton ile omentumu tutan, asit ve plevral efüzyonla gelen 
bir vakayı sunmak istedik. 

Olgu: Daha önce sağlıklı olan 10 yaşında erkek çocuk son 
15 gündür tekrarlayan karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle 
getirildi. Ateş hikayesi yoktu. Öz geçmiş hikayesi normal-
di ve ailesinde kanser tanısı yoktu. Fizik muayenesinde 
sağ hemitoraksta bazal alanda solunum sesleri alınmı-
yordu. Karın gergindi, fakat hassas değildi. Üst kadran-
da büyük kitle palpe edildi. Abdominal rebound ve rijitide 
yoktu, barsak sesleri normaldi. Akciğer grafisinde sağ 
plevral efüzyon görüldü. Kitle yoktu. Kemik iliği incele-
mesi, hematolojik ve biyokimya testleri ürik asit yüksek-
liği (10,5 mg/dl) haricinde normaldi. Tümör markırları 
alpfa-fetoprotein (AFP), nöron spesifik enolaz (NSE), kar-
sinoembriyonik antijen (CEA) normal değerlerindeydi. 
Immünohistokimya ile CD20 pozitif B hücreler görüldü. Ki-
67 %100 idi. Abdominal MR’da diffüz olarak kalınlaşmış 
omentum ve mezenter rapor edildi (Şekil 1). 18F-FDG PET 
oldukça yaygın dağılımı göstermekteydi. True-cut biyopsi 
ile Burkitt lenfoma tanısı konuldu. Immunohistokimyasal 
olarak CD20, CD10, bcl6 pozitifti ve CD30, CD3, CD5 ve TdT 
negatifti. NHL-BFM 2009 kemoterapi protokolü başlatıldı. 
Ilk kürü aldıktan sonra orta hat lezyonlarda belirgin azalma 
görüldü (Şekil 2).

Sonuç: Peritoneal ve omental Burkitt lenfoma çocuklarda 
oldukça nadirdir. Abdominal visseral organ tutulumlu Bur-
kitt lenfomanın karakteristik görüntüleme özellikleri rad-
yolog ve klinisyen tarafından doğru tanı için akılda tutul-
malıdır. Dolayısıyla gereksiz incelemeler ve gecikmiş hasta 
yönetimi önlenmiş olur.

Anahtar Kelimeler: Burkitt lenfoma, periton, çocuk

Şekil 1.

 
A. a. ve b. Axial T2-ağırlıklı görüntüler diffüz olarak kalın-
laşmış omentum ve mezenteri göstermektedir. a. Oklar 
falciform ligamente uzanan hiperintens omental cake-like 
kitleyi belirtmektedir. Karaciğerin sağ lobunda fokal T2 hi-
perintens kitle (okbaşı) b. Diffüz kalınlaşmış periton (ok-
lar). c. Koronal T2-ağırlıklı görüntüler: Omentum, mezen-
ter ve peritoneal kavitede diffüz yayılım (yıldızlar). d. Axial 
fat-saturated T1- ağırlıklı görüntü: Abdomen alt kısmında 
orta derecede diffüz yayılım (oklar). e. Difüzyon ağırlıklı gö-
rüntüler (DWI): Kısıtlanmış difüzyon (yıldızlar). B. 18F-FDG 
PET: Peritonu içeren belirgin ilerleme gösteren FDG tutu-

lumu.

P-008 
NADİR YERLEŞİMLİ ABDOMİNAL BURKİTT LENFOMA
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Şekil 2.

Abdominal ultrasound: Portal hilumda ekojenitesi artmış orta hat lezyonların tedavi öncesi (a), ilk 
kür kemoterapi sonrası (b) görüntüleri.
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Amaç: Gelişmekte olan ülkelerde, pediatrik Hodgkin Has-
talığı’nda gelişmiş ülkelere göre klinik ve histopatolojik 
farklılıklar gözlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ka-
rışık hücreli ve lenfositten fakir histopatolojik tiplerin daha 
yüksek olduğu tip I epidemiyolojik patern yaygındır. 

Gereç-Yöntem: Ankara Üniversitesi Pediatrik Hematolo-
ji-Onkoloji Bölümü’nde tanı alıp tedavi edilen 241 hasta 
retrospektif olarak değerlendirildi. 1964-1994 yılları ara-
sındaki 175 hasta ilk periyodu, 1994-2018 yılları arasındaki 
66 hasta ikinci periyodu oluşturdu.

Bulgular: Birinci periyottaki hastaların %80’i erkek ve 10 
yaş altındaydı. Bu hastaların %15.6’sı Evre I, %19.1’i Evre 
II, %15.6’sı Evre III ve %49.7’si Evre IV (ileri evre %65.3) ola-
rak değerlendirildi. Ikinci periyotta benzer şekilde erkek 
egemenliği mevcutken, birinci periyottan farklı olarak 10 
yaş üstü hastaların daha çok olduğu görüldü. Klinik evreler 
karşılaştırıldığında Evre I ve Evre IV olgularda azalma (%9.9 
ve %19.8), buna karşın Evre II ve III olgularda artış (%25.7 
ve %43.8) olduğu dikkat çekti. Histopatolojik subtiplerin 

dağılımı ilk periyotta %18.7 LP, %16.8 NS, %60.6 MC; ikinci 
periyotta %3 LP, %1.5 NLPHL, %52.6 MC, %38.5 NS olarak 
belirlendi. Her iki periyotta da MC egemenliği bulunmakla 
birlikte, NS tipin ikinci periyotta artış gösterdiği dikkat çek-
ti. Olguların %95’inde Ebstein-Barr virus seropozitivitesi 
vardı. Ayrıca ikinci periyotta olguların %37.8’inde dokuda 
EBV-LMP gösterildi. 

Sonuç: Ilk periyottaki hasta grubunun erkek egemenliği, 
10yaş altı çocuklarda ve ileri evrede görülmesi ve MC tipin 
çoğunlukta olmasıyla daha çok Tip I epidemiyolojik paterni 
yansıttığı görülmektedir. Ikinci periyotta yaş grubunun 10 
yaş üstüne çıkması ve NS tipteki artış dikkat çekmektedir. 
Bu durumun, sosyoekonomik koşullardaki iyileşmelerin, 
daha endüstriyel toplum haline gelişin bir sonucu olabi-
leceği düşünülmüştür. Her iki periyotta da EBV pozitifliği 
oranı yüksek bulunmuş, ancak hastalarımızdaki EBV bir-
likteliğinin prognozla bir ilişkisi gösterilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin hastalığı, pediatrik lenfoma, 
EBV
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Amaç: Merkezimizde Hodgkin lenfoma (HL) tanısıyla tedavi 
edilmiş hastaların epidemiyolojik, klinikopatolojik ve tedavi 
yanıtlarının değerlendirilmesi.

Gereç-Yöntem: Merkezimizde 1988-2018 yıllarında HL 
tanısıyla tedavi edilen hastalar retrospektif analiz edildi.
Ann-Arbor evrelemesi,Rye kriterleri ile histopatolojik sı-
nıflama yapıldı.Tanısal değerlendirme yöntemleri;klinik 
tutulu lenf nodu biyopsisi,akciğer grafisi, toraks BT veya 
PET-BT,abdominopelvik USG ve BT,ilerlemiş hastalıkta 
kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi,kemik sintigrafisiydi.
Hastalara uygulanan kemoterapi protokolleri 1997’e dek 
COPP-MOPP ve/veya ABVD idi,sonrasında ise GPOH 90/95 
protokolleriydi.Kemoterapiye tam yanıtı olanlara düşük 
doz,kısmi yanıtı veya ilerleyici hastalığı olanlara daha yük-
sek doz tutulu alan radyoterapisi uygulandı.

Bulgular: HL tanısıyla tedavi edilen 99 hastanın 19’u de-
ğerlendirme dışı bırakıldı.Toplam 80 hasta analiz edildi.Or-
tanca tanı yaşı 13y(2.75-19),E/K oranı 1.35(46/34) idi.En sık 
histopatolojik alt gruplar nodüler sklerozan%54 ve mikst 
sellüler%39 idi.B semptomu olan 31(%39) hasta vardı.Evre 
I-II(EI-II) hastalıklı 46(%57,5), EIII-IV hastalıklı 34(%42,5) 
hasta vardı.Hasta karakteristikleri Tablo1’de,evrelere göre 
primer kemoterapi uygulamaları Tablo2’de özetlenmiş-
tir.Tutulu nodal alan sayısı<3 olan%50,>=3 olan%50 hasta 
vardı.En sık tutulan bölgeler servikal(%82,5) ve medias-
tinal(%72,5) bölgelerdi. Tanıda bulky hastalığı olan hasta 
oranı%45 idi,bunların%42’si mediastinal,%47’si periferik, 
%11’ü mediastinal+periferik bulky hastalıklıydı.Tanıda 

ekstranodal tutulumu olan%16 hasta vardı,tutulu alanlar 
akciğer(n:10),karaciğer (n:3),kemik (n:3) ve epidural(n:1). 
Evrelere göre kemoterapi kür sayıları EI-IIA’da 2-4kür,EIIB-
IIIA’da 4-6kür,EIIIB-IV’de 6-8kür idi. Primer tümör bölgesi-
ne radyoterapi 72 hastada uygulandı.Evre 1B olan bir, Evre 
2A olan bir, Evre2B olan bir,Evre3SB olan bir,EvreIVB olan 
iki hastaya RT uygulanmadı,bir hastanın henüz RT zamanı 
gelmedi,bir hasta RT alamadan öldü.Ortanca izlem süresi 
7yıl(1ay-23yıl) olup,genel yaşam hızı 5 yılda%95, 10ve15 yıl-
da%90(Şekil 1);olaysız yaşam hızı 5,10,ve15 yılda %80(Şekil 
2) bulundu. EI-II ve EIII-IV arasında genel yaşam hızı an-
lamlı farklı bulunurken(0.008),olaysız yaşam hızı farklı bu-
lunmadı.EI-II 5,10,15 yıllık OS%100;EIII-IV 5yıllık OS%88, 
10ve15 yıllık OS%76.EI-II 5yıllık EFS%91, 10ve15 yıllık 
EFS%86 EIII-IV 5,10,15yıllık EFS%72.GPOH 90/95 ve COPP/
ABVD tedavileri alanlar arasında genel ve olaysız yaşam 
hızları anlamlı farklı bulunmadı.

Sonuç: Merkezimizin pediatrik HL tedavi sonuçları başa-
rılı değerlendirildi.Ortanca tanı yaşı 13y,E/K oranı 1.35 ve 
en sık karşılaşılan histolojik alt grup nodüler sklerozan-
dı.GPOH 90/95 ve COPP/ABVD tedavileri alanlar arasında 
genel ve olaysız yaşam hızlarının benzer bulunmuş olma-
sı,geç yan etki profili açısından daha güvenli olan yeni re-
jimlerin kullanımını destekler nitelikte idi.Prognostik fak-
tör saptanamamış olması hasta sayısının kısıtlı olmasıyla 
ilişkili düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, Hodgkin Lenfoma, Te-
davi
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Şekil 1 Genel yaşam hızı Şekil 2 Olaysız yaşam hızı

Tablo 1 Hastaların klinik ve demografik karakteristik özellikleri
n %

E 46 57,5

K 34 42,5

E/K 1,35

Yaş

<5 8 10

5-10 20 25

>10 52 65

Histolojik alt grup

NS 43 54

MC 31 39

LZ 4 5

NLZ 2 2

LF - -

Klinik evre

1A 14 17,5

1B 3 4

2A 22 27,5

2B 7 9

3A 5 6

3B 6 7,5

3SA 4 5

3SB 8 10

4A 2 2,5

4B 9 11

Tablo 2: Evrelere göre primer kemoterapi protokolleri

Evre I-IIA Evre IIB-
IIIA

Evre IIIB-
IV Toplam

N:39 
(%49)

N:15 
(%19)

N:26 
(%32)

N:80 
(%100)

COPP-ABVD 34

COPP 6* 1* 1 8

ABVD 6 - 2 8

COPP/ABVD 
alterne 2 3# 11♣ 16

OPPA/ABVD 1 1 2

GPOH90/95 46

OEPA (E), 
OPPA (K) 13 - - 13

OEPA+COPP 1 5 1 7

OPPA+COPP 9 6 10 25

CHOP 1 - - 1

Toplam 39 15 26 80

*Hastaların biri COPP yerine MOPP aldı.
# Hastaların ikisi COPP yerine MOPP aldı
♣ Hastaların üçü COPP yerine MOPP aldı
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Giriş: Hodgkin lenfoma (HL) çocukluk çağının tüm çocuk-
luk çağı kanserlerinin %8-10’unu oluşturmaktadır. Nodu-
ler lenfosit predominant Hodgkin lenfoma (NLPHL), HL’nın 
nadir görülen bir alt grubudur. Klinik davranışı klasik 
HL’dan daha yavaş seyirli prognozu daha iyidir. Burada kla-
sik HL tedavisinden 7 yıl sonra NLPHL tanısı alan bir hasta 
sunulmaktadır.

Olgu: Boyunda şişlik yakınması ile başvuran 3.5 yaşındaki 
erkek hastanın ilk değerlendirmesinde supraklavikuler ve 
servikal bölgede lenfadenopati saptandı. Lenf nodu biyopsi 
ile karışık hücreli HL tanısı konuldu. Evre 2A olarak değer-
lendirilen hastaya 4 kür ABVD (doksorubisin, bleomisin, 
vinblastin, dakarbazin) protokolü verildi. Tedavisi kesil-
dikten sonra 7 yıl remisyonda izlenen hastaya karın ağrısı 
nedeniyle çekilen ultrasonografide dalakta 10 mm nodüler 
lezyon saptandı. Izleminde nodul boyutlarında büyüme ol-
ması ve radyolojik olarak malign özellikte olduğu düşünül-
mesi üzerine çekilen PET BT görüntülemesinde dalaktaki 
odaksal tutulum dışında metabolik tutulum izlenmedi. Da-
laktaki patolojik nodule kapalı tru-cut biyopsi için ulaşılma-
sı zor ve yapılması riskli bulunduğundan hasta opere edildi. 
Splenektomi ve operasyon sırasında dalak hilusunda görü-
len lenf nodunun eksizyonu gerçekleştirildi. Hem dalaktaki 

nodulün hem de lenf nodunun patolojik incelemesi NLPHL 
olarak rapor edildi. Ilk tanıdaki patoloji preparatları tekrar 
incelendi ve karışık hücreli HL tanısı teyit edildi. Hasta Evre 
1S olarak değerlendirildi ve ilave bir tedavi uygulanmadı. 
Hasta 6 aydır remisyonda takip edilmektedir. 

Tartışma: WHO 2016 sınıflamasına göre HL, NLPHL ve kla-
sik HL olmak üzere ikiye ayrılmıştır. NLPHL’nin karakteris-
tik hücresi B hücre fenotipindeki lenfohistiyositik hücreler 
olup germinal merkez B hücrelerinden köken alır. Noduler 
büyüme paterni gösterir. Patolojik olarak germinal mer-
kezlerin progresif transformasyonu, lenfositten zengin 
HL ve T hücreli ya da histiyositten zengin büyük B hücre-
li lenfomadan ayırımı önemlidir. Kılavuzlarda erken evre 
NLPHL‘nın tam rezeksiyon yapılması durumunda tedavisiz 
izlenebileceği bildirilmiştir Hastamız da önerilere uygun 
olrak cerrahi sonrası tedavisiz izleme alınmıştır. Olgumuz, 
ilk tanısı klasik tipte HL iken 7 yıl sonra farklı tip HL ortaya 
çıkması nedeniyle ilginçtir. Literatürde klasik HL relapsın-
da NLPHL olan çocuk vakaya rastlanmamış olup bu neden-
le paylaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Noduler lenfosit predominant Hodgkin 
lenfoma
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Amaç: Steven Johnson Sendromu (SJS) yüksek mortalite 
ve morbiditeye neden olabilen ciddi bir kütanöz reaksi-
yondur. Etiyolojide saptanabilen neden çoğunlukla ilaçlar 
olsada; nadir olarak paraneoplastik sendrom olarak da gö-
rülebilmektedir.Burada Hodgkin Lenfoma (HL) tanısı alıp 
tedaviye başlanmadan önce iki kez SJS geçirmiş, kemote-
rapinin başlanmasıyla semptomları gerilemiş bir olgu bu 
nadir birlikteliği vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

Olgu: 8 yaşında erkek hasta polikliniğimize boyunda kitle 
ile başvurdu, biyopsi sonucu HL olarak bulundu. Evreleme 
tetkikleri döneminde hastanın vücudunda vezikülobüllöz 
lezyonlar oluştu. Viral enfeksiyon ön tanısıyla hasta yatı-
rıldı. Ancak yatışı sırasında lezyonların tüm saçlı deriler, 
oral mukozalar, el ve ayak tabanlarına yayıldığı ve birleş-
me eğiliminde olduğu görüldü. Alınan cilt biyopsisi SJS ile 
uyumluydu. Etiyolojiye yönelik tekrarlanan anamnezinde 
parasetamol dışı ilaç kullanımı yoktu. Enfeksiyöz etkenlere 
yönelik yapılan serolojik testleri normal bulundu. Sempto-
matik tedavisinin dördüncü gününde lezyonlar gerilemeye 
başladı, hasta onbeş gün sonra taburcu edildi. Evreleme 

tetkiklerine devam edilen hasta evre 2S olarak kabul edil-
di. Kemoterapiye başlanması planlandı. Ancak tedavi ön-
cesi hastanın lezyonları tekrarladı ve tekrar SJS tanısı aldı. 
Anamnezinde HL dışında etiyolojik neden bulunamadığı 
için hastaya SJS semptomatik tedavisiyle birlikte modifi-
ye COPP/ABV de başlandı. Birinci kür sonrası lezyonları 
tamamen gerileyen hastanın kemoterapi ve radyoterapisi 
tamamlandı. Hasta tam remisyonda sorunsuz olarak polik-
liniğimizden izlenmektedir.

Sonuç: SJS ve HL birlikteliği literatürde çok nadir olarak 
bildirilmiştir. Hastamızda etiyolojiye yönelik anamnezde 
ilaç kullanımı ya da enfeksiyon bulgusu bulunamamış-
tır. Hastamız HL tedavisi öncesi 2 kez SJS atağı geçirmiş, 
sonrasında ise hiç semptomu kalmamıştır. Bulguların HL 
ile ortaya çıkması ve tedaviyle gerilemesi paraneoplastik 
sendromu düşündürmüştür. Olgumuz literatürde bildirilen 
en genç HL ve SJS birlikteliğidir.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, Steven Johnson 
Sendromu, paraneoplastik sendrom
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Hastanın Lezyonlarının Başlangıç ve Iyileşme Dönemleri

Steven Johnson Lezyonlarının Aktif Hali
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Amaç: Relaps refrakter Hodgkin Lenfoma (HL) halen %15 
kadar çocukluk çağı HL hastasında sorun oluşturmakta-
dır. Bu hasta grubunda erişkin çalışmalarına da dayanarak 
otolog kök hücre nakli (OKHN) standart tedaviyi oluştur-
maktadır. Relaps hastalarında hastalıksız sağ kalım %50ler 
civarındadır. Burada 16 yaşında 2. relapsı sonrasında nivo-
lumab (anti PD-1) tedavisi ile tam remisyon elde edilen ve 
sonrasında OKHN yapılan hastamız sunulmaktadır.

Olgu: Ilk olarak Ekim 2013’de evre 2A (sağ servikal, sağ 
supraklavikular fossa, sağ paratrakeal, prevasküler, sol 
hiler tutulum) nodüler sklerozan hodgkin lenfoma (NSHL) 
tanısı alan hastaya 3kür ABVE (dakarbazin bulunmadığı 
için etoposid 100 mg/m²/gün eklendi) ve tutulu alana 24 Gy 
RT verildi. Remisyona giren hasta tedavi kesiminden 2 yıl 4 
ay sonra sol hiler, subkarinal ve paraaortik lenf nodların-
dan relaps yapması üzerine 3 kür ICE kemoterapisi aldı. 
Bu bölgeye daha önce RT alması nedeni ile RT verilmedi. 
Tedavi kesiminden 4 ay sonra sol hiler bölgedeki lenf nod-
larında büyüme olması nedeni ile yapılan biyopsisi (Eylül 
2016) HL ile uyumlu gelmesi üzerine hasta KIT konseyinde 
OKHN açısından tartışıldı. OKHN öncesi Nivolumab ile köp-
rü tedavi uygulanmasına karar verildi. Hastaya 2 hafta ara 
ile 3 mg/kg/doz nivolumab 1mg/1 cc dilüsyonda %0,9luk 
SF ile sulandırılarak 1 saatlik infüzyon ile uygulandı. Ön-
cesinde yapılan kardiyolojik, biyokimyasal değerlendirme-
leri normaldi. 4 doz sonunda tam remisyona giren hastaya 
8 doz nivolumab sonrası BEAM hazırlık rejimi ile OKHN 
yapıldı. Hasta nakil sontrası 2 hafta ara ile toplam 10 doz 

daha nivolumab aldı. Halen remisyonda izlenmektedir. 
Figür 1 de hastanın nivolumab öncesi ve sonrasına ait PET 
BT görüntüleri izlenmektedir.

Sonuç: Programlanmış hücre ölümü yolağı (PD-1) T hücre 
aracılı ölümü kontrol etmektedir. T hücre yüzeyinde bulu-
nan PD-1 molekülünün tümor hücresindeki PD1 ligandı-
na’a bağlanması T hücresinin inaktive olmasını ve bu saye-
de tümor hücresinin immün sistemden kaçmasını sağlar. 
NSHLda 9p24.1 gen amplifikasyonu tekrar eden bir gene-
tik anormalliktir. Bu gen bölgesi JAK-STAT yolağı ile PD-1 
ligandlarının ekspresyonunun artmasına yol açmaktadır. 
Erişkin çalışmalarında PD-1 blokajının relaps refrakter 
HL’da etkinliği gösterilmiştir. Çocukluk çağı kanserlerin-
de sarkom, glioma ve nöroblastomada denenmiş, refrak-
ter HL’da ise vaka taktimi şeklinde bildirimler vardır. Ço-
cuklarda HLda devam eden faz 1 çalışması(NCT02304458) 
mevcuttur. Literatürde nivolumab sonrası parsiyel cevap 
gözlenen çocuk hastada 1. doz nivolumab sonrası sitokin 
salınım sendromu gelişmiştir. Bizim hastamızda premedi-
kasyon ile (parasetamol ve feniramin) herhangi bir yanetki 
gözlenmemiştir. Dört doz Nivolumab sonrası hastamız tam 
remisyona girmiş ve nakil sonrası halen tam remisyonda 
nivolumab ile izlenmektedir. Vakamız çocukluk çağı relaps 
refrakter HL hastalarında nivolumabın etkin bir tedavi se-
çeneği olabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik Hodgkin lenfoma, PD-1, ni-
volumab

P-013 
RELAPS REFRAKTER HODGKİN LENFOMA’SI OLAN 16 YAŞINDA 
KIZ HASTADA OTOLOG KEMİK İLİĞİ NAKLİ ÖNCESİ NİVOLUMAB 

(ANTİ PD-1) TEDAVİSİ, OLGU SUNUMU
Meriç Kaymak Cihan1, Turan Bayhan1, Selma Çakmakçı1, 
Mehmet Sinan Dal2, Neriman Sarı1, Inci Ergürhan Ilhan1

1 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü 
2 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü
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Figür 1

A; Nivolumab öncesi sol hiler 1.8x1.4 cmlik LN, B; Nivolumab öncesi sol hiler Lenf nodunda 
artmış metabolik aktivite (SUV maks:4.72), C; 4 doz nivolumab sonrası BT,D;4 doz nivolumab 
sonrası sol hiler lenf nodundaki metabolik aktivitenin PET ‘de kaybolduğu gözlenmektedir.
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Amaç: Merkezimizde Hodgkin lenfoma tanı-
sıyla tedavi ve takibi yapılmış çocuk hastaların 
epidemiyolojik, klinikopatolojik özellikleri, tedavi ve izlem 
sonuçlarının değerlendirilmesi.

Gereç-Yöntem: Istanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde 
1990-2018 yılları arasında Hodgkin lenfoma tanısı ile tedavi 
ve takibi yapılan 18 yaş altı 153 hasta dosya kayıtlarından 
retrospektif olarak incelendi. Konsülte edilen veya kemote-
rapinin bir kısmı veya tamamı başka merkezde alınıp, rad-
yoterapiye gelen olgular çalışmaya alınmadı. Tanı, tedavi 
ve takibi merkezimizde yapılan 132 olgu değerlendirmeye 
alındı. Tanıda tutulu lenf nodu biyopsisi, Ann-Arbor evrele-
mesi, Rye -WHO sınıflaması ile histopatolojik sınıflama ya-
pıldı. Görüntülemede lokal bölge ve metastaz taramasında 
akciğer grafisi, boyun, toraks, batın USG/BT/MR, kemik 
sintigrafisi, son yıllarda PET/CT, B semptomu olanlarda ve 
ileri evrede kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi yapılmıştı. 
Tedavide Istanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Protokolu 
olarak evre I ve IIA ya 2 kür ABVD, evre IIB ve IIIA ya 4 kür 
ABVD, evre III B ve IVA ve IV B de 6 kür (M)COPP/ABV ve tutul-
muş alan radyoterapi (IFRT) 20 + 5 Gy olarak uygulanmıştır.  
Bulgular: 132 hastanın ortanca tanı yaşı 10 (2-18) yaş, 

E/K oranı 1.93 (87/45) idi. En sık histopatolojik alt grup-
lar %42.4 nodüler sklerozan, %38.6 mikst selüler idi. Yıl-
lara göre gruplandırıldığında ise; 1990-2000 yılları ara-
sındaki 55 hastanın ortanca tanı yaşı 9 (2-17), E/K oranı 
2.9 (41/14), en sık histopatoloji mikst selüler tip (%51) 
idi. 2000 yılı sonrası 77 hastanın ortanca tanı yaşı 11 (3-
18), E/K oranı 1.48 (46/31), en sık histopatolojik alt grup 
nodüler sklerozan (%50.6) idi. Hastaların %53.8’ü Evre 
I-II; %46.2’sı ise Evre III-IV idi ve B semptomu hastala-
rın %48.5’ inde vardı. En sık tutulan nodal bölge servikal 
bölge idi (%81.8), ekstranodal tutulum tanıda %9.1 hasta-
da vardı ve bunlar akciğer, karaciğer, perikard, kemik idi. 
Hastaların ortanca izlem süresi 7 3/12 yıl (2ay-25 yıl) idi ve 
tüm olgularda 5 yıllık sağ kalım %97, EFS %81.6 saptandı. 
Dört olguda ikincil tümör saptandı (histiositoz, schwan-
nom, Hodgkin dışı lenfoma, tiroid karsinom). 

Sonuç: Hodgkin lenfoma olgularında evre ve riske göre 
düzenlenmiş tedavi ile sonuçlar başarılıdır. Geç yan etki-
lerden korunmak için etkin, en az toksik tedavilerin kul-
lanılması önemlidir. Hastalar, geç yan etkiler ve sekonder 
maligniteler açısından takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, çocuk

P-014 
ÇOCUKLUK ÇAĞI HODGKİN LENFOMASINDA 28 YILLIK TEK 

MERKEZ SONUÇLARIMIZ
Rejin Kebudi1, Sema Büyükkapu Bay2, Ömer Görgün1, Bülent Zülfikar1, Inci Ayan2, 

Fulya Ağaoğlu3, Ayça Iribaş3, Yavuz Dizdar3, Öner Doğan4, Emin Darendeliler3

1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Bilim 
Dalı, İstanbul 

2 İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Bilim Dalı, İstanbul 
3 İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, İstanbul 

4 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
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Amaç: Lenfosel kalın fibrotik duvarlı, epiteli olmayan psö-
dokapsüllü, lokalize lenf koleksiyonu olup, yumuşak, ge-
rilimsiz bir şişlik olarak palpe edilir. Sıklıkla lenf nodu di-
seksiyonu yapılan büyük cerrahiler sonrası komplikasyon 
olarak ya da büyük travmalar sonrasında görülür. Burada, 
tedavi sırasında lenfosel gelişen Hodgkin lenfomalı bir ço-
cuk hasta sunulmaktadır. 

Olgu:  On beş yaşında kız hasta 2 aydır olan boynun sol tara-
fında şişlik yakınması ile başvurdu. Hastada kilo kaybı, gece 
terlemesi ve ateş gibi semptomlar yoktu. Öz geçmiş ve soy 
geçmişinde bir özellik olmayan hastanın fizik muayenesin-
de sol subraklavikuler bölgede 5x4 cm boyutunda ve sağ 
supraklavikuler bölgede 2x2 cm boyutunda lastik kıvamında 
lenfadeopati saptandı. Diğer sistem muayeneleri normaldi.  
Eksizyonel biyopsi sonrasında patolojik inceleme ile “Ho-
dgkin lenfoma, nodüler sklerozan tip” tanısı konuldu.  
Görüntüleme incelemelerinde PET-CT’de “Sağ suprak-
laviküler bölgede artmış FDG tutulumu gösteren lenf 
nodu, sol supraklaviküler bölgede periferinde FDG tu-
tulumu gösteren santrali nekrotik 62 mm boyutunda 
yumuşak doku dansitesi (nekroze lenf nodu), medias-
tende sağ ve sol üst paratrakeal, retrosternal, sağ alt 
paratrakeal, prevasküler ve sağ parasteranal alanda 
FDG tutulumu gösteren çok sayıda lenf nodları izlendi.  
Mevcut bulgularla hastaya evre IIA Hodgkin lenfo-
ma tanısı konuldu ve OPPA tedavi protokolü başlandı.  

Birinci kür OPPA tedavi sonrasında sol supraklaviküler 
bölgedeki kitle boyutlarında artış oldu. Ultrasonografik in-
celeme ile sol supraklaviküler bölgedeki kitlenin boyutları 
82x59x63 mm, olup ortası nekrotikti (hematom?). Tru-cut 
biyopsi planlanan hastada histopatolojik inceleme için uy-
gun parça elde edilemedi ancak 100 cc şilöz karakterde sıvı 
aspire edildi. Sitolojik incelemede patolojik malign karakter-
de hücre gözlenemedi. Bu arada planlanan boyun MRG’de 
“Sol supraklavikular bölgeden başlayıp, infraklavikular 
bölgede torasik girime kadar uzanım gösteren 70x45x80 
boyutlarında T2 ağırlıklı serilerde hiperintens sinyal özelli-
ğinde T1 ağırlıklı sekanslarda hipointens sinyal özelliğinde 
kistik lezyon dikkati çekmekte olup lezyonda IVKM sonrası 
belirgin patolojik kontrast tutulumu saptanmamıştır. Lez-
yon öncelikle lenfanjioma/lenfosel lehine değerlendirildi.”  
Kemoterapisine devam edilen hastaya aralıklı olarak per-
kutan aspirasonlar yapılarak lenfosel regrese oldu. Radyo-
terapisi tamamlanan hastanın lenfoseli tamamen regrese 
oldu ve hasta halen hastalıksız olarak 4 yıldır izlenmektedir. 

Sonuç:  Lenfosel genellikle lenf nodu diseksiyonu yapılan 
büyük ameliyatlar ya da travma sonrasında görülmesine 
karşın oldukça nadir olmasına karşın kemoterapinin bir 
komplikasyonu olarak da karşımıza çıkabilir.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, kemoterapi, lenfosel

P-015 
HODGKİN LENFOMALI ÇOCUK HASTADA LENFOSEL GELİŞİMİ 

VE TEDAVİSİ
Buket Kara1, Alaaddin Nayman2, Yavuz Köksal1

1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Konya 
2 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Konya
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Amaç: Sık tekrarlayan enfeksiyonlarla gelen çocuklara ge-
nel pediatri pratiğinde karşılaşılmaktadır. Bunlardan uzun 
süreli, tekrarlayan veya nadir görülen enfeksiyonlarda im-
mün sistemin değerlendirilmesi morbidite ve mortalitenin 
önlenmesi açısından önemlidir. Immün yetmezliklerde, ne-
oplastik özelliklede lenfoproliferatif komplikasyonlar mor-
talitenin ikinci en sık nedenidir. Bu hastaların yaklaşık %20
’sinde tümör gelişme ihtimali bulunmakta ve bu risk yaşla 
birlikte artmaktadır. Hodgkin lenfoma (HL) tanılı 2 kardeş 
nedeni ile bir ailede kombine immün yetmezlik saptanan 3 
kardeş irdelendi.

Olgu: 18 aylık erkek, 1.5 aydır servikal lenfadenopati, tek-
rarlayan ateş; diğeri 3 yaşında kız kardeş 2 aydır ateş, kilo 
kaybı, karın şişliği şikayeti ile tetkikleri sonrası tanısal 
amaçlı servikal lenf nodu eksizyonu ile HL tanısı almışlar. 
Yeni tanı ve tedavisi sürmekte HL tanılı 2 kardeş kliniğimize 
getirildi.

Özgeçmişlerinde yaklaşık 2 kez enfeksiyon nedeni ile has-
tanede yatırılma.

Soygeçmişlerinde anne-baba amca çocukları; bir kardeş-
leri 40 günlükken pnömoni sonrası exitus; annenin dayısı-
nın iki çocuğunda HL tanısı ve biri hastalık nedenli exitus.

Kardeşlerin HL’ları, eş zamanlı araya giren enfeksiyonları 
başarı ile yönetilmekte iken HL tedavi altında nüks etti, eş 
zamanlı EBV PCR da DNA kopya sayısının da 300.000 kopya/
ml yükseldiği görüldü. 2 kardeşe de otolog KIT uygulandı. 
Takiplerinde birinde tekrarlayan bronşiolit, diğerinde kanlı 
ishal, bronşiolit kliniği nedeni ile immünolojik tetkikleri ya-
pıldı ve kombine immün yetmezlik saptandı. 2 kardeş IVIG, 
asiklovir tedavileri ile başvurularının ikinci yılında durumla-
rı iyi, EBV DNA 0 ve 500 kopya/ml ile remisyonda takip edil-
mekteler. Genetik incelemelerinin sonucu beklenmekte.

Yedi yaşındaki 3. erkek kardeş, 1 yıldır tekrarlayan servikal 
LAP ve ateş, zayıflama, halsizlik şikayeti ile getirildi. Çeşitli 
antibiyotikler kullanan hastada geçici klinik iyilik süreci ve 
kardeş öyküsü nedeni ile yapılan tetkiklerinde bu kardeşte 
de kombine immün yetmezlik saptandı.

Sonuç: Immün yetersiz hastaların erken tanınması hem 
hayatı kurtarabilmekte, hem de morbidite azaltılabilmek-
tedir. Nadir de olsa genetik defektler sonucunda oluşan bu 
hastalıklarda, neoplazilerin %80’ini lenfomaların oluştur-
duğu farkındalığı sağlanmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, immün yetersizlik, 
çocuk

P-016 
KOMBİNE İMMÜN YETMEZLİK ZEMİNİNDE HODGKİN LENFOMA 

VE LENFOPROLİFERATİF HASTALIK GELİŞEN 3 KARDEŞ
Sema Büyükkapu Bay1, Rejin Kebudi2, Ayşenur Kaya3, Merve Karaca4, Ayça Iribaş5, Ömer Görgün2

1 İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi BD 
2 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi BD 
3 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Alerji- İmmunoloji 

Bölümü, İstanbul 
4 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul 

5 İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon onkolojisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
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Giriş-Amaç: Akut lösemiler çocukluk çağının en sık görü-
len kanserlerinden olup %80’ini akut lenfoblastik lösemi 
(ALL) oluşturur. Akondroplazi ise genetik kaynaklı cüceli-
ğin en sık nedenidir. Prevalansı ortalama 10,000 de 0,1-1,5 
arasındadır. Kıkırdağın büyüme plağındaki kondrositlerin 
matürasyonundaki defektten kaynaklanmaktadır. Bu de-
fekt sonucunda kısa boy ve tipik iskelet bozuklukları görül-
mektedir. Yapılan çalışmalar akondroplazi geninin 4p16.3 
kromozomunda olduğunu ve buradaki fibroblast growth fa-
ctor receptor 3 (FGFR 3) geninin mutasyonunda akondrop-
lazi geliştiğini göstermiştir. Literatürde lösemik hücrelerde 
tümör ilişkili bir gen olan FGFR-3 gen ekspresyonu ve kli-
nik önemi ile ilgili çalışmalar mevcuttur. FGFR-3 geninin 
aşırı ekspresyonu bazı ALL hastalarında gösterilmiş olup, 
FGFR-3 geninin lökemogenezde kısmen rol oynayabileceği 
öne sürülmüştür. Biz bu yazımızda akondroplazi eşlik eden 
ALL olgumuzu sunmayı amaçladık

Olgu: Boy kısalığı, bel ağrısı, yürüyememe şikayetleri olan 
12 yaşında erkek hastaya, bir yıl önce çekilen lomber MR’da 
kronik fraktür saptanması üzerine beyin cerrahisi tarafın-
dan vertebra cerrahisi uygulanmış. Makrosefali ve ekstre-
mitelerde belirgin kısalığı olan hasta akondroplazi ön tanı-
sı ile endokrin bölümünde takibe alındı. Izlemde bir aydır 
devam eden ateş yüksekliği ve halsizlik şikayetleri olması 
üzerine bakılan tetkiklerinde anemi ve nötropeni saptan-
dı. Kemik iliği aspirasyonu yapıldı. Kemik iliği aspirasyon 

değerlendirmesinde %90 oranında L1 tipinde lenfoblastlar 
görüldü. Flowsitometri sonucu common ALL ile uyumlu 
gelen hastaya ALL tanısı ile ALLIC-BFM kemoterapi pro-
tokolü başlandı. Hastanın genetik incelemesinde FGFR 3 
genine ait 7. ve 9. ekzonlar ve ekzon komşuluğundaki böl-
geler dizi analizi yöntemi ile çalışıldı. Dokuzuncu ekzonda 
akondroplazi hastalığı ile ilişkili olduğu bilinen G380R he-
terozigot mutasyonu saptandı. Bu sonuç akondroplazi tanı-
sı ile uyumlu bulundu. Vertebral insizyon skarı ve vertebral 
protezi nedeniyle intratekal tedavi işlemi gerçekleştirile-
meyen hastaya beyin cerrahisi tarafından Ommaya rezer-
vuarı takıldı. Intratekal tedavileri bu rezervuardan yapıldı. 
Sitogenetik ve karyotip sonuçlarında hipodiploidisi olması 
nedeni ile hasta yüksek risk grubunda kemoterapisini aldı 
ve tam uyumlu kardeşinden hematopoietik kök hücre nakli 
yapıldı.

Sonuç: ALL’nin birçok genetik sendrom ile ilişkisi ortaya 
konmuş olmakla beraber, akondroplazi ve ALL birlikteliği 
nadir bildirilmiştir. Akondroplazideki FGFR-3 geninin aşı-
rı ekspresyonu bazı ALL hastalarında gösterilmiş olup, 
FGFR-3 geninin lökomogenezde kısmen rol oynayabileceği 
öne sürülmüştür. Aynı zamanda bu hasta popülasyonunda-
ki iskelet deformiteleri tanı ve tedavi için gerekli olan giri-
şimleri kısıtlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: akondroplazi, akut lenfoblastik lösemi

P-017 
AKONDROPLAZİ EŞLİK EDEN AKUT LENFOBLASTİK 

LÖSEMİ OLGUSU
Burçak Bilgin, Şule Yeşil, Şule Toprak, Ali Fettah, 

Emre Çapkınoğlu, Fatma Neslihan Kalkan, Gürses Şahin
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü, Ankara
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Amaç: Immünsuprese hastada kronik ishal durumunda 
kriptosporidium enfeksiyonunu olasılığını hatırlatmak.

Olgu: Kriptosporidium Ilk defa 1976 yılında AIDS’li bir has-
tanın gaitasında saptanan ve özellikle immün yetmezliği bu-
lunan veya kemoterapi alan hastalar için ciddi enfeksiyona 
yol açabilen çok önemli bir parazittir. Bu hastaların bağır-
saklarında hatta solunum sisteminde bile bulunabilmekte-
dir. K. Parvum ve K. Hominis tipleri insanlarda saptanabilir. 
Salgınlar genellikle su kaynaklıdır. Hastanede kullanılan 
dezenfektanlara dirençlidir. Şiddetli ve mukus içeren bir is-
hal meydana getirir. Gaitada kan ve lökosit görülmez. 2-14 
günlük bir inkübasyon periyodu vardır. Laboratuvar tanı-
sında en çok EIA ve IFA tetkikleri kullanılmaktadır. Tedavi 
seçenekleri arazında Nitazoxanide oral yolla, yoksa Pa-
ramomycin, Aminoglikozitler veya Azitromisin sayılabilir. 
MT 13 yaşında kız hasta COG AALL0433 protokolü ile relaps 
ALL tedavisi aldığı sırada idame 4. Kürü alırken ishal baş-
laması, ateş ve dehidratasyon gelişmesi üzerine interne 
edildi. Yapılan dışkı tetkiklklerinde bir özellik olmadığı, vi-
ral serolojilerin negatif olduğu, direk mikroskopisinde 2-3 
eritrosit dışında bulgu saptanmadığı gözlendi. Hastanın 
kramp şeklinde karın ağrılarının ve günde sayısı ona varan 
ishalinin devam etmesi üzerine Infeksiyon Hastalıkları’nın 
önerisi ile tedavisine Flagyl ve Ercefuryl eklendi. Ishalinin 

devam etmesi ve tekrarlanan dışkı rutinlerinin normal ol-
ması sonucunda hastadan dışkıda kriptosporidium antije-
ni çalıştırıldı ve sonuç pozitif olarak belirlendi. Enfeksiyon 
hastalıklarının önerisi ile hastaya Paromomisin (Humatin) 
500 mg 1x1 P.O. Azitromisin 500 mg 1x1 P.O. başlandı. Di-
ğer ilaçları kesildi, sıvı ve elektrolit desteğine devam edildi. 
Ayrıca tedavisine loperamid eklendi. Hastanın ara verilen 
kemoterapisine Humatin’in birinci haftasının sonunda oral 
MTX ve 6-MP ile devam edildi. Humatin’in 10. Gününde 
dışkıda kriptosporidium antijeninin hala pozitif olması üze-
rine tekrar Azitromisin başlandı. Ishalinin devam etmesi 
hastanede yatışının uzaması oral alımının çok bozulması 
ve infeksiyonunun devam etmesi üzerine yine Infeksiyon 
Hastalıklarının önerisi ile hastaya Nitazoxanide (Alinia) 
tablet 2x1 P.O. başlandı, Humatin kesildi. Ainia tedavisinin 
10. Gününde dışkıda bakılan ckriptosporidium antijeni ne-
gatifleşti. Alinia üç hafta devam ederek kesildi. Hastanın 
PO kemoterapisi tam doza çıkıldı ve IV kemoterapileri de 
verildi. IV desteği sonlandırılan hasta taburcu edildi.

Sonuç: Kriptosporidium enfeksiyonunun tedavisi uygun 
antibiyotiklerle başarı ile gerçekleştirildi

Anahtar Kelimeler: Kriptosporidium, akut lenfoblastik lö-
semi, immün baskılanma

P-018 
RELAPS ALL TEDAVİSİ GÖREN BİR HASTADA İNATÇI 

KRİPTOSPORİDİUM ENFEKSİYONU
Cengiz Canpolat1, Necmi Aksaray2, Yeşim Ören3, Filiz Büke3

1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Pediatrik Hematoloj-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul 
2 Acıbadem Hastaneleri Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, İstanbul 

3 Acıbadem Hastaneleri Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Vaka Yönetim Hemşiresi, İstanbul
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Amaç: Birçok farklı kemoterapi rejimine rağmen halen 
özellikle ileri evre, yüksek riskli ve tekrarlamış solid organ 
tümörlerinde sağ kalımı uzatan tedavi seçenekleri kısıtlı-
dır. Bu olguların tedavisinde çok yüksek doz kemoterapi ve 
otolog kök hücre nakli bu tip olgularda bir tedavi seçene-
ğidir. Biz de çalışmamızda nakil merkezimizin farklı tanı 
gruplarında gerçekleştirdiği 3 yıllık otolog nakil deneyimini 
paylaştık. 

Olgu: Merkezimizde Ekim 2014 ile Şubat 2018 tarihleri ara-
sında otolog kök hücre nakli yapılmış toplam 32 vaka geriye 
dönük değerlendirilmiş, hastaların demografik özellikleri, 
tanı grupları ve nakil süreçleri paylaşılmıştır. Nakil yapılan 
32 olgunun 13’ü kadın, 19’u erkek olup nakil sırasında or-
tanca yaş 5 yaş 9 aydır (1-17 yaş). En sık nakil yapılan so-
lid tümör grubu yüksek riskli nöroblastom olup toplam 13 
olgudur(%40,6). Bu olguların 3’ü TPOG 2009 Nöroblastom 
Protokolü yüksek riskli hastalık kök hücre nakli kolunda 
tedavilerini almış olup, rezidü kitle varlığında nakil gerçek-
leştirilmiştir. Nöroblastomların ardından sırasıyla relaps 
Hodgkin Lenfoma, Ewing Sarkom, relaps retinoblastoma, 
Wilms tümörü, non Hogdkin Lenfoma relapsı ve yüksek 

riskli medulloblastoma tanılarıyla otolog nakil gerçek-
leştirilmiştir. Toplam 32 hastanın 8’i (%25) nakile alındığı 
sırada remisyonda değildir. Hastaların yüksek doz kemo-
terapi rejimlerinde çoğunlukla busulfan - melfalan rejimi 
tercih edilmiş olup(21 hasta), ortanca CD34+hücre miktarı 
5,1x106 /kg’dır. Hastaların tümünde nötrofil ve trombosit 
yamanması olmuş olup, transplant ilişkili ilk 100 günlük 
mortalite %0 ‘dır. Hastaların hastalık nüksü, olası komp-
likasyonlar ve genel sağ kalım açısından izlemleri devam 
etmektedir. 

Sonuç: Çok yüksek doz kemoterapi ve otolog kök hücre 
nakli halen yüksek riskli ve tekrarlamış veya konvansiyonel 
tedavilere yanıtsız solid tümörlü olguların tedavisinde kul-
lanılmaktadır. Ülkemizden Ünal ve arkadaşlarının paylaştı-
ğı gibi yüksek riskli nöroblastomlarda otolog nakil sonrası 
uzun dönem hastalıksız sağ kalım %62’lere ulaşabilmek-
tedir. Otolog kök hücre nakli özellikle uygun yönetilmiş ve 
zamanlaması iyi planlanmış vakalarda sağ kalımı artıran 
bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: solid tümör, otolog kök hücre nakli

P-019 
OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN SOLİD TÜMÖRLÜ 
OLGULARIN ANALİZİ: MEDİCAL PARK BAHÇELİEVLER 

HASTANESİ ÇOCUK KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ DENEYİMİ
Başak Adaklı Aksoy1, Ceyhun Bozkurt1, Selime Aydoğdu2, Ayhan Yaman3, 

Berrin Pehlivan4, Ali Tolgay5, Ali Önder Atça6, Tunç Fışgın
1 İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi 

2 Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi 
3 İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Liv Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 

4 Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Bahçelievler Hastanesi Radyasyon Onkolojisi 
5 Medical Park Bahçelievler Hastanesi, Çocuk Cerrahisi 

6 Medical Park Bahçelievler Hastanesi, Radyoloji 
7 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi
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Amaç: Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Kemik 
Iliği Nakil Ünitesinde Ekim 2014- Aralık 2017 tarihleri ara-
sında uygulanan ve Sağlık Bakanlığına bildirilen nakil ve-
rilerinin yıllık dökümleri, tanı grupları, nakil tiplerine göre 
dağılımları ve 100 günlük mortaliteleri tartışılmıştır. 

Olgu: Merkezimizde 2014 Ekim ayı başından 2015 yılı so-
nuna kadar 57, 2016 yılında 71, 2017 yılında 87 nakil olmak 
üzere toplam 215 nakil gerçekleştirilmiştir. Nakillerin 97’si 
(%45,1)aile içi tam uyumlu vericiden allojeneik, 68’i (%31,6)
akraba dışı tam uyumlu vericiden(MUD), 25’i (%11,6) oto-
log, 25’i (%11,6)haploidentik nakil olarak uygulanmıştır. 
Olguların tanı gruplarına göre dağılımı 56 olgu talasemi 
major(%26), 40 olgu akut lenfoblastik lösemi (%18,6), 29 

olgu aplastik anemi (%13,4), 23 olgu (%10,6)primer immün 
yetmezlikler, 22 olgu akut myeloid lösemi (%10,2), 25 olgu 
solid tümörler ve diğer hastalıklar olarak sıralanmaktadır. 
Tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde ilk 100 günlük 
mortalite 22(%10,2)olarak belirlenmiştir. 

Sonuç: Üç yıllık süreçte sıklık sırasına göre akut lösemi-
ler, talasemi ve aplastik anemiler en büyük tanı grupları-
nı oluşturmaktadır. Nakillerin %43’ü MUD ve haploidentik 
nakillerdir. Otolog nakillerde ve 11 hastalık talasemi MUD 
serimizde ilk 100 günlük mortalite 0, tüm nakillerde ise 
%10,2 (22/215) olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: kök hücre nakli

P-020 
MEDİCAL PARK BAHÇELİEVLER HASTANESİ ÇOCUK KEMİK 

İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ EKİM 2014- ARALIK 2017 YILLARI ARASI 
OLGULARIN ANALİZİ

Tunç Fışgın1, Başak Adaklı Aksoy2, Selime Aydoğdu3, Ali Tolgay4, 
Ali Önder Atça5, Nüşabe Kaya5, Ayhan Yaman6, Ceyhun Bozkurt2

1 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi 
2 İstinye Üniversitesi, Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi 

3 Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi 
4 Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk cerrahisi Bölümü 

5 Medical Park Bahçelievler Hastanesi Radyoloji Bölümü 
6 İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Bahçelievler Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi
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Giriş: Kraniyal fasiitis; kafatasının çok nadir, benign, pri-
mer fibroproliferatif lezyonudur. Ilk kez 1980’de Lauer ve 
Enzinger tarafından nodüler fasiitisin alt tipi olarak tanım-
lanmıştır. Genellikle altı yaş öncesi görülür, erkeklerde 
daha sıktır. Öykü nonspesifiktir. Hastalar spontan ya da ba-
zen travmayı takiben kafada sert, ağrısız, hızlı büyüyen bir 
kitle ile gelir. Sıklık sırasına göre temporal, pariyetal, ok-
sipital, frontal kemikte görülür. Radyolojik patognomonik 
özellik yoktur ve ayırıcı tanıda akla gelmez. Litik görünüm 
nedeni ile Langerhans hücreli histiositoz (LHH) mutlaka 
dışlanmalıdır. 

Olgu: Kafasının arka kısmında şişlik nedeni ile başka bir 
merkeze götürülen 10 aylık kız hastanın yapılan yüzeyel 
USG’sinde sağ oksipital bölge yerleşimli 6x7 mm lobüle 
kontürlü, hipoekoik, kistik kitle görülmüş. Beyin cerrahisi 
tarafından operasyon önerilen hasta DEÜ Beyin cerrahisi 
bölümüne başvurusu sonrası tarafımıza konsülte edilmiş-
tir. Detaylı öyküsünden; doğumda ya da sonrasında trav-
ma öyküsü olmadığı, şişliğin ilk kez 2 ay önce farkedildiği, 
yavaş da olsa büyüdüğü, bebekte huzursuzluk, enfeksiyon 
ve nöbet öyküsü olmadığı öğrenildi. Nörolojik muayenesi 
normal olan hastanın oksipital bölgesinde 1x0,5 cm sert 
kitlesel oluşum palpe edildi. Beyin MR’da oksipital kemikte 
orta hattın sağında uzun ekseni 13 mm olan kemikte litik 
lezyon, çevresinde skleroz görüldü. Beyin BT’de de oksipi-
tal kemikte 9x14 mm nodüler litik yumuşak doku kompo-
nenti de olan kitlesel lezyon izlenmesi üzerine ön planda 

LHH düşünüldü (Şekil 1). LHH’un diğer sistem tutulumları 
açısından yapılan taramaları normaldi. Pediatrik tümörler 
konseyinde tartışılan hasta için cerrahi kararı alındı. Beyin 
cerrahisi tarafından kitleye total çıkarım uygulandı. Pato-
lojisi kraniyal fasiitis olarak raporlanan hasta izleme alındı 
(Şekil 2).

Sonuç: Oksipital kemikte litik lezyonu olan hastada ön 
planda LHH düşünmemize rağmen hastamız kraniyal fa-
siitis tanısı almıştır. Kraniyal fasiitis çok nadir görülen bir 
tümör olduğu için gerçek insidansı, genetik risk faktörleri, 
prognozu ve uzun dönem sonuçları bilinmemektedir. Lite-
ratürde 1980-2016 arasında 76 olgu bildirilmiştir. Spesifik 
olmayan klinik ve radyolojik bulgular nedeniyle tanı ve te-
davi yöntemi cerrahi rezeksiyon olup, uygulanacak cerra-
hi teknik, total çıkarım sonrası defektin rekonstrüksiyonu 
önem taşımaktadır. Rekürrens çok nadir olup beklenen 
bir durum değildir. Lokal invaziv olduğu için ayırıcı tanı 
önemlidir. Sonuç olarak kafa kemiğinde litik lezyon ayırıcı 
tanısında LHH, Ewing sarkom, dermatofibrosarkom protu-
berans gibi malign hastalıklar; tüberküloz, sarkoidoz, me-
nenjiom, sifiliz, osteomiyelit gibi enfeksiyöz patolojiler ve 
dermoid/epidermoid kist, pilomatrikoma, hemanjiom, he-
matom, osteom, nörofibrom gibi benign lezyonlar da akılda 
tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Litik lezyon, ayırıcı tanı, kraniyal fasi-
itis

P-021 
LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZ AYIRICI TANISINDA 

NADİR BİR TÜMÖR: KRANİYAL FASİİTİS
Deniz Kızmazoğlu1, Ceren Kızmazoğlu2, Dilek Ince1, Erdener Özer3, Handan Güleryüz4, Nur Olgun1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD 

3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD 
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD
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Şekil 1- Kitlenin pre ve postop görüntülemeleri

A Preop MRI, T1 seride kitlenin görünümü B Preop BT’de oksipital kemikte izlenen destrüksiyon C 
Preop 3 boyutlu BT’de kitlenin görünümü D Postop T1 MRI kesiti E Postop BT’de total eksizyon son-
rası posxtop görünüm F Postop 3 boyutlu BT’de rekonstrüksiyon sonrası cerrahi sınırın görünümü

Şekil 2

Kollagenöz ve yer yer miksoid stroma zemininde iğsi fibroblastların proliferasyonu ve yer yer kemik 
trabeküllerinden oluşan lezyon
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Amaç: Langerhans hücreli histiositoz, etiyolijisi tam olarak 
bilinmemesine rağmen, viral infeksiyon, antijene maruz kal-
ma ve somatik mutasyonların suçlandığı, Langerhans hüc-
relerinin klonal proliferasyonu ile karakterize bir hastalıktır.  
LCH da iskelet sistemi lokalize veya sistemik formda en sık 
tutulan organdır. Diğer tutulum yerleri sırası ile cilt, kara-
ciğer, dalak, akciğer, endokrin sistem, gastrointestinal mu-
koza ve gözlerdir. Timus tutulumu az sayıda olgu sunumu 
ile küçük serilerde bildirilen ve genellikle multisistemik 
hastalığın parçası olan nadir bir prezentasyondur. Bizde 
burda timus tutulumu ile tanı alan, izlemde akciğer tutulu-
mu olan bir olgu sunduk. 

Olgu: Oniki yaşında erkek hasta öksürük, solunum sı-
kıntısı ile başvurduğu dış merkezde plevral effüzyon 
tesbit edilmesi üzerine göğüs tüpü takılıyor. 2 haftalık 
meropenem ve vankomisin tedavisine yanıt vermemesi 
üzerine bilgisayarlı toraks tomografinde mediastende kit-
le tesbit edilmesi ile bilim dalımıza sevk edildiği öğrenildi.  
Fizik bakısında genel durumu iyi olan hastanın sağ hemi-
toraksta solunum seslerinin azaldığı ve göğüs tüpü olduğu 
saptandı. Laboratuvar incelemede patolojik bulguya rast-
lanmadı. Plevral sıvı örneğinde malign hücre saptanmadı. 
BT’de ön mediastende 6.5x7 cm heterojen kitle ve sağda 
plevral effüzyon, PET görüntülemede, ön mediasten, sağ 
periözefageal alan, sağ aksilla, abdomende çok sayıda lenf 
nodu ile sağ plevra ve sol sürrenalde tutulumu vardı. Kit-
leden alınan biyopsisi ile timik langerhans hücreli histiosi-
toz tanısı konuldu. Histiocyte Society treatment guidelines 

2009’a göre indüksiyon başlanarak 6 hafta prednisolone 
ve haftalık vinblastin tedavisinden sonra 6 hafta, haftalık 
viblastin ile haftada 3 gün prednisolone verildi. Indüksi-
yon sonrası kontrol toraks BT’de ön mediastendeki kitle 
ve plevral yapraklardaki sıvıda belirgin gerileme saptandı. 
Değerlendirmeden iki hafta sonra klinik şikayeti olmayan 
ancak fizik bakısında ralleri olan hastanın direkt grafisi ile 
görüntülemesinde sağ hemitoraks lateral ve bazal kesim-
lerinde belirgin plevral sıvı ile uyumlu radyoopasiteler ve 
sağ kardiyofrenik, kostofrenik sinüslerde silinme görül-
dü. Ultrasanografi eşliğinde göğüs tüpü takılırken alınan 
plevral sıvıda atipik hücreler ve CD1a ile pozitif boyanma 
izlendi. Hasta tedaviye dirençli multisistemik LCH olarak 
değerlendirilip, alternatif tedavi olarak ARA-C 1gr/m² ve 
2-klorodeoksiadenozin 9 mg/m²’den başlandı. Hala klini-
ğimizde takip edilmektedir.

Sonuç: LCH tek bir organda, genellikle kemikte sınırlı ka-
labileceği gibi, birçok doku ve organı da tutabilmektedir. 
Langerhans hücreli histiyositozda klinik belirti ve bulgular, 
tutulan organa ve etkilenme derecesine göre farklılık gös-
termektedir. Lokalize hastalıkta prognoz oldukça iyi olup 
lezyonlar kontrol altına alınabilirken sistemik hastalıkta 
hastaların yaklaşık %50’si tedaviye rağmen refrakter/tek-
rarlayıcı hastalığa sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Multisistemik hastalık, nadir bir tutu-
lum, langerhans hücreli histiositoz

P-022 
MULTİSİSTEMİK HASTALIĞIN NADİR BİR TUTULUMU: TİMİK 

LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZ
Feryal Karahan1, Yüksel Balcı2, Funda Bozkurt3, Zehra Pınar Koç4, Elvan Çağlar Çıtak1

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi,Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Mersin 
2 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Mersin 

4 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, Mersin
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Giriş: Izole kutanöz Langerhans hücreli histiositoz (LCH) 
oldukça nadir görülmektedir ve tüm LCH olgularının %5 
kadarını oluşturmaktadır. Her yaşta olabilmesine rağmen 
genellikle yenidoğan ve süt çocuğu döneminde görülmek-
tedir. Nadir görülmesi nedeni ile prognozu ile ilgili net bir 
bilgi yoktur. Olguların büyük kısmında spontan regresyon 
gözlenirken, multisistemik hastalığa progresyon da sık ol-
maktadır. Burada sunduğumuz olgu ile bu konuya tekrar 
kısa bir bakış atmak istedik.

Olgu: 2,5 yaşında kız hasta boyunda ve gövdede olan pem-
be-mor renkli döküntü şikayeti ile başvurdu. Hastanın öy-
küsünden yakınmalarının 3 ay önce başladığı, önce boyunda 
çıkmaya başlayan döküntülerin noktasal başlayıp giderek 
büyüdüğü daha sonra kendiliğinden solmaya başlayıp kay-
bolduğu, 3 ay içinde boyundan gövdeye ve gluteal bölgeye 
yayıldığı, bu yakınmayla başvurdukları doktor tarafından 
alerji olduğu söylenerek tedavi başlandığı, ancak ailenin 
tedaviyi başlamadığı, kliniğimize başvurusundan hemen 
önce dermatoloji polikliniğine başvurduğu, biyopsi alındığı 
ancak sonucunun daha çıkmadığı öğrenildi. Döküntü dışın-
da yakınması olmayan hastanın fizik incelemesinde saçlı 
deride, boyunda, sırtta, gövdede ve anal bölgede basmakla 
solmayan 0,5x0,5 cm boyutlu pembe-mor maküler dökün-
tüler tespit edildi. Organomegalisi ve kemik hassasiyeti 
yoktu. BK: 8600/mm3 Hb: 11,3 g/dL plt: 340000/mm3 idi. 

Periferik yaymasında atipik hücre tespit edilmedi. Serum 
biyokimyası normal, sedimentasyon;10 mm/s, idrar tet-
kiki normal idi. Karın ultrasonografisi ve akciğer grafisi 
normaldi. Biyopsi sonucu Langerhans hücreli histiositoz, 
S100(+) CD1a(+). Kemik taramada lezyon saptanmadı. To-
raks BT; normal, Batın BT; dalak hilusuna yakın mide içe-
riğinde 17x18,5 mm çapa ulaşan yüksek dansiteli görünüm 
tespit edildi. Hastaya endoskopi yapılmasına karar verildi. 
Yapılan gastroduedenoskopi ve alınan biyopsiler sonucu 
patoloji tespit edilmedi. Kontrol batın USG’de lezyon sap-
tanmadı. Hasta izole cilt tutulumlu LCH olarak değerlen-
dirildi ve izleme alındı. Izlemde ciltteki tüm lezyonlar kay-
boldu ve hasta 8 aydır remisyonda, aylık kontrollerle yakın 
izlenmektedir.

Sonuç: Izole kutanöz LCH’da cilt döküntüleri nodül, makül, 
yaygın eritem gibi çok farklı şekillerde olabilmektedir. Bu 
nedenle persiste cilt döküntülerinde mutlaka akılda tutul-
ması gerekir. Nadir görülmesi ve farklı klinik gidişi nedeni 
ile standart tedavi önerileri yoktur. Bir kısmı spontan reg-
rese olabilirken, persiste edenlerde topikal steroidlerden 
sistemik tedavilere (steroid, metotreksat,…) kadar farklı 
tedavi seçenekleri vardır. Multisistemik hastalığa ilerleme 
riski nedeni ile spontan regrese olsa bile tüm olguların ya-
kın ve dikkatli izlemi gerekir.

Anahtar Kelimeler: LCH, izole cilt tutulumu

P-023 
BİR OLGU NEDENİ İLE İZOLE KUTANÖZ LANGERHANS HÜCRELİ 

HİSTİOSİTOZA KISA BİR BAKIŞ
Eda Ataseven, Barış Malbora, Zuhal Önder Siviş,  

Burçak Tatlı Güneş, Meral Türker, Berna Atabay, Haldun Öniz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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Amaç: Langerhans hücreli histiyositoz mononükleer fa-
gositer sistem hücreleri tarafından organların infiltrasyo-
nu ve monoklonal proliferasyonu ile karakterize nadir bir 
hastalıktır. En sık 1-3 yaşlar arasında görülmektedir. Klinik 
belirti ve bulgular tutulan organa ve etkilenme derecesine 
göre farklılık göstermektedir. En fazla kemik, kemik iliği, 
cilt, lenf nodları, akciğer, karaciğer, dalak ve meninksler 
tutulur. Lokalize hastalıkta prognoz oldukça iyi olup, siste-
mik hastalık ise daha kronik bir seyir, yüksek morbidite, sık 
geç komplikasyonlar ve mortalite riski ile karakterizedir. 
Burada siklosporin tedavisi ile remisyona giren relaps-ref-
rakter langerhans hücreli histiositozlu bir olgu sunulmak-
tadır.

Olgu: 4 aylık erkek hasta 15 günlükken başlayan, lokal teda-
vilere cevap vermeyen ve giderek artan döküntü ve boyunda 
şişlik şikayetiyle bölümümüze başvurdu. Fizik muayenesin-
de vücutta yaygın kurutlanmış, yer yer eritemli lezyonlar, 
servikal bölgede bilateral en büyüğü 5 cm lenfadenopatileri, 
bilateral aksillar 3 cm lenfadenopatileri mevcuttu. Hastanın 
yapılan cilt biyopsi sonucu Langerhans hücreli histiyositoz 
olarak raporlandı. Toraks BT’sinde alt servikal zincirden to-
raksa uzanan 3 cm lenfadenopatisi görüldü. Kemik surveyde 
petroz kemikte ve kemik iliğinde tutulum saptanan hastaya 
multisistemik tutulumlu Langerhans hücreli histiositoz (cilt, 

lenfadenopati, kemik, kemik iliği) tanısıyla DAL Hx grup C 
protokolü başlandı. Indüksiyon sonunda parsiyel yanıtı olan 
hastanın idame tedavisine geçildiğinde cilt lezyonları tek-
rarladı ve sol femur ve sağ tibiada yeni litik lezyonları ge-
lişti. Hastanın idame tedavisine methotreksat eklendi ve 6 
hafta steroid tedavisi verildi. Steroid tedavisi sonrasında cilt 
lezyonları geriledi. Idame tedavisinin 42. Haftasında relaps 
olan hastaya COP kemoterapi protokolü başlandı. 2 kür COP 
tedavisi sonrasında hastalığı kontrol altına alınan hastaya 
indüksiyon tedavisi tekrar başlandı. Idame tedavisinin 34. 
haftasında hipoalbuminemi, pansitopeni ve cilt döküntüleri 
ile gelen hastanın tekrar relaps olduğu gözlendi. Tedavisine 
sitarabin ve kladribin ile devam edildi. 3 kür sonunda ağır 
myelosüpresyon ve hastalık bulgularının progresyonu ne-
deni ile hastanın tedavisine siklosporin ve steroid ile devam 
edildi. Bir yıl siklosporin ve 6 ay steroid tedavisi ile remisyon-
da olan hastanın tedavisi kesildi. Hasta 4 aydır remisyonda 
ve tedavisiz izlenmektedir.

Sonuç: Bu olgu relaps- refrakter langerhans hücreli histi-
ositozlu olgunun siklosporin tedavisi ile remisyona girmesi 
nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Langerhans hücreli histiyositoz, re-
laps, siklosporin
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LHH en sık çocukluk çağında ve 1-3 yaş arasında görül-
mektedir. Yıllık insidansı milyonda 3-4 olarak tahmin edil-
mesine rağmen gerçek insidansı tahmin edilenden daha 
yüksektir. Bu hastalarda özgül tedavi, tutulan alan sayısı ve 
yeri ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı merkezimizde LHH 
tanısıyla takip ve tedavi edilen olgularımızın klinik, labo-
ratuvar, tedavi ve takip sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Bilim dalımızda 2009-2018 yılla-
rı arasında Langerhans hücreli histiositoz tanısı ile iz-
lenen ve tedavi alan 33 hastamızı retrospektif olarak 
inceledik. Hastaların başvuru anında şikayetleri, fizik 
muayene bulguları, laboratuvar tetkikleri (tam kan sayı-
mı) ve tedaviye yanıtları geriye dönük olarak analiz edildi.  
Tanı anında hastalığın tutulumuna göre klinik sınıflaması 
yapıldı. Risk organ tutulumu modifiye Lahey kriterlerine 
göre tanımlandı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 33 hastanın 20’si (% 59) erkek, 
14’ü (% 41) kız, tanı anında ortalama yaşları 88 ay (5 ay - 17 
yaş)’dı. Hastalarımızın ortanca beyaz küre 7080 μ/dL(1210-
23.210) ve hemoglobin 11 g/dL(5.4-17), trombosit sayısı 
282.000 μ/L(28.000-740.000) olarak saptandı. En sık başvu-
ru nedeni %19 ile ağrı olup diğer sık nedenler lenfadenopa-
ti(%17), cilt döküntüsü(%12), kafa tasında kitle(%9) olarak 
belirledik(tablo 1). Ilk başvuru polikliniği %30 ile çocuk on-
koloji sonra sırası ile çocuk sağlığı(%15), dermatoloji(%9), 
KBB(%9), beyin cerrahisi(%6), ortopedi(%6), çocuk hema-

toloji(%6), çocuk nöroloji (%6) olup daha az sıklıkta diş he-
kimliği, enfeksiyon ve çocuk cerrahisi(%3) yer almaktaydı.

LHH’nın klinik sınıflaması yapıldığında, multisistem tu-
tulumu (MS-LHH) 14(%42), tek sistem tutulumu 19(%58) 
hastada saptandı. Bir hastada izole akciğer tutulumu sap-
tanırken, multisistemik hastalık olanların 10’unda(%71) 
riskli organ tutulumu vardı. Tek sistem tutulumu olan bir 
hasta (%5) febril nötropeniye bağlı eksitus olurken, multi-
sistemik hastalıkta mortalite oranı %21 olarak belirlendi. 

Tartışma: LHH neonatal dönem de dahil olmak üzere her 
yaş grubunda görülebilir. Çocuklarda sıklığı 1:25.000-
50.000 ve erkeklerde kızlara göre biraz daha fazladır. LHH 
nadir bir hastalıktır ve açıklanamayan cilt, kemik, akciğer, 
karaciğer ile santral sinir sistemi tutulumuna ait klinik bul-
guları olan hastalarda düşünülmelidir. Hastaların tedavisi 
hastalığın derecesine ve tutulan organlara bağlıdır. Sadece 
deri hastalığı olan hastalar için tedavi gereksizken, MS-L-
CH’li hastaların yaklaşık % 50’si hala vinblastin / predni-
zone dayalı kemoterapi protokolleri ile tedaviye rağmen 
refrakter / tekrarlayıcı hastalığa sahiptir. Bizim serimizde 
karaciğer, kemik iliği gibi risk organ tutulumu olanlarda 
prognozun daha kötü seyrettiğini gördük. Bu grupta mul-
tidisipliner yaklaşım gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: LHH, klinik sınıflaması, riskli organ 
tutulumu
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Tablo 1. Başvuru sırasında hastaların (n:33) ana şikayetleri

n (%)

Ağrı

8 
Ekstremite: 4 
Bel ağrısı: 2 
Baş ağrısı: 2

19,5% 
9,8% 
4,9% 
4,9%

Lenfadenopati
7 

servikal: 5 
inguinal: 2

17,1% 
12,2% 
4,9%

Cilt döküntüsü 5 12,2%

Kafa tası kemiklerinde kitle 4 9,8%

Solunum sıkıntısı 3 7,3%

Çenede kitle 2 4,9%

Kulak akıntısı 2 4,9%

Öksürük 2 4,9%

Halsizlik 2 4,9%

Kabızlık 1 2,4%

Tırnak değişiklikleri 1 2,4%

Proptozis 1 2,4%

Burun kanaması 1 2,4%

Gingival kitle 1 2,4%

Fasyal paralizi 1 2,4%

bulgulardan sonra
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Amaç: Lenfadenopati lenf dokusunun boyutunda ve yapı-
sında anormal bir değişikliğin olmasıdır. Çocukluk çağında 
en sık görülen bir tanı olup, infeksiyon sonucunda oluşabilir 
veya malin bir hastalığın bulgusu olabilir. Lenfadenopatinin 
ayırıcı tanısında reaktif veya malin karakterli olup olmadı-
ğı kesinleştirilmelidir. Hücreler hipoksik strese karşı Hif-1 
alfa tarafından düzenlenen adaptif bir cevap geliştirirler ve 
hücreyi herhangi bir strese karşı korurlar. Biz Hif-1α geni 
çalışmadığında, Hif-1 alfa gen polimorfizmi durumunda, 
lenf dokusu karsinogenezisinde rolü olup olamayacağını 
araştırmak amacıyla reaktif hiperplazi tanısı almış normal 
lenf dokuları ile lenfoma dokularını kıyaslamak istedik. 

Gereç-Yöntem: Hif-1 alfa polimorfizm çalışması için doku ör-
neklerinden maqpurix DNA izolasyon cihazı ile DNA izolasyo-
nu yapıldı ve nanodropta konsantrasyonları ölçüldü. C1772T 
ve G1790A polimorfizmleri için dizayn edilen primerlerin (DNA 
konsantrasyonu 50ng/ul olacak şekilde hesaplandı) optimi-
zasyon çalışmaları yapıldı. Bunun sonucunda her iki primer 
içinde ortak sıcaklık olarak 62°C belirlendi. Elde edilen PCR 

ürünleri %1 lik agaroz jelde yürütüldü ve UV görüntüleyici de 
görüntülendi (Şekil 1). Bir sonraki basamak olan pyrosequen-
cing basamağına geçildi. Bu basamak için C1772T ve G1790A 
polimorfizmlerine uygun ayrı sekans primerleri kullanıldı ve 
tüm örnekler duplicate çalışılarak pyrosequence basamakları 
yapıldı. Bunun sonucunda polimorfizm tespiti için analize ge-
çildi. Analiz kısmında nükleotid yüzde miktarlarına bakılarak 
yorum yapıldı.

Bulgular: Reaktif hiperplazi tanılı 67 lenf dokusu (48 erkek, 
19 kız) ile lenfoma tanılı 36 lenf dokusu (19 Hodgkin lenfoma: 
9 erkek, 10 kız; 17 Non-Hodgkin lenfoma: 13 erkek, 4 kız) alın-
dı. Dokularda C1772T ve G1790A polimorfizmi incelendi.

Sonuç: Reaktif hiperplazi ve lenfoma dokularında C1772T 
polimorfizmi anlamlı bulunmamıştır. G1790A polimorfizmi 
ise özellikle reaktif hiperplazi tanılı dokularda anlamlı bu-
lunmuştur. Bu sonuç ile reaktif hiperplazi tanılı çocukların 
daha yakından takibi vurgulanabilir.

Anahtar Kelimeler: lenfadenopati, Hif-1 alfa, lenfoma
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Şekil 1.

Agaroz jeldeki PCR ürünleri.
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Amaç: Kikuchi-Fujimoto hastalığı (KFH), sıklıkla uzak do-
ğulu kadınlarda bildirilen, ancak batı toplumlarında ve 
çocuklarda daha seyrek görülen bir histiositik nekrotizan 
lenfadenittir. Hastalığın çocuklarda seyrek görülmesi ve 
ayırıcı tanısında enfeksiyonlar, lenfoma, kollajen doku has-
talıkları bulunması nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir 
klinik tablodur. Burada lenfomayı taklit eden ve KFH tanısı 
alan bir olgu sunmak istedik

Olgu: 17 yaşında erkek hasta halsizlik, iştahsızlık, soluk-
luk ve boyunda şişlik şikayeti ile başvurdu. Üç yıl önce dış 
merkezde KHF tanısı aldığı ve kitlede küçülme olması ne-
deniyle herhangi bir tedavi uygulanmadığı öğrenildi. Fizik 
bakısında genel durumu düşkün, kaşektik görünümde, sağ 
submandibuler ve ön servikal bölgede 2x2 cm ağrılı, fiske, 
birbirleriyle birleşme eğiliminde olan yaygın lenfadenopati, 
hepatomegali saptandı. Laboratuvar incelemede pansito-
peni saptandı. Kemik iliği incelemesinde malign hücreye 
rastlanılmadı. ANA ve direkt coombs pozitif olarak geldi. 

PET görüntülemede bilateral, sağda daha belirgin yaygın 
lenfadenopati saptandı (SUVmax: 11.1). Biyopsi sonucu 
KFH olarak geldi, rekürrens olması nedeniyle steroid teda-
visi başlandı. Tedavi sonrası semptomlarında ve fizik bakı 
bulgularında gerileme olduğu belirlendi. 

Sonuç: KHF çocuklarda nadir görülen bir hastalıktır. Has-
talık genellikle iyi seyirli olup, semptomlar ortalama 1-3 
ay içinde kendiliğinden gerileyebilir. Olguların %3-7’sinde 
bizim olgumuzda olduğu gibi tekrarlar görülebilir. Tekrar 
eden hastalık çocuklarda erişkinlerle kıyaslandığında daha 
sıktır. Nadiren hastalık fatal seyredebilmektedir. Genellikle 
klinik bulguları malignite ve sistemik lupus eritematozusu 
taklit edebilir ya da hastalık iyileştikten sonra SLE tanısı 
konulabilir. Nadir görülmekle birlikte lenfadenopati ayırıcı 
tanısında akılda tutulması gereken bir hastalıktır.

Anahtar Kelimeler: Kikuchi-Fujimoto hastalığı, Çocuk, 
lenfadenopati
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Amaç: Çocuklarda kanser görülme sıklığı 15 yaş altında 
milyonda 110-150 arasındadır. Çocuk kanserleri, uluslara-
rası çocuk kanserleri sınıflamasına göre 12 ana grup altın-
da incelenirler. Çalışmamızın amacı, çocukluk çağı kanseri 
ile egzersiz hakkında mevcut kanıta dayalı bilgileri güncel-
lemek ve literatürü sistematik olarak incelemekti.

Gereç-Yöntem: Literatür taramasını yapmak için “Prefer-
red Reporting Items for Systematic Reviews” (PRISMA)’yı 
takip ettik. 1980-2017 yılları arasında PubMed, Cochrane 
ve PEDro arama motorları, 2 yazar (IK, MT) tarafından, 
MeSH anahtar kelimelerine (“childhood cancer-physi-
otherapy-rehabilitation-exercise-training”) uygun ola-
rak tarandı. Çalışmaya Randomize kontrollü çalışmalar 
(RCT) ve kontrollü klinik araştırmalar (CCT) dahil edildi. 
Standartlaştırılmış formların kullanımıyla iki yazar tara-
fından gözden geçirilen, bağımsız olarak dahil etme kri-
terlerini karşılayan çalışmalar tespit edilmiş, veri çıkarı-
mı gerçekleştirilmiş ve önyargı riski değerlendirilmiştir. 
Çalışmaların kalitesi, “Grading of Recommendation As-
sessment, Development and Evaluation (GRADE)” kriter-
lerinin derecelendirmesini kullanarak derecelendirilmiştir. 
Bulgular: 160 makale tespit edildi, 5 makale (2009-2017’de 
yayınlanan) uygunluk kriterlerini karşıladı ve mevcut siste-

matik gözden geçirme için seçildi. Çalışmaya dahil edilen 
çocukların ortalama yaşları 7,88±2,88 yıldı. Çalışmadaki 
çocukların %59’u erkek, %41’i kızdı. Çalışmalarda değer-
lendirme yöntemi olarak; beden kitle indeksi, normal ek-
lem hareket açıklığı, “Movement Assessment Battery for 
Children”, 9 dakika koş-yürü testi, süreli kalk ve merdiven 
in-çık testi, hand-held dinamometresi, sağlıkla ilgili yaşam 
kalitesi ölçekleri: PedsQL 3.0 versiyon, otur-uzan testi, 
pedometre ile birleştirilmiş aktivite günlükleri, “ACTIVITY 
GRAM Questionnaire”, “Physical Activity Stages of Change 
Questionnaire” ve “The Physical Activity Self-Efficacy” kul-
lanılmıştı. Egzersiz tedavisi süresi 4-12 aydı.

Sonuç: Günümüzde çocukluk çağı kanserlerinde egzersizin 
önemi anlaşılsa da tam olarak hangi egzersiz ve ne kadar 
konusunda ortak bir sonuç elde edilememiştir. Yapılan ça-
lışmalarda egzersiz programlarının detayları belirtilmemiş 
veya farklı egzersiz grupları tedavi seçeneği olarak karşılaş-
tırılmamıştır. Ileri araştırmaların daha uzun süreli ve daha 
çok örneklem sayıları ile elde edilmelidir. Böylece egzersiz 
reçetelendirilmesinin güvenliği sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı kanserleri, egzersiz, li-
teratür taraması
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Amaç: Kardiotoksisite, antrasiklin kullanmış olan kanser 
hastalarında ortaya çıkabilen çok önemli bir yan etkidir. Bu 
çalışmada, pediatrik onkoloji kliniğimizde tedavi edilmiş ve 
antrasiklin almış çocuklarda kronik kardiyotoksisitesinin 
değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç-Yöntem: Hastalar öykü, fizik muayene, elektrokar-
diyografi, ekokardiyografi ve biyokimyasal belirteç olarak 
da NT-proBNP, troponin I ve Galektin-3 ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamıza 82’si hasta ve 38’i kontrol grubu ol-
mak üzere 120 çocuk katılmıştır. Elektrokardiyografik ince-
lemede, hasta grubunda QTc aralığı, kontrol grubuna göre 
anlamlı yüksek saptandı (p<0.001). Gruplar arası değerlen-
dirme yapıldığında, yüksek doz kümülatif antrasiklin alan 
gruptaki hastaların QTc değeri, diğer 2 hasta grubuna göre 
anlamlı uzun saptandı (p<0.05). Ekokardiyografik değer-
lendirmede, hasta grubunda kontrol grubuna göre EF, KF, 
E’, E’/A’ve ET değerleri anlamlı düşük saptandı (p=0.001, 
<0.05, <0.001, <0.001). Myokardiyal performans indeksi 
(MPI), hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı uzun 
saptandı (p<0.001).Laboratuar incelemede, hasta grubun-
da NT-proBNP ve troponin I değerleri, kontrol grubuna 
göre anlamlı yüksek saptandı (her ikisi için de p<0.001). 
Galektin-3 açısından hasta ve kontrol grubu arasında an-
lamlı fark yoktu (p=0.517). Yüksek doz antrasiklin alan 
grupta NT-proBNP ve troponin I değerleri, diğer 2 hasta 
grubuna göre anlamlı yüksek saptandı (p<0.05 ve p<0.001).

Mediastinal radyoterapi alan grupta, almayan gruba kıyas-
la IVC değeri anlamlı yüksek saptandı. Myokardiyal perfor-
mans indeksi ile biyokimyasal parametreler arasında kore-
lasyon saptanmadı.

Tedavi üzerinden geçen zaman ile kardiyotoksisite arasın-
daki ilişki açısından yapılan değerlendirmede, yalnızca dü-
şük doz antrasiklin alan hasta grubunda, kontrol grubuna 
göre PR süresi anlamlı uzun bulundu (p<0.05) MPI>0.5 olan 
hastalarda, elektrokardiyografik incelemede QTc zama-
nı anlamlı uzun, ekokardiyografik incelemede, ejeksiyon 
fraksiyonu (EF), kısalma fraksiyonu (KF), sistolik dalga (S 
wave) değerlerinin anlamlı düşük; izovolümik kontraksi-
yon (IVC), izovolümik relaksasyon (IVR) değerleri anlamlı 
yüksek saptandı. MPI yüksekliği ile laboratuvar bulguları 
arasında korelasyon saptanmadı. Kardiyotoksisite gelişen 
grupta, EKG’de QTc anlamlı uzun, EKO’da EF, KF, ET ve S 
wave anlamlı düşük; IVR, IVC VE MPI anlamlı yüksek sap-
tandı. Kardiyotoksisite ile cinsiyet ve yaş arasında anlamlı 
ilişki saptanmadı. 

Sonuç: Tedavi sonrası kronik dönemde ortaya çıkan ant-
rasiklin kardiyotoksisitesi, sağ kalan hastalarda önemli bir 
risk faktörüdür. Subklinik dönemde gerek ekokardiyografik 
gerekse laboratuvar bulguları açısından takip edilebilir pa-
rametrelere sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin lenfoma, Kardiyotoksisite, 
çocuk
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Olgu 1:14 yaşında erkek hasta boynun sol tarafında şişlik 
yakınması ile başvurdu. Fizik muayenede sol servikal böl-
gede 4x6 cm boyutunda LAP saptandı. Akciğer grafisi ve to-
raks CT’de ön mediasteni dolduran konglomere çok sayıda 
LAP saptandı. Patolojik incemeleyle ALK-negatif anaplastik 
large cell lenfoma tanısı konuldu. BFM-95 tedavi protokolü 
başlandı. BFM-95 BB küründen 7 gün sonra hasta el ve göv-
dede kızarıklık ve kaşıntı yakınması ile başvurdu. Fizik mu-
ayenede el ve avuç içinde eritromelalji, tüm gövdede yaygın 
ortası siyah-nekrotik hiperpigmente makulopapüler ve pur-
purik olan döküntüler saptandı. SJS/TEN düşünülen hastaya 
nötropenisinden dolayı antibiyotik tedavisi ile lokal cilt ba-
kımı pansuman yapıldı. Hastanın avuç içi ve ayak tabanın-
da yaygın bül formasyonu, vücutta yaygın soyulmalar, tüm 
mukozalarda erozyon gözlendi. Epidermal ayrışma alanının 
%30’undan fazla olması nedeniyle TEN kabul edildi ve stero-
id ile IVIG tedavisi uygulandı. Tüm destek tedavilerine karşın 
sitopenisi düzelmedi ve hastanın döküntüleri bütün vücuda 
yayılarak epidermal ayrılmalar devam etti. Hasta tüm des-
teklere rağmen çoklu organ yetmezliği ile kaybedildi. 

Olgu 2: 17 yaşında kız hasta boyun şişliği ve halsizlik şikâ-
yetiyle başvurdu. Fizik muayenede sol supraklaviküler ve 
alt servikal konglomere LAP saptandı. Patolojik inceleme 
sonucunda ALK-negatif, anaplastik büyük hücreli lenfo-
ma tanısı konuldu. BFM 90 kemoterapi protokolü başlandı. 
BFM-90 BB kürü sonrasında yaygın mukokutanöz lezyon-

lar saptanan hastada TEN düşünüldü. steroid ve IVIG teda-
visi başlandı. Lokal ve destek yaklaşık 45. günde lezyonlar 
düzeldi. Kemoterapi protokolünde değişikliğe gidildi ve 
hastalık kontrol altına alındı. Ancak daha sonra relaps ge-
lişen hasta progresif hastalık ile kaybedildi.

Olgu 3: 15 yaşında kız hasta 2 aydır olan ateş ve boyunda 
şişlik yakınmasıyla başvurdu. Fizik muayene, sağ servikal 
ve submandibuler yaygın LAP dışında normaldi. Histopa-
tolojik inceleme sonrasında lenfoblastik lenfoma tanısı 
konuldu ve hastaya BFM T-hücreli lenfoblastik lenfoma 
protokolü başlandı. Protokol M’in birinci yüksek doz metot-
reaksat tedavisinden 6 gün sonra ateş ve kaşıntı ile başvur-
du. Febril nötropeni tanısı konulan hastaya antibiyotik te-
davisi başlandı. Bir gün sonra hastada yaygın mukokutanöz 
lezyonlar ortaya çıktı lezyonlar vücut yüzeyinin %10’undan 
fazla idi ve SJS/TEN tanısı konulan hastaya IVIG ve steroid 
tedavisi başlandı. Lokal tedaviler ile hastalığın 20.günde 
lezyonlar geriledi. Kemoterapi protokolü değiştirilen hasta 
halen hastalıksız olarak izlenmektedir.

Sonuç: Kemoterapi ajanları ile ilişkili TEN/SJS olguları ol-
dukça nadir olmasına karşın özellikle yüksek doz metotre-
aksat alan SJS/TEN açısından dikkatli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Metotreaksat, Non-Hodgin lenfoma, 
Steven’s Johnson sendromu

P-031 
KEMOTERAPİYE BAĞLI STEVEN JOHNSON GELİŞEN 3 LENFOMA 

OLGUSU
Buket Kara1, Şükrü Arslan2, Yavuz Köksal1

1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Konya 
2 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Konya

 

Amaç: Steven’s Johnson sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekroliz (TEN), ciddi klinik tablolara ve mortaliteye sebep 
olabilen, deri ve mukozaların akut seyirli ve şiddetli reaksiyonlarıdır. Burada kemoterapi sırasında SJS/TEN gelişen üç 
non-Hodgin lenfoma olgusu sunulmaktadır.
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Amaç: 13-cis retinoik asit (RA), nöroblastom idame teda-
visinde kullanılan bir A vitamini çeşididir. Santral sinir si-
temi yan etkileri olarak kanama, sinir felci ve intrakranyal 
basınç artışı bulgularıyla seyreden olgular bildirilmiştir. 
Ensefalopati benzeri tabloya çok nadir sebep olduğu bildi-
rilmiş olup, bu bildiride, 13-cis-RA idame tedavisi sonrası 
ensefalopati tablosu gelişen 2.5 yaşında bir nöroblastom 
olgusu sunulmuştur. 

Olgu: 2.5 yaşındaki erkek hastada, huzursuzluk nedeniyle 
yapılan görüntülemeler sonrasında sağ adrenal bez orijinli 
kitle ve paraaortik lenf nodu saptandı. Tru-kut biyopsi yapı-
lan hastada nöroblastom tanısı konuldu. Evreleme amaçlı 
yapılan görüntüleme ve kemik iliği aspirasyon ve biyopsi-
si normal sonuçlanan hasta, evre III orta risk iyi histoloji 
grubuna girerek, TPOG-2009 NBL Protokolü kemoterapisi 
aldı. Cerrahi sonrası otolog kök hücre nakil tedavisi de alan 
hasta Temmuz 2017 itibariyle 13-cis-RA tedavisine başladı. 
Ilk 3 aylık RA tedavisini sorunsuz alan hastanın 3 ay ara 
verdikten sonra başlanan, ikinci RA tedavisi bitiminden 10 
gün sonra gözkapaklarında düşme tespit edildi. Giderek 
uyku hali ve güçsüzlüğü artan hastanın çekilen kontrastlı 

kranyal ve spinal görüntüleme normal sınırlarda saptandı. 
Viral seroloji, NSE ve spot idrar VMA değerleri ile BOS ince-
lemesi biyokimyasal ve patolojik olarak normal sınırlarda 
saptanan hastanın EEG incelemesi ensefalopati ile uyum-
lu bulundu. RA dışında başka bir ilaç öyküsü bulunmayan 
hastanın bu tedavisine son verildi. Hastanın ilk bulguları-
nın ortaya çıkmasından 20 gün sonra, uyanıklık halinde ve 
hareketlerinde artma gözlendi. Göz hareketlerinde de artış 
tespit edilen hasta halen tedavisiz takip altındadır. Nöro-
lojik bulgu olarak bilateral pitoz dışında patolojik bulgusu 
kalmamış durumdadır. 

Sonuç: RA tedavisi, nadiren santral sinir sistemi toksisi-
tesine neden olmaktadır. Ensefalopati tablosundaki olgu-
muzda, nöroblastom nüksü ve meningoensefalit tanıları 
ekarte edilmiş, tek şüpheli bulgu olarak RA toksisitesi dü-
şünülmüştür. RA tedavisi kesilen hastadaki nörolojik bul-
gular spontan gerilemiştir. Olgumuz, RA’ya bağlı nadir bir 
toksisite olan ensefalopati tablosu nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nöroblastom; Cis-Retinoik asit; Ense-
falopati

P-032 
NÖROBLASTOM OLGUSUNDA CİS-RETİNOİK ASİT TEDAVİSİNE 

BAĞLI GELİŞEN ENSEFALOPATİ TABLOSU
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Akın Işcan2, Sevinç Boz3, Araz Kazimov3
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Amaç: Çocukluk çağı kanserlerinde kemoterapi ajanlarının 
yoğun kullanımı sonrası prognozdaki iyileşme, kemoterapi 
ile ilişkili mortalite ve morbiditeye neden olan akut toksi-
siteleri de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, 
tedavinin erken döneminde, tümör ya da kemoterapi ile 
ilişkili organ toksisiteleri, biyokimyasal ve metabolik deği-
şikliklerin değerlendirilmesidir. 

Gereç-Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Onkoloji Bilim Dalı’nda 01.01.2010-31.12.2015 tarihleri ara-
sında kemoterapi alan lenfoma ve solid tümörlü hastaların 
başvurudaki ve kemoterapi başladıktan sonra ilk 1 aylık 
dönemdeki serum karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, 
serum biyokimya ve elektrolitleri, kan gazı ve idrar analizi 
sonuçları değerlendirildi ve ilişki faktörler araştırıldı. 

Bulgular: 305 hastanın verileri analiz edildi, ortalama 
başvuru yaşı 97 ay (8 yaş), erkek/kız oranı 1.5’ti. En sık gö-
rülen tanılar sırasıyla lenfomalar (%27.6) [Hodgkin lenfo-
ma (%14.1), NHL (%13.5)], SSS ve spinal kanal tümörleri 
(%12.5), nöroblastom (%11.8) ve germ hücreli tümörlerdi 
(%10.8). Hastaların %14.1’inde sadece böbrek tutulumu, 
%6.9’unda sadece karaciğer tutulumu, %0.7’sinde karaci-
ğer ve böbreğin birlikte tutulumu vardı. Hastaların tümü-
ne kemoterapi, %61.3’üne cerrahi, %13.1’ine radyoterapi 
uygulandı. En sık kullanılan antineoplastik ilaçlar bitki 
kökenli ajanlar (%91.1), antitümör antibiyotikler (%67.9) 

ve alkilleyici ajanlardı (%67.2). Hastaların %59’unda or-
gan toksisitesi saptandı. Alkilleyici ajan, antimetabolit ve 
bitki kökenli ilaç kullanımı ve cerrahi uygulanmaması he-
patotoksisite için risk faktörleriydi. Nefrotoksisite için tek 
risk faktörü antimetabolit ilaç kullanımıydı. Hipoglisemi 
%18.2, hiperglisemi %24, hiperürisemi %20.1, hipoalbu-
minemi %39.5, hiperbilirubinemi %26.6, ALP yüksekliği 
%21.5 ve GGT yüksekliği %38.5 oranında saptandı. Has-
taların %87’sinde en az bir elektrolit bozukluğu görüldü. 
En sık görülen elektrolit bozukluğu hastaların %56.7’sinde 
görülen hiponatremiydi. En sık görülen asit-baz dengesi 
bozukluğu ise %31.6 ile respiratuar alkalozdu. Çalışma dö-
neminde 2 hasta kaybedildi. 

Sonuç: Çalışmamızda organ toksisitesi, biyokimyasal, 
elektrolit ve metabolik anormalliklerin oranının oldukça 
yüksek olduğu saptandı. Bu oranların yüksekliğinin tü-
mör yükünün ve organ tutulumunun fazlalığı ve uygula-
nan kombine kemoterapilerin yoğunluğu ile ilişkili olduğu 
düşünüldü. Bu oranların yüksek olmasına rağmen, ilişkili 
mortalite gözlenmedi. Bu patolojilerin erken saptanması, 
yakın takibi ve buna yönelik tedavilerin multidisipliner yak-
laşımla hemen uygulanması mortalite gözlenmeme nede-
ni olarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler: toksisite, çocuk, kanser

P-033 
ÇOCUK ONKOLOJİ HASTALARINDA ERKEN DÖNEM AKUT 
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Giriş-Amaç: L-asparajinaz akut lenfoblastik lösemili (ALL) 
çocukların tedavisinde başarı oranını artıran en önem-
li ilaçlardan biridir. Literatürde akut lenfoblastik lösemili 
hastaların yaklaşık %5-10’unda L-asparajinaz tedavisine 
bağlı olarak pankreatit geliştiği bildirilmiştir. Pankreatit 
sonrası psödokist oluşumu ise bu hastalarda gelişebilen 
önemli bir komplikasyondur. Literatürde pankreatit son-
rası gelişen psödokistlerin tedavisinde farklı yaklaşımlar 
mevcuttur. Cerrahi, perkutan drenaj veya tedavisiz yakın iz-
lem bunlardan başlıcalarıdır. Biz burada tekrarlayan L-as-
parajinaz tedavileri sonrasında akut pankreatit ve izlemde 
pankreas psödokisti gelişen hastamızı sunmayı amaçladık.

Olgu: 16 yaşında erkek hasta uzamış öksürük şikayeti ile 
başvurdu. Akciğer grafisinde ön mediastende kitle tespit 
edildi. Kemik iliği aspirasyonu ve flowsitometrik inceleme 
sonucunda Timik T hücreli ALL tanısı aldı. Santral sinir 
sisteminde tutulumu olmayan hastaya St.Jude Total XV in-
düksiyon tedavisi başlandı. Protokole uygun olarak L-as-
paraginaz 10.000 IU/m² dozdan altı kez verildi. Ardından 
konsolidasyon tedavisini sorunsuz bir şekilde tamamladı. 
Idame tedavisinde 25.000 IU/ m²’den üç doz L-asparaginaz 
tedavisini aldıktan sonra karın ağrısı ve kusmaları başla-
dı. Hastanın yapılan tetkiklerinde kan şekeri 356 mg/dl, li-
paz>1200 U/L (8-78 U/L), amilaz 283 U/L (25-125 U/L) ola-
rak ölçüldü. Abdomen USG’de pankreas boyutlarının diffüz 
olarak arttığı izlendi ve akut ödematöz pankreatit olarak ra-

porlandı. Abdomen BT de intersitisiel ödematöz pankreatit, 
dalak enfarktı, splenik ven trombozu görüldü Hastamızda 
L-asparaginaz tedavisine sekonder akut pankreatit düşü-
nüldü. Hastanın orali kapatılarak nazogastrik sonda takıl-
dı. Oktreotid infüzyonu, metranidazol ve ranitidin tedavisi 
başlandı. Tromboza yönelik enoksaparin tedavisi başlandı. 
Izlemde amilaz, lipaz ve kan glukoz değerleri normale dö-
nen, genel durumu düzelen hastanın çekilen kontrol Abdo-
minal USG’de pankreas kuyruğu ile dalak hilusu arasında 
65 ve 55 mm çaplarında iki adet pseudokistik lezyon izlendi 
ve takibe alındı. Hastanın bundan sonraki idame tedavisine 
erwinia L-asparaginaz ile devam edildi. Splenik ven trom-
bozu kaybolan hastanın enoksaparin tedavisi kesildi. Halen 
remisyonda idame tedavisi devam eden hastanın pankre-
astaki psödokistik yapıları 18. ayda stabil boyutlarda takip 
edilmektedir. 

Sonuç: L-asparajinazın önemli komplikasyonlarından 
olan pankreatit ve psödokist oluşumu; hastalarda tedavi 
değişikliği, kemoterapide aksamalar ve ciddi morbiditeye 
sebep olabilir. ALL tedavisi devam eden hastamızın pank-
reastaki psödokistik lezyonlarının semptomatik olmaması 
nedeni ile herhangi bir girişim yapılmadan yakın izlemine 
devam edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: l-asparajinaz, pankreatit, psödokist

P-034 
L-ASPARAJİNAZ İLİŞKİLİ PANKREATİK PSÖDOKİST 
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Hematoloji ve Onkoloji Bölümü, Ankara
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Amaç: Sinüzoidal obstrüksiyon sendromu (SOS) daha ön-
ceden kullanılan adıyla venooklüzif hastalık sıklıkla he-
matopoetik kök hücre nakli sonrası görülen bir kompli-
kasyondur. Bu tablo genellikle hepatik vasküler endotel 
hücrelerinde konvansiyonel kemoterapi ya da hazırlık re-
jimlerindeki kemoterapötiklere bağlı gelişen hasar sonucu 
ortaya çıkar. Hastalığın ciddiyeti karaciğer hasarının yay-
gınlığı ile ilintilidir. Tedavi edilmeyen olgularda mortalite 
oranı %80’den fazladır. Transplantasyon dışı SOS nadiren 
bildirilen bir klinik tablodur. Biz bu çalışmada iğsi hücreli 
sarkom tanısıyla vinkristin, aktinomisin-D ve siklofosfamid 
(VAC)’den oluşan kemoterapi protokolü ile tedavi edilen ve 
kemoterapi 6. küründen beş gün sonra SOS geliştiren ol-
guyu sunmak istedik. 

Olgu: 5.5 yaşında kız hasta dış merkezde idrar kaçırma ve 
gelişme geriliği nedeniyle araştırılırken sol iliak fossa da 
rastlantısal olarak 9x10 cm’lik kitle tesbit edilmiş ve çıka-
rılabildiği kadarıyla eksizde edilmiş; infantil fibrosarkom 
tanısı konulup VAC kemoterapi protokolü başlanmıştır. 
Altıncı kür tedaviden 5 gün sonra şiddetli sağ üst kadran 
ağrısı ile karında şişlik gelişti. Fizik bakısında batında be-
lirgin hassasiyet, distansiyon ve karaciğerin 3 cm palpabl 
olduğu saptandı. Bu dönemde tam kan sayımı ve biyokim-
yasal incelemeleri normal olarak belirlendi. Bir gün sonra 
karın ağrısı şiddetlenen ve %8 kilo alımı olan olgunun ka-
raciğerinin inguinal bölgeye kadar büyüdüğü saptandı. La-
boratuvar analizlerinde Hb: 5.6 g/dL, trombositleri 55x10³/
µL, aPTT: 33 sn, PT: 25.8 sn ve INR: 2.16, D-dimer 3526 

ng/mL(N:<500), AST: 1520 U/L, ALT: 880 U/L ve total bili-
rübin 4.67 mg/dL, direkt bilirübin 4 mg/dL idi. Batın USG 
ve Dopplerr USG’de hepatomegali, safra kesesi duvarında 
ödem, yaygın serbest sıvı ve hepatopedal akım saptanmış-
tır. Bu bulgularla şiddetli SOS tanısı konularak defibrotid 
25 mg/kg/gün dozunda başlandı. Tedavinin birinci günü ya-
pılan biyokimyasal analizde karaciğer enzmlerinde anlam-
lı düşüme görüldü. Tedaviye bir hafta devam edildi. Klinik 
düzelme 4. Günde laboratuar düzelme 8 günde gerçekleşti. 

Sonuç: SOS’un patogenezi henüz tam olarak bilinme-
mektedir. Standart ve etkin bir tedavi yaklaşımı yoktur 
ancak defibrotid kullanımı ile başarılı sonuçlar bildiril-
mektedir. Defibrotid adenozin reseptör aktivitesine sahip 
yeni bir polideoksiribonukleotid olup belirgin bir yan etki 
göstermeden SOS tedavisinde başarıyla kullanılmakta-
dır. Olgumuzda defibrotid tedavisi sonrasında hızlı kli-
nik ve laboratuar cevap alınmış ve herhangi bir yan etki-
ye rastlanılmamıştır. Olgumuzda SOS’un aktinomisin ve 
vinkristin kullanımına bağşlı olduğunu düşünmekteyiz. 
SOS erken tanı konulması gereken geç tedavi edildiğinde 
yüksek mortaliteye neden olan bir klinik tablodur. Bu ne-
denle konvansiyonel tedavi alan hastalarında benzer klinik 
bulgularla geldiklerinde SOS ayırıcı tanıda akılda tutulmalı 
bulgular sepsisten ayırt edilmeli ve şiddetli olgularda çok-
lu organ yetmezliği gelişmeden hızla tedavi başlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sinüzoidal obstrüksiyon sendromu, 
çocuk, kemoterapi
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SENDROMU
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Amaç: Çocukluk çağı kanserlerinde yoğun kemoterapi pro-
tokolleri ile uzamış yaşam süresine rağmen, halen tedavi 
ilişkili yan etkileri sorun oluşturmaktadır. Özellikle antra-
siklin en sık kullanılan ilaçlardan biridir. Kardiyomyopati, 
myokardiyal infakt, inme en iyi bilinen antrasiklin ilişkili 
kronik kardiyotoksisite bulgularıdır. Bununla birlikte, kli-
niğe yansımayan fakat önemli olan akut kardiyotoksisite 
henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada tedavi 
protokolunda antrasiklin grubu ilaç tedavisi alan kanserli 
çocuk hastalarda, 12 derivasyonlu elektrokardiografi (EK-
G)’de P dalga, QT, QTc dispersiyonu, Tp-e interval, Tp-e/ 
QT ve Tp-e/ QTc oranı ile akut toksisite değerlendirilmesi 
amaçlandı. 

Gereç-Yöntem: Tedavide antrasiklin grubu ilaç kullanan, 
kanserli 53 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. 6 ay boyun-
ca takip edilen olgulara, antrasiklin ilk dozu, 120 mg/m2 ve 
240 mg/m2 kümülatif antrasiklin dozları uygulandığı gün-
lerde tedaviye başlamadan, antrasiklin infüzyonun 1., 4. ve 
24.saatinde çekilen 12 derivasyonlu EKG’lerde P dalga, QT, 
QTc dispersiyonu, Tp-e interval, Tp-e/ QT ve Tp-e/ QTc oranı 
hesaplanarak akut toksisite değerlendirilmesi amaçlandı. 
Hastalar antrasiklin kümülatif dozuna göre, Grup 1; tedavi-
nin ilk dozu (n=53), Grup 2; 120 mg/m2 (n=42), Grup 3; 240 
mg/m2 (n=19) olacak sekilde gruplandı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 53 hastanın ortanca yaşı 48 
ay (9-192 ay) idi. Hastaların %68’i (n=36) akut lenfoblastik 
lösemi, %4’ü (n=2) T lenfoblastik lenfoma iken hastaların 
% 28’i (n=15) ise antrasiklin tedavi alan diğer kanser alt 

tipleridir. Akut lenfoblastik lösemi olgularının, %47’si stan-
dart risk grubu (SRG), %50’si orta risk grubu (MRG) ve %3’ü 
yüksek risk grubu (HRG’dur. Ilk antrasiklin dozundaki ilk 24 
saat içinde takip edilen EKG parametrelerinde, saat ilerle-
dikçe P dalga, QT, QTc dipersiyonu ve Tp-e intervalinde an-
lamlı uzama saptanırken; 120 mg/m2 kümülatif dozunda 
ise Tp-e/ QT ve Tp-e/ QTc oranında istatiksel olarak anlamlı 
olacak sekilde değişiklik saptandı. 240 mg/m2 kümülatif 
dozundaki ilk 24 saatte yapılan EKG takiplerinde anlam-
lı bir farklılık saptanmadı. Grup 1, grup 2 ve grup 3 kendi 
arasında değerlendirildiğinde, istatiksel olarak anlamlı ol-
masa da QT, QTc dispersiyonu ve Tp-e intervalinde uzama 
belirgin iken, P dalga dispersiyonu, Tp-e/ QT ve Tp-e/ QTc 
oranı parametrelerinde artan kümülatif doz ile birlikte is-
tatiksel olarak anlamlı bir farklılık saptandı.

Sonuç: P dalga, QT, QTc dispersiyonu, Tp-e interval, Tp-e/ 
QT ve Tp-e/ QTc oranı gibi EKG parametreleri, hem antra-
siklin tedavisi sırasında hem de artan her kümülatif doz 
süresinde, subklinik kardiyak anomalileri ve antrasiklin 
akut toksisitesini saptamada yararlıdır. Aynı zamanda, bu 
parametreler ile kanserli çocuk hastalarda aritmiler sap-
tanabilir. Bu nedenle, antrasiklin grubu kemoterapi ile te-
davi edilen kanserli hastaların hem tedavi sırasında hem 
de artan kümülatif dozlar süresinde EKG ile değerlendiril-
meleri önemli olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kümülatif antrasiklin dozu, Kanserli 
çocuklar, Kardiyak repolarizasyon

P-036 
KANSERLİ ÇOCUK HASTALARDA TEK DOZ VE ARTAN 

KÜMÜLATİF ANTRASİKLİN DOZUNUN KARDİYAK 
REPOLARİZASYON ÜZERİNE ARDIŞIK ETKİSİ

Sultan Aydın Köker1, Yeşim Oymak1, Timur Meşe2, Murat Muhtar Yılmazer2, Bengü Demirağ1, 
Rahmi Özdemir2, Tuba Hilkay Karapınar1, Dilek Ince3, Raziye Canan Vergin1
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2 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji, İzmir 
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Tablo 1. Antrasiklin ilk dozundan sonraki saatlerde elektrokardiyografik bulguların karşılaştırılması (n=53)

Bazal EKG (A) 1. saat EKG (B) 4. saat EKG (C) 24. saat EKG (D) p (A-B) p (A-C) p (A-D)

PWdispersiyon (ms) 12,6±6,78 18,3±7,59 15,56±6,55 18,86±11,91 p<0,001 p=0,032 p=0,002

QTdispersiyon (ms) 27,07±13,4 34,71±17,1 29,90±13,21 30,94±13,19 p=0,005 p=0,288 p=0,193

QTc dispersiyon (ms) 33,50±16,6 41,37±22,27 37,5±19,39 40,32±19,73 p=0,041 p=0,223 p=0,091

Tp-e dispersiyon (ms) 17,54±9,98 2,7±11,79 24,33±11,18 22,26±10,07 p=0,016 p=0,001 p=0,025

Tp-e/QT oran 0,23±0,06 0,24±0,05 0,24±0,054 0,24±0,089 p=0,507 p=0,375 p=0,420

Tp-e/QTc oran 0,18±0,04 0,019±0,04 0,18±0,038 0,18±0,08 p=0,137 p=0,431 p=0,598

Tablo 2. Artmış kümülatif antrasiklin dozunun bazal EKG özelliklerine göre karşılaştırılması
İlk doz 0.hour 
EKG (A) (n=53)

120mg/m2 0.hour 
EKG (B) (n=42)

240mg/m2 0.hour 
EKG (C) (n=19)

p (A-B) p (A-C) p (B-C)

PWdispersiyon (ms) 12,6±6,78 17,3±8,49 17,38±8,49 p=0,025 p=0,025 p=1,000

QTdispersiyon (ms) 27,0±13,4 31,4±12,79 32,89±15,75 p=0,136 p=0,208 p=0,427

QTc dispersiyon (ms) 33,6±17,51 41,8±19,23 42,6±22,3 p=0,071 p=0,117 p=0,162

Tp-e dispersion (ms) 17,54±9,98 20,4 ±9,29 18,6±9,25 p=0,152 p=0,613 p=0,906

Tp-e/QT oranı 0,24±0,062 0,20±0,054 0,21±0,024 p=0,002 p=0,149 p=0,539

Tp-e/QTc oranı 0,18±0,047 0,15±0,035 0,16±0,030 p<0,001 p=0,137 p=0,219
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Giriş-Amaç: L-Asparajinaz (L-ASP) çocukluk çağı akut len-
foblastik lösemi (ALL) tedavisinde vinkristin ve prednizon ile 
başlama tedavisinin standart bileşenidir. Ilk olarak 1950’li yıl-
larda lenfomalarda büyümeyi engellediği, daha sonra 1970’li 
yıllarda antilösemik olduğu gösterilmiştir. Antilösemik etki-
sini L-Asparajin’i tüketerek ve apopitozisi artırarak gösterir.  
Literatürde L-ASP ile alerjik reaksiyon, hipertrigliseridemi, 
hiperglisemi, tromboz, pankreatit, ateş, titreme, santral 
nörotoksisite, bulantı, kusma, iştahsızlık, karın krampları, 
hipoproteinemi, ani ölüm ve hemoraji gibi komplikasyon-
lar bildirilmiştir. Ancak bu yan etkiler arasında hipotermiye 
rastlamadık. Biz olgularımızda intravenöz (iv) uygulama 
sonrası gözlemlediğimiz hipotermiye dikkat çekmek iste-
dik. 

Olgu 1: Babasından yapılan haploidentik nakil sonrasında 
relaps olan Timik T cell ALL tanılı 5 yaşında ki erkek has-
taya bortezomib içeren tedavi protokolü başlandı. Protoko-
lün 12. gününde trombositopenik olduğu için iv uygulanan 
L-ASP’dan 8 ve 15 saat sonra 2 kez vücut ısısı 35.3°C ve 
35.7°C ölçüldü. 

Olgu 2: St Jude tedavi protokolü başlanan yüksek risk B 
ALL tanılı 6 yaşındaki kız hastanın indüksiyon tedavisi sıra-
sında iv uygulanan 3. doz L-ASP sonrası tedaviden 5 ve 12 

saat sonra 2 kez izlenen hipotermisi oldu (35.6°C, 35.4°C). 

Olgu 3: St Jude tedavi protokolü başlanan standart risk 
B ALL tanılı 5 yaşındaki erkek hastanın reindüksiyon I te-
davisi sırasında iv uygulanan L-ASP sonrası tedaviden 
4 saat sonra bir kez izlenen hipotermisi oldu (35.6°C). 
Olgularımızın hipotermiye yönelik bakılan kan şekeri, tiro-
id fonksiyon testleri, CRP, ACTH, kortizol değerleri, sant-
ral görüntülemesi normaldi. Enfeksiyon klinik bulgula-
rı mevcut değildi, kan kültür üremesi olmadı. Vücut ısısı 
düşüklüğü 24 saatten uzun sürmedi. Ve bu süreçte diğer 
vital ve fizik muayene bulguları normaldi. Hiçbir hastamız-
da L-ASP’ın intramüsküler uygulaması sonrası vücut ısısı 
düşüklüğü izlenmedi.

Sonuç: Lösemi olgularında hipotermi, enfeksiyon başta ol-
mak üzere birçok ciddi patolojiyi akla getirir. Bu hastalarda 
hipotermi pek çok tetkikin yapılmasına ve başlangıçta dış-
lanamadığı için ampirik antibiyotik tedavisi başlanmasına 
neden olur. Olgularımız ALL’de tedavi başarısını belirgin 
arttıran L-ASP komplikasyonları arasında bulunduğunu 
düşündüğümüz iv uygulama sonrası hipotermiye dikkat 
çekmek için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: hipotermi, l-asparajinaz

P-037 
İNTRAVENÖZ L-ASPARAJİNAZ UYGULAMASI SONRASI 

HİPOTERMİ: OLGU SUNUMLARI
Şule Toprak, Şule Yeşil, Burçak Bilgin, Ali Fettah, 

Emre Çapkınoğlu, Fatma Neslihan Kalkan, Gürses Şahin
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 

Hematoloji ve Onkoloji Bölümü, Ankara
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Amaç: Kanser tedavisinde kür sağlamak için yoğun kemo-
terapi rejimlerinin kullanılması, erken ve geç dönemde te-
davi ilişkili ciddi yan etkilerin de görülmesine neden olmak-
tadır. Bu çalışmada hastanemizde kanser nedeniyle yüksek 
doz metotreksat tedavisi almış olan çocuklarda tedavi ön-
cesindeki laboratuvar bulgularıyla ilaç metabolizmasını 
etkileyebilen genetik bulguların metotreksat toksisitesi 
gelişimi üzerinde etkili olup olmadığı, tedavi sonrasında 
toksisite gelişen ve gelişmeyen hastaların laboratuvar ve 
klinik bulgularının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir 
Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji 
servisinde Ocak 2014-Mayıs 2017 arasında yüksek doz me-
totreksat tedavisi alan hastaların demografik özellikleri,-
metotreksat dozu ve uygulama süresi, tedavi öncesinde ve 
sonrasındaki laboratuvar bulguları, metilen tetrahidrofolat 
redüktaz (MTHFR) enzimi gen polimorfizmi analiz sonuçla-
rı, toksisiteyle ilişkili klinik bulgular değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmaya yüksek doz metotreksat tedavisi ve-
rilen 50 hasta dahil edildi. Hastaların %66’sı (n=33) erkek, 
%34’ü kız (n=17) idi. Tanı anındaki ortalama yaş 8,57 ±4,19 
yıl (2yıl 10 ay-17 yıl) idi. Hastalardan 33’ü (%66) Non-Hodg-
kin Lenfoma, 10’u osteosarkom (%20), 7’si (%14) Akut Len-
foblastik Lösemi tanısıyla izlenmekteydi. Hastaların 25’ine 
(%50) 5 gr/m2 dozunda 24 saatlik infüzyonla, 8’ine (%16) 1 
gr/m2’dozunda 4 saatlik infüzyonla, 7’sine 1 gr/m2’dozun-
da 36 saatlik infüzyonla, 10’una (%20) 12 gr/m2 dozunda 
4 saatlik infüzyonla metotreksat verilmiş olduğu saptandı. 

Klinik bulgulara göre 37 hastada (%74) toksisite geliştiği, 
13 hastada (%26) gelişmediği görüldü. Uzun süreli infüz-
yonla (24 ya da 36 saat) tedavi verilen grupta istatistiksel 
olarak anlamlı şekilde daha yüksek oranda metotreksat 
toksisitesi görüldü (p=0,01). MTHFR gen polimorfizmi ana-
lizine göre herhangi mutasyonu olan ve olmayanl hastalar-
da toksisite görülme sıklığı benzer bulundu (p=0,70). Tok-
sisite görülme oranları açısından karşılaştırıldıklarında 
herhangi bir mutasyonu olmayan hastaların %86,7’sinde 
toksisite bulguları saptanırken, herhangi bir mutasyonu 
olan olguların %85,7’sinde toksisite bulguları olduğu gö-
rüldü. Toksisite görülen ve görülmeyen hastalar arasında 
tedavi öncesi ortalama Aspartat Aminotansferaz (AST) dü-
zeyleri açısından anlamlı fark saptandı (p=0,05) ve AST>29 
olanların %93,8’inde, AST<=29 olanların %64,7’sinde tok-
sisite geliştiği ve 2 grup arasında metotreksat toksisitesi 
gelişme oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 
olduğu bulunmuştur. (p=0,02). 

Sonuç: Bulgularımız metotreksat dozu ve uygulama süre-
sinin toksisiteyi belirleyen en önemli faktörlerden biri ol-
duğunu vurgulamıştır. Uzun süreli infüzyonla tedavi verilen 
hastalarda klinik bulguların yakın takip edilmesiyle ve te-
davi öncesinde karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hasta-
larda doz modifikasyonu yapılmasıyla ciddi ve geri dönü-
şümsüz komplikasyonların önlenebileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yüksek doz metotreksat, toksisite, 
MTHFR

P-038 
YÜKSEK DOZ METOTREKSAT TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA 
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Amaç: Allojeneik kök hücre transplantasyonu destekli yük-
sek doz tedavi sonrası venookluziv hastalık (VOH) gelişimi 
ilk kez 1979 yılında tanımlanmıştır. Ağrılı hepatomegali, 
sıvı retansiyonu, kilo artışı ve sarılık ile karakterize bir kli-
nik tablodur. Transplantasyon dışında, konvansiyonel doz-
da kullanılan actinomycin-D, mitramycin, dacarbazine, cy-
tosine arabinoside ve 6-thiogunanin gibi kemoterapötikler, 
uzun süreli azathioprine kullanımı, kemoterapi ile birlikte 
karın bölgesine radyoterapi kullanımı ile de VOH görülebil-
mektedir. Burada nazal yerleşimli embriyonel rabdomiyo-
sarkom ile takipli 9 yaşında erkek hastada aktinomisin D 
sonrası görülen VOH vakası sunulmuştur. 

Olgu: Altıncı hafta VAC tedavisi sonrası taburcu edilen has-
ta ikinci gününde titremeli ateş ve karın ağrısı ile acil ser-
visimize başvurdu. Ağrılı hepatomegali, karın çevresinde 
artış, kilo artışı (%5’in üzerinde) ve bilirubin yüksekliği kli-
nik tabloya eklendi. Doppler görüntülemede hepatik arter 

çapında artış, batında asit, safra kesesinde hidrops tespit 
edildi. Sıvı kısıtlaması, diüretik tedavisi ile birlikte VOH’a 
yönelik hızla defibrotide (40 mg/kg/gün, 4 dozda) başlanıl-
dı. Iki hafta süre ile defibrotide kullanılan hastanın izlemin-
de kademeli olarak karın çevresi gerilerken, vücut ağırlığı 
azaldı. Bilirubin değeri normale geldi ve USG’de asit bul-
guları kayboldu. Hastanın izlemininde tedaviden Aktino-
misin-D çıkarıldı. Tedaviye topotekan ve siklofosfamide ile 
devam edildi

Sonuç: Venooklüziv hastalık morbidite ve mortalitiye yol 
açması nedeniyle hem hasta hem de hekim için zor bir du-
rumdur. Destek tedavisi VOH gelişen hastalarda standart 
bir yaklaşımdır. VOH hastasının tanınması yüksek bir klinik 
dikkat gerektirir. Defibrotide tedavide ümit vaat ediyor gibi 
görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: venooklüziv hastalık, defibrotide

P-039 
VENOOKLÜZİV HASTALIĞIN DEFİBROTİDE İLE BAŞARILI 
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Amaç: Kanser tedavisi sonrasında endokrin yan etkilerin 
gelişebileceği bilinmektedir. Çalışmamızda Çocuk Onkoloji 
kliniğimizde hodgkin lenfoma (HL) tanısıyla tedavi almış ve 
tam remisyonda olarak izlenen 41 hastanın endokrin sis-
tem üzerindeki geç yan etkilerinin incelenmesi amaçlan-
mıştır. 

Gereç-Yöntem: Tedavisi tamamlanmış, remisyonda takip 
edilen HL tanılı hastalarımızın tiroid fonksiyonları, fertili-
te, diyabet ve obezite durumu açısından tetkikleri yapılarak 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Kırk bir hastadan 16 sında ( %46,3) hipotiroidi; 7 
hastada ise (% 17.2) tiroidde nodül saptanmıştır. Ayrıca 41 
hastanın 5’inde (%12) FSH, 2 hastada (%4,8 ) ise LH düzeyi 
yüksek saptanmıştır. Gonadal toksisite ile prokarbazin içe-
ren KT protokolleri, subdiyafragmatik alana RT uygulanma-
sı ve ileri evre hastalık arasında anlamlı ilişkili saptanmış-

tır. Çalışmamızda 5(%12,2) hastanın açlık kan şekeri; 3(%7) 
hastanın HBA1C değeri yüksek bulunmuştur. 2 (%4,8) has-
tada tedavi sonrası diabetus mellitus gelişmiş ve 1 hastanın 
tetkik sonucu prediyabet durumu gösterilmiştir. Insulin di-
rencini gösteren HOMA indeksinde yükseklik ise 20 (%48,8) 
hastada görülmüştür. Çalışmamızda, BMI ve BMI –z skoru 
sonuçlarına göre hastalar değerlendirildiğinde; 4(%9,7) 
hasta düşük kilolu, 23(%56) hasta normal, 14(%34,7) hasta 
fazla kilolu/obez olarak değerlendirilmiştir

Sonuç: Hodgkin Lenfoma tanılı hastalarda tedavi sonrası 
oluşabilecek endokrin geç yan etkiler ve bu yan etkilere 
bağlı olarak gelişebilecek morbiditenin önlenmesi açısın-
dan endokrin fonksiyonların yakından izlenmesi gerektiğini 
düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin Lenfoma, Endokrin yan etki, 
Çocuk

P-041 
HODGKİN LENFOMA TANILI ÇOCUK HASTALARDA KEMOTERAPİ 
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Razin Amirov1, Nurşah Eker2, Ayşe Gülnur Tokuç2, Abdullah Bereket3, Ömer Doğru2, 
Rabia Emel Şenay2, Burcu Tufan Taş2, Berkin Akbeyaz2, Barış Yılmaz2

1 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul 
2 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD, İstanbul 

3 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji BD, İstanbul



198

Poster Bildiriler

Amaç: Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi başarısının art-
masıyla birlikte, geç yan etkilerin görülme sıklığı da gün 
geçtikçe artmaktadır. Kanser tedavisinde sıklıkla kullanı-
lan radyoterapiye bağlı olarak görülen geç yan etkiler ara-
sında vasküler ve kardiyak yan etkiler, nörokognitif hasar, 
myelopati, nöroendokrin bozukluklar, kemik büyümesin-
de gecikme, osteopeni sayılabilir. Hormonal bozukluklar 
arasında en sık görülenler büyüme hormonu eksikliği ve 
hipotiroididir. Primer, sekonder veya tersiyer olarak orta-
ya çıkabilen hipotiroidi sıklıkla primer olarak görülür. Bu 
çalışmada servikal, kranial ya da kraniospinal radyoterapi 
alan ve hipotiroidi saptanan çocuklarda klinik özelliklerin 
değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç-Yöntem: Eylül 2012-Şubat 2018 arasında çocukluk 
çağı kanseri nedeniyle servikal, kranial veya kraniospinal 
radyoterapi alan ve tedavi sonrası takiplerinde hipotiroidi 
saptanan hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlen-
dirildi. Hastalara ait demografik özellikler, tümör tipi, rad-
yoterapi dozu ve lokalizasyonu, hipotiroidinin türü ve sap-
tanma zamanı, son kontroldeki boy persentili kaydedildi.

Bulgular: Çalışma süresi içinde bölümümüzde tedavi edil-
miş olan 135 malign santral sinir sistemi tümörü, 52 Ho-
dgkin lenfoma ve 5 nazofarinks karsinomu tanılı hastanın 
dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi ve hipotiroidi 

tanısı konulan 17 hasta olduğu saptandı. Hastaların 4’ü kız, 
13’ü erkek, tanı anındaki ortanca yaş 12 yıl, ortanca gün-
cel yaş 15 yıl idi. Radyoterapiden sonra ortalama hipotiroi-
di saptanma süresi 23 ay (8-46) idi. Hastaların tamamında 
primer hipotiroidi görüldü. Hastanın tanılarına bakıldığında 
8 hastanın (%47) Hodgkin Lenfoma, 7 hastanın medullob-
lastom (%41,2), 2 hastanın (%11,8) nazofarinks karsinomu 
olduğu görüldü. Hastaların 11’ine (%64,7) servikal bölgeye 
ya da nazofarinkse, 7’sine (%35,3) kraniospinal radyoterapi 
verildiği saptandı. Radyoterapi dozları kranial 5200-5600 
cGy, spinal 2900-3600 cGy, servikal bölge 1980-2500 cGy, 
nazofarinks 6600-7000cGy arasında değişmekteydi. En son 
kontrollerindeki boy persentillerine bakıldığında 12 hasta-
nın (%70,5) 50 persentilin altında olduğu; bunlardan 7’sinin 
<3 persentil, 3’ünün 10-25 persentil,2’sinin 25-50 persen-
tilde olduğu; 5 hastanın boyunun ise 50 persentilin üzerin-
de olduğu saptandı. 

Sonuç: Servikal, kranial ya da kraniospinal radyoterapi ve-
rilen çocuklarda görülen hipotiroidi büyüme ve nörokogni-
tif gelişim üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek önemli 
bir geç yan etkidir. Hastaların uzun dönem izlemlerinde 
tiroid fonksiyonlarının takibi geri dönüşümsüz sonuçların 
önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geç yan etkiler, hipotiroidi, radyoterapi

P-042 
RADYOTERAPİYE SEKONDER GELİŞEN HİPOTİROİDİ: 17 

OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
Begül Yağcı Küpeli, Yusuf Alakaş, Selahattin Menteş
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Amaç: Nöroblastom çocukluk çağında en sık görülen eks-
trakraniyal solid tümör olup, tanı anında yaklaşık yarısı 
metastatiktir. Tanı veya nüksler sırasında kraniyal kemik-
lere ve kemik iliğine yayılım sık görülse de merkezi sinir 
sistemi (MSS) tutulumu nadirdir. Bu çalışmanın amacı, 
progresif veya nüks nöroblastom hastalarında MSS metas-
tazlarının özelliklerini belirlemektir.

Gereç-Yöntem: Haziran 2009 ile Aralık 2017 tarihleri ara-
sında tanı almış ve TPOG-NB-2009 Protokolü veri tabanına 
kayıt edilmiş evre 4 hastalardan, progresyon veya nüks sı-
rasında MSS tutulumu saptananlar incelendi.

Bulgular: Veri tabanına kayıtlı tüm hastaların %43’ü evre 4 
olup, bunlardan izlem formlarından bilgi edinilebilen 251 
hasta araştırmaya alındı. Bunların %11’i (n=27) orta risk, 
%58’i (n=145) yüksek risk konvansiyonel kemoterapi (YKK), 
%31’i (n=79) yüksek doz kemoterapi+otolog kök hücre nakli 
(YDK+OKHN) tedavi kollarına göre tedavi edildiler. Tanı anında 

MSS metastazı saptanmamış olan 18 hastada (%7.2) prog-
resyon veya nüks sırasında MSS tutulumu görüldü. MSS tu-
tulumu, hastaların 13’ünde izole iken, kalan 5 hastada diğer 
bölge metastazları ile birlikteydi. Hastaların 14’ü YKK, 4’ü ise 
YDK+OKHN tedavisi almıştı. Ortanca MSS metastazı zamanı, 
tanıdan sonra 15 ay olarak bulundu. Çeşitli kurtarma tedavi-
leri uygulanmasına karşın hastaların hepsi kaybedildi. 

Sonuç: Nöroblastomda MSS metastazları nadirdir ve ne-
redeyse her zaman ölümcüldür. Genellikle primer bölge 
ve diğer metastazlar remisyonda iken ortaya çıkar. Bu ne-
denle, hastaların izleminde görülen semptom veya bulgu-
lar MSS tutulumu açısından dikkatle değerlendirilmelidir. 
MSS metastazlarının özellikleri hakkında daha fazla bilgi 
edinilmesi ve etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için 
geniş çalışmalara ve yeni buluşlara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Merkezi Sinir Sistemi, Metastaz, 
Nöroblastom
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Amaç: Orta risk grubu (ORG) nöroblastom (NB) tanılı has-
taların klinik özellikleri ve tedavi yanıtlarının değerlendi-
rilmesi.

Gereç-Yöntem: ORG 31 NB hastamız vardı, bir hasta başka 
merkeze gittiğinden analiz dışı bırakıldı.Hastaların klinik 
karakteristikler, tedavi yanıtları ve yaşam hızları değerlen-
dirildi. 

Bulgular: 30 hastanın ortanca tanı yaşı 7ay (0 – 5yaş), 
%76’sı <18 aylık, K/E oranı 4.0 idi. Primer tümör yeri has-
taların 11’inde(%37) sürrenal, 11’inde(%37) paraverteb-
ral, 8’inde(%26) orta hat tümörüydü. 25’i nöroblastom 
(NB), beşi ganglionöroblastom (GNB) idi. Evreleri; Evre1 
%3 (n:1), Evre2b %10 (n:3), Evre3 %40 (n:12), Evre4 %37 
(n:11), Evre4S %10 (n:3). Hastaların 17’si (%57) metasta-
tikti. Metastaz alanları: lenf nodu %20, kemik %17, kemik 
iliği %10, subkutan nodül %10, akciğer %7, diğer %7. 1 p 
del 20 hastanın 8’inde (+) saptanmıştı (%40). 11q del 20 
hastanın birinde (%5) (+) saptanmıştı. 17q kazancı,9 has-
tanın 8’ inde (%42) (+) saptandı. MYCN, bakılan 26 hasta-
da (-) sonuçlandı. DNA diploidisi çalışılan14 hastanın beşi 
diploid, sekizi neardiploid, biri tetraploid idi. Shimada sı-
naflamasında; 7 hasta iyi histolojili NB(%23), 14 hastada 
kötü histolojili NB (%47), 5’i GNB (%17) idi. Birinde doku 
tanısı yoktu, üçünde ileri değerlendirme yapılamadı.(NOS). 
Primer cerrahi uygulanan 7 hastadan 2’sinde tam rezek-
siyon yapıldı, beşinde makroskopik rezidü kaldı. (Tümörü 
tam olarak çıkarılan iki hastadan birinde lenf nodu metas-
tazı olduğundan evre2 diğeri karaciğer metastazı olduğun-

dan evre4S). Indüksiyon KT’sine yanıt için değerlendirile-
bilen 29 hastada yanıt oranı %86 (3CR+8VGPR+14PR) idi. 
2’sinde sadece KT ile tümör tam olarak geriledi, birinin he-
nüz geciktirilmiş cerrahi zamanı gelmedi. Primer cerrahi 
ile tümörü tam çıkarılan iki hastanın birinde tam remisyon 
sağlandı,diğerinde karaciğer metastazlarında progresyon 
gelişti ve karaciğere RT uygulandı. Makroskopik rezidü-
lü primer cerrahi yapılan 5 hastanın üçünde geciktirilmiş 
ikinci bakış cerrahi ile tümör tam çıkarıldı ve CR sağlandı,2’ 
sinde tamamlayıcı cerrahi yapılmadı, primer tümöre RT uy-
gulandı ve CR sağlandı. Primer cerrahisi olmayıp geciktiril-
miş cerrahi uygulanan 20 hastadan 11’inde tam rezeksiyon 
9’unda makroskopik rezidülü tümör rezeksiyonu yapıldı.  
Radyoterapi: Bir hastaya karaciğer metastazla-
rında progresyon nedeni ile RT uygulanmıştı. Beş 
hastada primer tümöre radyoterapi uygulandı.  
Ortanca izlem süresi 32 ay (4ay – 12.5yıl), olaysız yaşam 
hızı 5 ve 10 yıllık %86, genel yaşam hızı 5 ve 10 yıllık %97 
bulundu. Bu hasta grubunda 4 olay vardı: birinde karaciğer 
metastazlarında progresyon, birinde primer dışı relaps, bi-
rinde refrakterlik vardı, bir hasta cerrahi ilişkili öldü. (Şe-
kil1,2)

Sonuç: Orta risk grubu NB tedavi sonuçlarımız başarılı bu-
lundu ve tedavi yanıtları COG, SIOPEN, GPO ve Japon pe-
diatrik onkoloji gruplarının sonuçlarıyla benzer bulundu. 
Toksisite kabul edilebilir düzeyde idi, toksisite ilişkili ölüm 
yoktu. Cerrahi ilişkili kaybedilen bir hasta vardı.

Anahtar Kelimeler: Orta risk nöroblastom, tedavi
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EFS

Orta risk nöroblastomlu hastalarda EFS

OS

Orta risk nöroblastomlu hastalarda OS
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Amaç: 13-cis retinoik asit (RA), uzun yıllardır, nöroblasto-
mun idame tedavisinde kullanılan bir A vitamini çeşididir. 
Hiperkalsemi ve kemiklerde nüks metastaza benzeyen 
bir takım değişiklikler yapabildiği bildirilmiştir. Öte yan-
dan, somatostatin reseptörü taşıyan nöroblastom ve diğer 
benzeri tümörlerde Gallium-68 DOTA-Oktreotid ile yapılan 
görüntülemelerin, I-123 MIBG ve diğer görüntülemeler ile 
karşılaştırıldığında bu çalışmalara üstün olduğunu göste-
ren yayınlar mevcuttur. Bu bildiride, 13-cis-RA idame te-
davisi altındayken önce manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG) ve sonrasında ise Ga-68 DOTATATE PET/MRG ile ya-
pılan görüntülemelerde sağ femur proksimal diyafiz ve ili-
ak kanatta metastaz ile uyumlu görüntülemelerin ardından 
yapılan tru-kut biyopsi sonrasında normal doku ile uyumlu 
sonucun alındığı 5 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur. 

Olgu: 5 yaşındaki erkek hastada, Ocak 2017 tarihinde karın 
ağrısı nedeniyle çekilen ultrason ve MRG sonrasında sağ 
adrenal bez orijinli kitle saptandı. Tru-kut biyopsi yapılan 
hastada nöroblastom tanısı konuldu. Evreleme amaçlı 
yapılan görüntüleme ve kemik iliği aspirasyon ve biyopsi-
si normal sonuçlanan hasta, evre II orta risk iyi histoloji 
grubuna girerek, TPOG-2009 NBL Protokolü kemoterapisi 
aldı. Cerrahi sonrası tümör lojuna ışın tedavisi de alan has-
ta Eylül 2017 itibariyle 13-cis-RA tedavisine başladı. RA te-
davisi sürerken, kontrol amaçlı çekilen batın MRG’de, sağ 

femur proksimal diafiz düzeyinde 18x10 mm boyutunda ve 
aynı tarafta iliak kanatta 5mm boyutunda kontrast tutu-
lumu gösteren metastazla uyumlu görüntü saptandı. Me-
tastaz varlığını doğrulamak için hastaya Ga-68 DOTATATE 
PET/MRG çekildi. Bu görüntülemeyle de hastada metastaz 
şüphesi devam ettiğinden, femur proksimalindeki lezyon-
dan tru-kut biyopsi alındı. Patoloji sonucu normal doku ile 
uyumlu gelen hasta, bu olaydan sonra 2 aydır sorunsuz ta-
kiptedir. 

Sonuç: RA tedavisi, kemik dokuda metastaza benzer deği-
şiklikler yapabilmektedir. Ga-68 DOTATATE PET/MRG gö-
rüntülemesi de son yıllarda somatostatin reseptörü içeren 
tümörlerde kullanılmakta olup, primer veya metastatik 
tümör dokusunu göstermede, diğer yöntemlere göre daha 
hassas olduğu ileri sürülmektedir. Olgumuzda RA kullanı-
mına bağlı olarak geliştiği düşünülen kemik lezyonunun, 
Ga-68 DOTATATE PET/MRG görüntülemesi ile de metas-
taz olabileceği şüphesiyle yapılan biyopsi normal olarak 
sonuçlanmış olduğundan, Ga-68 DOTATATE görüntüleme 
bulgularının da ihtiyatla karşılanması gerektiği vurgulan-
mış ve nadiren de olsa RA’nın böyle bir görüntüye neden 
olabileceğinin akılda tutulması için olgumuz sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nöroblastom, Cis-Retinoik asit, Galli-
um-68 DOTA-Oktreotid görüntüleme
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Amaç: Evre 4S nöroblastom tanısıyla tedavi ettiğimiz has-
taların klinik karakteristikleri ve tedavi yanıtlarının değer-
lendirilmesi.

Gereç-Yöntem: Evre 4S nöroblastom tanısı alan 6 hastamı-
zın klinik karakteristikleri ve tedavi yanıtları geriye dönük 
analiz edildi.

Bulgular: Evre 4S NB tanısı alan 6 hastamız vardı. K/E oranı 
1.0 idi. Ortanca tanı yaşı 2.5ay (1 – 6ay). Beşinde tümör sür-
renal yerleşimli, birinde servikal paravertebral yerleşimli 
idi. Ikisinde MYCN, 1p-, 17q+, 11q- negatifli; ikisinde MYCN 
ve 11q- negatif, 1p- ve 17q+ pozitifti. 

Üç hasta düşük risk grubunda, iki hasta orta risk iyi histo-
loji grubunda, bir hasta orta risk kötü histoloji grubundaydı. 
Orta risk iyi histoloji grubundaki bir hastada tümör heteroje-
nite gösteriyordu. (tablo-1)

Üçünde primer tümör cerrahisi ile tümör tam çıkarılmıştı. 
birinde gecikmiş cerrahi ile tümör tam çıkarılmıştı. Birinde 
tümör tamamen kaybolmuştu. Bir hasta da cerrahi dönemi-
ne ulaşamadan ilerleyici hastalıkla 5. Ayda ölmüştü.

Hastalardan biri asemptomatikti ve sadece izlendi; beş 
hastaya A7 kemoterapisi başlandı, bunlardan birin-

de tedavi 2 kür A7 den sonra A8+A9 olarak değiştirildi. 
Radyoterapi uygulanan iki hasta vardı. Bir hastaya başvuru-
daki yaygın karaciğer metastazları ve klinik olarak semp-
tomatik (ileri derecede hepatomegalisi, solunum sıkıntısı, 
vena kava inferior sendromu, idrar çıkışında azalma ve hi-
pertansiyonu vardı) olması nedeniyle karaciğere radyoterapi 
uygulanmıştı. Bir başka hastada dört kür A7 kemoterapisi 
sonrası karaciğer metastazlarında gelişen hızlı progresyon 
nedeniyle karaciğere radyoterapi uygulanmıştı. 

Ortanca izlem süresi 1 yıl (3ay – 4yıl). Evre4S tanılı 5 hasta-
mız da hastalıksız izlenmektedir. 6 hastadan oluşan evre4S 
grubunda biri 3. ayda biri 4. ayda kemoterapi altında prog-
resyon olmuştur. Bunlardan biri kemoterapi ve radyoterapi 
ile kontrol edilmiş, diğer hasta kemoterapiye rağmen ilerle-
yici hastalıkla 5. ayda ölmüştür.

Sonuç: Evre 4S NB tanılı hastalarımızın tedavi sonuçları 
başarılı olarak değerlendirilmiştir. Semptomatik hastala-
rın karboplatin, etoposid, vinkristin içerikli A7 kürüne iyi 
yanıt verdikleri görülmüştür. Yaygın karaciğer tutulumu, 
Pepper sendromu, solunum sıkıntısı ile başvuran bir has-
tamızda ve 4. Ayda karaciğer lezyonları progrese olan bir 
hastamızda radyoterapinin kemoterapiye eklenmesiyle 
hızlı ve etkili yanıt alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Evre 4S nöroblastom, tedavi
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Amaç: Lokalize nöroblastom (NB) tanılı hastalarımızın ge-
riye dönük analiz edilmesi

Gereç-Yöntem: Lokalize NB tanılı 43 hastanın klinik özel-
likleri, tedavi yanıtları geriye dönük analiz edildi.

Bulgular: Lokalize NB 43 hastanın ortanca tanı yaşı 
19ay(1ay 6.3yaş), K/E=1.26. Evre1: 13, Evre2a: 2, Evre2b: 4, 
Evre3: 24 hasta vardı. Risk grubu dağılımı: DRG: 14, ORG: 
16, YRG: 8 hasta vardı.

IPOG protokolü (n:5): Evre1 olan bir hasta 7 yıl hastalıksız 
izlendi. Paravertebral tümörlü (n:4) evre3 hastaların birin-
de primer tam rezeksiyon, ikisinde makroskopik rezidülü 
geciktirilmiş cerrahi, birine RT uygulandı. Tek olay 60.ayda 
primer relaps sonrası 86.ayda progresyonla ölüm. 

TPOG-NB2003 & -NB2009: DRG (n:14): Evre 1 (n:12): Tü-
mör yerleşimi; sürrenalde 6, paravertebral 5, orta hat-
ta bir. 9’unda MYCN (-). Opsomyoklonusu olan 2 has-
ta IVIG, ROHHAD sendromu olan 1 hasta siklofosfamid, 
rituximab, IVIG aldı. Evre2a olan 9 aylık paravertebral 
tümörlü hasta makroskopik rezidülü kord dekompres-
yon cerrahisi sonrası KT aldı, tamamlayıcı cerrahiyle 
11 yıldır hastalıksız izlemdedir. Evre2b servikal para-
vertebral NB hastası postoperatif asemptomatikti, 10 
aydır tedavisiz izlemde. DRG Ortanca izlem 3 yıl (7ay 
– 10 yıl), tek olay ROHHAD tanılı hastanın ölümüdür.  
ORG (n:16) (OR-IHG n:10; OR-KHG n:6). Evreler evre2a:1, 
evre2b:3, evre3:12 hasta. 10’u paravertebral, beşi sürrenal, 
biri orta hat tümörü. Evre2a paravertebral tümörlü hasta 

makroskopik rezidülü primer cerrahi ile GNB tanısı aldı, 
2 kür KT sonrası tümör tam çıkarıldı, 10 aydır hastalıksız 
izlemde. Evre2b ikisi paravertebral, biri sürrenal tümör-
dü. Hastalardan biri KT sonrası paravertebral bölgeye RT 
almıştı. Üç hasta da hastalıksız izlemdedir. Evre3’ te 6’sı 
OR-IH, 6’sı OR-KH idi. 2’sine primer cerrahi uygulandı (bi-
risi kord dekompresyonu) ve makroskopik rezidülü sonuç-
landı. Kalan 11 hastanın indüksiyona yanıtı %100 (CR+PR) 
idi. Gecikmiş cerrahi ile 7‘sinde tam, 3’ünde makroskopik 
rezidülü rezeksiyon uygulandı. Iki hastada primer tümöre 
RT uygulandı. Tüm ORG ortanca izlem süresi 32ay (4ay-12.
5yıl), 5 ve 10 yıllık OS ve EFS %94. Tek olay Pepper send-
romlu Evre3 hastanın 4. Ayda cerrahi ilişkili ölümüydü. 
YRG (n:8): Dördü orta hat, üçü sürrenal, biri paraver-
tebral yerleşimli tümördü. Primer cerrahi olan yoktu. 
Indüksiyon yanıtı %100 (CR+PR). Geciktirilmiş cerrahi-
nin 4’ü makroskopik rezidülü, ikisi tam çıkarımdı. Pri-
mer tümöre RT yapılan 5 hasta vardı. Iki hastada ref-
rakter ilerleyici hastalık vardı (7. Ve 11.ay), biri 9.ayda 
progresyonla öldü, diğeri 26.ayda KIT ilişkili öldü. 
ROHHAD sendromlu hasta hariç, lokalize NB hastalarının 
tümünde (n:42) ortanca izlem süresi 5 yıl (3ay – 17yıl) ve 
sırasıyla 5 ve 10 yıllık EFS %87 ve %85, 5 ve 10 yıllık OS %92 
ve %85 bulundu.

Sonuç: Lokalize hastalıklı NB’da tedavi yanıtları, olaysız ve 
genel yaşam hızları başarılı ve literatürle uyumlu bulun-
du. Toksisite ilişkili ölüm yoktu. KIT ilişkili ve cerrahi ilişkili 
ölen birer hasta vardı.

Anahtar Kelimeler: Lokalize Nöroblastom, Tedavi
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şam Hızları (OS)

Lokalize Nöroblastomda Risk Gruplarına Göre Olaysız Ya-
şam Hızları (EFS)
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Nöroblastom çocuklarda en sık görülen ekstrakraniyal so-
lid tümördür. Çocukluk çağı malignitelerinin % 7 kadarını 
oluşturur. Ortanca tanı yaşı 18 aydır. Klinik bulgular primer 
tümörün yerleşim yerine ve metastaz varlığına göre ortaya 
çıkar. Yaş, hastalığın yaygınlığı, MYCN amplifikasyonu, DNA 
ploidisi gibi tümör biyolojisine göre yapılan risk sınıflama-
sına dayalı tedavi protokolleri kullanılır.

Burada Marmara Üniversitesi Çocuk Onkoloji BD’da tanı 
almış, tedavi edilmiş nöroblastom hastalarının karakteris-
tik özellikleri ve tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi so-
nuçlarının sunulması amaçlandı.

Şubat 2007- Şubat 2018 arasında merkezimizde nöroblas-
tom tanısı alan 48 hastanın dosyaları retrospektif olarak 
incelendi. Yaş, cinsiyet, başvuru yakınmaları, tümör yerle-
şim yeri, evre ve risk grubu belirlendi. NSE, VMA/Cr de-
ğerleri kaydedildi. Veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı. 
28 kız, 20 erkek hasta çalışmaya alındı. Kız/erkek oranı: 
1.4. Ortalama tanı yaşı 2 yaş 8 ay. En sık başvuru nedeni 
karın şişliği, ikinci sıklıkta karın ağrısı idi. Tümörün en sık 
yerleşim yeri sürrenal. Iki hastada bilateral sürrenal tutu-

lum mevcuttu (% 4.1). Ilk başvuruda % 22.9 hastada VMA/
Cr yüksek saptandı. Düşük risk grubunda 11 (% 22.9), 
orta risk grubunda 10 (% 20.8), yüksek risk grubunda 27 
(% 56.2) hasta vardı. Bir hastaya TPOG 2003 ve 47 hasta-
ya TPOG 2009 nöroblastom tedavi protokolü uygulandı. 21 
hasta (% 43.7) tedavisini tamamladı, 8 hasta (% 16) halen 
tedavi görmekte, 2 hasta (% 4.1)ise takipsiz, 3 hastada (% 
6.2) başka bir merkezden takip edilmekte, bunlardan bir 
tanesi tedavi almakta, 14 hasta (% 29.1) ise exitus idi. Re-
laps olan hasta sayısı 10 (% 20.8). Relaps olan hastaların 
7’ si exitus, 3 ‘ü yaşamakta ve 2 tanesine ise kliniğimizde 
nüks tümör protokolü uygulanmakta. 

Nöroblastom kliniğimizde hastanın yaşı, primer tümörü-
nün yerleşim yeri, uzak metastazı, evresi, risk grubu, N-m-
yc ekspresyonu, DNA ploidisine dayalı TPOG- NB protoko-
lüne göre tedavi edilmektedir. Merkezimizdeki analizler 
daha önceden başka merkezlerde yapılan TPOG NB analiz 
verileri ile uyumlu idi.

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı, nöroblastom, TPOG- 
NB
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NÖROBLASTOM TEK MERKEZ DENEYİMİ
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Amaç: Nöroblastom, tüm çocukluk çağı kanserlerinin % 
8-10’unu oluşturur. Sisplatin (cis-diaminedichloroplati-
num II; CDDP) çocukluk çağı ve erişkin dönemdeki birçok 
farklı insan kanserinin tedavisinde kullanılan yan etkileri 
bulunan bir kemoterapötiktir. Zeytin yaprağında bulunan 
Oleuropein’in (OLE) mezotelyoma ve malign melanom gibi 
kanser hücrelerinde hücre canlılığını azaltıcı etkisi daha 
önce gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı iyi prognostik 
SH-SY5Y N-MYC(-) ve kötü prognostik KELLY N-MYC(+) 
nöroblastom hücrelerinde ve fibroblast hücrelerinde (PSI), 
OLE’nin tek başına ve CDDP kombinasyonu ile olası an-
ti-proliferatif etkisi ve apoptotik hücre ölümüne yol açıp 
açmadığının belirlenmesiydi. 

Gereç-Yöntem: PSI ve SH-SY5Y hücreleri DMEM ortamı ve 
KELLY hücreleri RPMI ortamına %10 FBS, %1 L-glutamin, 
%1 penisilin/streptomisin eklenerek 37C nemli inkübatör 
koşullarında çoğaltılmıştır. Hücre canlılığı WST-1 testi ile 
değerlendirilmiştir. PSI, SH-SY5Y ve KELLY hücrelerine 
OLE (50-800 uM), CDDP (5-200 uM) ve kombinasyonla-
rı 24, 48 ve 72 saat uygulanarak hücre canlılık analizi ile 
LD50 dozları saptanmıştır. Daha sonra CDDP (50uM), OLE 
(500uM) ve OLE (500uM)–CDDP (50uM) kombinasyonu hüc-
reler üzerine uygulanarak apoptotik hücre ölümleri An-
nexin-V/PI analizi ile flow sitometrik olarak belirlenmiştir. 
Istatistiksel analizler Kruskal Wallis takiben non-paramet-

rik Mann-Whithney-U testi ile p<0.05 koşullarında anlamlı 
olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: OLE (500uM)’nin PSI fibroblast hücrelerinde 
canlılığı azaltıcı ve apoptotik etkileri özellikle 72. saatte 
saptanmıştır. SH-SY5Y ve KELLY nöroblastom hücrelerin-
de OLE (500uM) tek başına özellikle canlılığı azaltmış ve 
apoptotik etki göstermiştir. Buna karşın OLE (500uM)–
CDDP (50uM) kombinasyonu SH-SY5Y hücrelerinde CDDP 
(50uM)’e göre apoptozu indüklerken, KELLY hücrelerinde 
apoptozu tetiklememiştir.

Sonuç: Iyi ve kötü prognozu temsil eden nöroblastom hüc-
relerinde OLE, CDDP ve kombinasyonunun hücre ölümünü, 
apoptotik hücre ölüm mekanizması üzerinden gerçekleş-
tirdiği ilk defa bu çalışma ile gösterilmiştir. Buna karşın 
sağlıklı fibroblast hücrelerinde de OLE apoptoza yol açmış-
tır. Öte yandan nöroblastom tedavisinde kullanılan ana ajan 
olan CDDP uygulamasına göre karşılaştırıldığında, OLE’nin 
özellikle kötü prognozlu KELLY hücreleri üzerinde apopto-
tik hücre ölümüne neden olmaması açısından dikkatli yak-
laşmak gerekmektedir. OLE’nin nöroblastomda anti-proli-
feratif etki mekanizmalarının daha ileri in vitro ve in vivo 
çalışmalarla değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nöroblastom, Oleuropein, Sisplatin
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Amaç: Trombositopeni, kanser hastalarında genellikle 
kemik iliğinin malign infiltrasyon veya antikanser ilaçla-
rın supresyonuna bağlı olarak ortaya çıkar. ITP(idiyopa-
tik trombositopenik purpura) nedenli trombositopeni tanı 
anında nadiren görülür. Böyle bir durum rastlantısal ola-
bileceği gibi paraneoplastik bir sürecin de parçası olabilir. 
Literatürde paraneoplastik nedenli ITP vakaları erişkin 
kanserlerinde bildirilmiştir. Çocukluk çağı kanserlerinde 
ise nadir bildirilmiş olgular vardır. 

Olgu: Iki yaş 6 aylık kız hasta, yüksekten düşme sonra-
sı vücudunda yaygın ekimozları nedeni ile araştırılırken 
trombositopenisi saptanmış. Acil görüntülemelerinde sağ 
sürrenalde 7x4 cm lezyon saptanınca, sürrenal hematom 
veya kitle ön tanısı ile tetkik için kliniğimize yönlendirilmiş. 
Kemik iliği aspirasyon yaymalarının incelemesinde mega-
karyositer seride artma ITP ile uyumlu bulundu ve malign 
infiltratif patoloji görülmedi. Sürrenal kitlenin hematom 
ile uyumlu olmadığı anlaşılınca solid kitlenin ileri tetkiki 

(nöroblastom, ganglionörom, ganglionöroblastom) açısın-
dan kanda NSE ve idrarda VMA gönderildi. Hastadan tanı-
sal amaçlı kitle biyosisi planlandı. Trombosit değeri 2000/
mm3 olan hastanın IVIG, steroid ve trombosit desteği ile 
trombosit değeri 100.000/mm3 üzerine çıkarılarak biyop-
sisi yapıldı. MIBG’de patolojik tutulum görülmedi. Doku 
örneklemesi ganglionörom ile uyumlu bulununca hastanın 
10.günde kitlesi total olarak eksize edildi. N-myc amplifi-
kasyonu negatif olarak raporlandı. Cerrahinin birinci ayın-
da olan hastanın trombositopenisi spontan olarak geriledi. 

Sonuç: Nöral krest tümörleri çocukluk çağında görülen 
paraneoplastik sendroma yol açabilen tümörlerdendir. Ol-
gumuz literatürde ganglionörom tanısı alan ve paraneop-
lastik sendrom nedenli trombositopeninin görüldüğü nadir 
bir olgudur.

Anahtar Kelimeler: Gangliyonörom, Idiyopatik trombosito-
penik purpura, Trombositopeni
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Amaç: Nöroblastom çocukluk çağında en yaygın görülen 
ekstrakraniyal solid tümördür. Nöroblastomda testis tu-
tulumu hem primer hem metastatik odak olarak oldukça 
nadir olup literatürde de az sayıda olgu bildirilmiştir. Bu 
çalışmada testis tutulumu olan nöroblastom vakalarının 
özelliklerini sunmak ve testis tutulumunun tüm nöroblas-
tom vakaları içindeki sıklığını belirlemek amaçlandı.

Gereç-Yöntem: TPOG kayıt sistemine dahil olan nöroblas-
tom olguları arasında testis tutulumu tespit edilen vakala-
rın dosyaları geriye dönük incelendi.

Bulgular: Türk Pediatrik Onkoloji Grubu’nun nöroblastom 
çalışmasına kayıtlı 559 olgu içinde sadece 3 olguda (%0.5) 
testis tutulumu saptanmıştır. Olgularımız sırasıyla 6.5 ay-
lık, 5 aylık ve 32 aylıkken nöroblastom tanısı almıştı. Birinci 
olgu, testiste şişlik şikayetiyle doktora götürülmüş ve tes-
tis ultrasonografisinde kitle görülmesi üzerine orşiektomi 
yapılmıştı. Testis dokusunun histopatolojik incelemesinde 
nöroblastom tanısı alması üzerine bize yönlendirildi. Tüm 
vücut MIBG incelemesinde sol adrenal bez tutulumu ve ke-
mik iliği aspirasyonunda da kemik iliği tutulumu saptandı. 
N-myc amplifikasyonu negatif idi. Evre 4 nöroblastom tanı-
sı ile tedavisini aldı. Tanıdan itibaren 12 ay doldu ve hasta-
lıksız izlenmektedir.

İkinci Olgu: 5 aylık erkek hasta, batında ele gelen kitle ne-
deniyle tetkik edildi. Abdominal USG ve MR’da sol sürre-
nalde kitle saptanması üzerine nöroblastom ön tanısıyla 
opere edildi. Operasyon sırasında iliak kanal içinde tes-
tisten kaynaklanan ikinci bir kitlenin daha olduğu görül-
dü. Her iki kitle de total çıkarıldı, patoloji nöroblastom ile 
uyumlu geldi. N-myc amplifikasyonu saptanmadı. Yüksek 
risk nöroblastom tanısıyla TPOG protokolünde 4. Kürü alır-
ken kemoterapi toksisitesi nedeniyle kaybedildi. Üçüncü 
olgu ise 32 aylıkken kafatasında şişlik şikayeti ile getirildi. 
Yapılan incelemelerde primer odak saptanamadı ancak ke-
mik ve kemik iliği tutulumu vardı. Kemik iliği biyopsisi ile 
nöroblastom tanısı aldı. Evre 4 nöroblastom tanısıyla TPOG 
protokolü başlandı. Tanıdan 8 ay sonra beyin metastazı bu-
nun ardından 1 ay sonra da testiste şişlik üzerine yapılan 
testis biyopsisinde nöroblastom metastazı saptandı. Has-
talık progresyonu nedeniyle kaybedildi. Bu üç olgunun iki-
sinde tanı anında, birinde tanıdan 9 ay sonra görülen me-
tastatik testis tutulumu saptanmıştır.

Sonuç: Nöroblastomda testis metastazı, lösemide olduğu 
gibi testislerin nöroblastlar için de iyi bir saklanma yeri 
olabileceğini düşündürmüştür. Nöroblastom tanılı olgular-
da hem primer odak hem de metastatik odak araştırma-
sında fizik muayenede testislerin unutulmaması gerektiği 
vurgulanmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: nöroblastom, testis
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Amaç: Nöroblastom; çocukluk çağında en sık görülen eks-
trakraniyal solid tümördür. Primitif sinir hücrelerinden 
kaynaklanan Nöroblastom en sık abdominal bölgede yer-
leşir. Bununla birlikte sempatik sinir zincirinin bulunduğu 
paravertebral bölgelerde boyundan sakruma kadar her 
yerde yerleşim gösterebilir. Süt çocukluğu döneminde ser-
vikal ve torasik yerleşim daha fazla görülür. 

Üst torasik yerleşimli tümörler solunum bulguları, dispne 
disfaji oluşturabilir

Burada başlangıçta solunum yolu enfeksiyonu tablosu ile 
başvuran 17 aylık bir olgu, izleminde torasik nöroblastom 
tanısı alması nedeniyle trakea bası bulgularına dikkat çek-
mek amacıyla sunulmuştur. 

Olgu: 17 aylık kız hasta, 3 gün önce başlayan huzursuz-
luk, ateş ve öksürük nedeniyle başvurdukları acil polik-
liniğinde fizik muayenede vital bulguları normal, solu-
num muayenesinde bilateral yaygın kaba ralleri vardı. 
Akut bronşiolit tanısıyla izleme alınan hastanın dört gün 
sonra öksürük ve hırıltılı solunumun artması nedeniyle 
çekilen akciğer grafisinde üst mediastinal bölgede kon-
solidasyon kitle? saptandı (Şekil 1) Hemoglobin 12,9 gr/
dl, platelet: 281.000/mm3, beyaz küre 5500/mm3 ola-
rak bulundu. Toraks tomografisinde sağ hemitoraxta 
üst posterior mediastende yerleşim gösteren 5,5x4,5 cm 
lik kalsifikasyon içeren kitle olarak rapor edildi( şekil 2)  
Posterior mediasten kitlesi, Nöroblastom tanısıyla ço-
cuk cerrahi bölümünde total kitle rezeksiyonu yapıl-
dı. Cerrahi sonrası sağ gözde Horner sendromu gelişti.  

Patoloji sonucu differansiye NÖROBLASTOM ve mo-
leküler genetik sonucu N-MYC NEGATIF, 1P36 NEGA-
TIF, 11q23 kaybı NEGATIF, 17q kazancı pozitif olarak 
yorumlandı. Yapılan incelemelerde ferritin:98,3 Nöron 
spesifik enolaz (NSE: 34 (0-17), Spot idrar VMA: normal 
kemik iliği aspirasyonu: normal tutulum yok rozet formas-
yonu yok “ olarak bulundu. 

Evreleme sonrası evre IIb, 17q+ olması nedeniyle orta risk 
iyi histoloji grubunda olarak değerlendirilen hastaya TPOG 
NBL 2009 protokolu başlandı. 

Sonuç: Nöroblastom en sık süt çocukluğu döneminde gö-
rülür. Sıklıkla abdominal kitle ile başvurulmakla birlikte 
torasik yerleşim gösterenlerde solunum yolu bulguları 
olabilir. Trakeobronşial bası bulguları olan çocuklarda altta 
yatan neden olarak nöroblastom ayırıcı tanıda akılda bu-
lundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nöroblastom, trakea basısı

Şekil 1.

 
Tanı anındaki akciğer grafisi
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Şekil 2.

Toraks BT’de üst mediastinel kalsifikasyonlar içeren kitle
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Giriş: Gastrointestinal sistemde gangionöromatozis olduk-
ça nadir görülmektedir. Sporadik olarak gelişebileceği gibi, 
multipl endokrin neoplazi tip 2B veya nadiren nörofibroma-
tozis tip-1(NF-1) gibi genetik hastalıklarla ilişkili olabilir. 
Burada ileumda diffuz intestinal ganglionöromatozis tanısı 
alan ve cerrahi sırasında eşlik eden maliyn periferik sinir 
kılıfı tümörü tespit edilen NF-1 li hasta sunuldu.

Olgu: Daha önce hiç bir yakınması olmayan 16 yaş, erkek 
hasta son 3 aydır aralıklı ishal-kabızlık atakları, karın ağ-
rısı, oral alımında azalma, yaklaşık 10 kg kilo kaybı nedeni 
ile başvurdu. Batın USG ve tomografisinde ileum duvarında 
yaygın kalınlaşma ve mezenterik lenfadenopatiler sapta-
nan hasta inflamatuar barsak hastalığı ön tanısı ile servise 
yatırıldı.Fizik incelemesinde tüm vücutta yaygın cafe au lait 
lekeleri ve aksiller çillenmesi olan hastanın endoskopi ve 
kolonoskopide inflamasyon dışında patoloji tespit edilmedi. 
NF-1 ön tanısı ile yapılan göz muayenesinde Lisch nodülleri 
tespit edilen ve babada da benzer kahverengi lekeler olan 
hasta NF-1 olarak değerlendirildi. Hastada ileumu değer-
lendirmeye yönelik yapılan MR enterografisinde ileal ans-
larda kalınlaşma ve yaygın polipoid lezyonlar, mezenterde 
superior mezenterik vasküler yapıları saran yaygın nodü-
ler lezyonlar (plexiform nörofibrom?) tespit edildi. Double 
balon enteroskopi yapılan hastada ileumda yaklaşık 70 cm 
lik alan boyunca polipoid lezyonlar tespit edildi ve alınan 

biyopsi sonucu diffüz ganglionöromatozis ile uyumlu geldi. 
Hastanın şiddetli karın ağrısı, oral alımının kısıtlı olması 
ve ishal ataklarının kontrol edilememesi nedeni ile cerrahi 
yapılmasına karar verildi. Hastaya ileal rezeksiyon ve me-
zenterdeki lezyona kitle eksizyonu yapıldı. Ileal nodüller, 
plexiform nörofibromla uyumlu saptandı, mezenterdeki 
kitle malign periferik sinir kılıfı tümörü ile uyumlu geldi. 
Cerrahi sonrası minimal rezidü olması nedeni ile hasta-
ya CEVAIA ( Karboplatin, Epirubisin, Vincristin, Ifosfamid, 
Etoposid, Aktinomisin) kemoterapi protokolü başlandı, 28 
haftalık tedavi sonrası yapılan değerlendirmede hastanın 
remisyonda olduğu görüldü. Hasta 4 aydır tedavisiz olarak 
izlenmektedir.

Tartışma: NF-1 de soliter, diffüz veya pleksiform nöro-
fibromlar olabilir. Ancak diffüz ganglionöromatozis olduk-
ça nadir görülmektedir, literatürde bildirilmiş sayılı vaka 
vardır, çoğu erişkin yaştadır ve bunlarda da genellikle lez-
yonlar kolonda tespit edilmiştir. Hastamız yaşı, ileumda dif-
fuz ganglionöromatozis tespit edilmiş olması ve eşlik eden 
malign periferik sinir kılıfı tümörü ile birlikte görülmesi 
açısından özelliklidir.NF-1 li hastalarda her yaşta maligni-
te riski mutlaka akılda tutulmalı ve hastalar gelişebilecek 
malignite açısından yakın izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: NF-1, diffüz ganglionöromatozis
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Amaç: Nörofibromatozis tip 1(NF1), sütlü kahverengi leke-
ler (café-au-lait), nörofibromlar, iriste Lisch nodülü, optik 
gliom, aksiler-inguinal çillenme ve kemik displazisi ola-
rak bilinen kriterlerden 2’sinin bulunması ile karakterize, 
otozomal dominant kalıtılan bir hastalıktır. Burada 10 yıllık 
NF1 izlem deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem: 2008-2017 yılları arası 56 NF1 tanılı hasta 
retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik, klinik 
ve radyolojik özellikleri ayrıntılı incelendi.

Bulgular: Hastaların tanı anındaki yaş ortalaması 5.2 (1-
12), 33’si (%58,9) erkek, 23’ü (%41,1) kızdı. Hastaların 
31’inde (%55,3) aile öyküsü vardı. Tamamında café-au-lait 
lekesi saptanırken, 30 (%53,5) hastada çillenme, 6 (%10.7) 
hastada Lisch nodülü, 13 (%23,2) hastada nörofibrom (2’si 
plexiform) saptandı. Ilave bulgular arasında 6 (%10.7) 
hastada endokrin problemler, 7 (%12,5) hastada iskelet 
anomalileri, 6 (%10.7) hastada kardiyak bulgu, 16 (%28,5) 
hastada başlıca öğrenme güçlüğü olmak üzere psikiyatrik 

semptomlar, 2 (%3.5) hastada epilepsi, 2 (%3.5) hastada 
EEG bozukluğu, 1 hastada MoyaMoya Sendromu, 1 hastada 
bilateral renal arter stenozu (RAS) vardı. Kranial Manyetik 
Rezonans Görüntülerinde (MRG); 35 (%62,5) hastada ha-
martom, 4’ü bilateral olmak üzere 11 (%19,6) hastada optik 
gliom, 1 hastada pilositik astrositom (PA), 2 (%3,5) hastada 
da hidrosefali saptandı.

Sonuç: Günümüzde NF1’in bir tedavisi olmamakla beraber 
olası komplikasyonların izlemi ve tedavisi açısından tanı koy-
mak önemlidir. Ellialtı vakalık serimizde MoyaMoya, bilate-
ral RAS, PA, sfenoid displazi gibi nadir bulgulara da rastladık. 
Çalışmamızda nörofibromların literatüre göre daha az sap-
tanması dışında bulgular genellikle literatürle uyumlu idi. 
Bu da nörofibromların daha ileri yaşlarda ortaya çıkmasına 
bağlandı. Özetle, NF1 hastaları çok farklı sistem tutulum-
larıyla ve atipik seyirlerle karşımıza çıkabilmektedir

Anahtar Kelimeler: nörofibromatozis tip 1
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Amaç: Nörofibromatozis (NF), en sık görülen nörokutanöz 
sendromlardan biridir. Otozomal dominant kalıtım gösterir. 
Insidansı 1/2500-3000’dir. NF’ in en sık görülen alt tipleri 
NF1 ve NF2’dir. NF1 sık görülen tipidir. Ciltte sütlü kahve 
lekeler (Cafe-au-lait), kutanöz nörofibromlar, iris hamar-
tomu (Lisch nodülü), iskelet anomalileri, benign ve malign 
tümör görülen heterojen bir klinik tabloya sahiptir. Bu ça-
lışmada merkezimizde NF1 tanısı ile izlenen olgularımızı 
geriye dönük olarak inceleyerek klinik özelliklerini sunma-
yı amaçladık.

Gereç-Yöntem: 2007-2017 tarihleri arasında merkezimiz-
de NF-1 tanısı alan ve takip edilen hastaların dosya kayıt-
ları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: NF1 tanılı 95 olgunun 42’si kız, 53’ü erkekti. 
Hastaların ortalama başvuru yaşı 8 yıl (1-17 yıl) idi. En sık 
başvuru şikayetleri %77,8 oranı ile vücutta sütlü kahve le-
keleri (cafe au lait) idi. On altı(%32,6) hastada aile hikayesi 
vardı. On beş(%15,7) hastada Lisch nodülü,19(%20) has-
tada nörofibrom mevcuttu. Tümoral gelişimler açısından 

incelendiğinde 1 hastada dilde fibrom, 5 (%5,2) hastada 
santral siniri sisteminde düşük derceli glial tümör ve 20 
(%21) hastada optik gliom (OG) geliştiği saptandı. OG ge-
lişen hastaların 15’de(%15,7) görme fonksiyon problemi 
mevcuttu ve 6’sı progresyon nedeni ile kemoterapi aldı. Bir 
hastada skolyoz mevcuttu. Hastaların 41 (%43,1)’de beyin 
MRI görüntülemelerinde hamartom saptandı. Iki hastada 
nörokognitif bozukluk mevcuttu ve 3 hasta epilepsi nede-
ni ile takip edilmekteydi. Hastaların 60 (%63,1)’ı stabil ve 
sorunsuz olarak takiplerine devam etmekte iken 35(%36,8) 
hastanın ise düzenli takibe gelmediği saptandı.

Sonuç: NF1, malign tümör gelişim riski ve özellikle optik 
glioma bağlı oluşabilecek görme fonksiyon kayıpları ile 
ciddi morbidite ve mortalite nedeni olabilmektedir. Bu ne-
denle bu hastaların tanınması, kalıtım riski nedeni ile aile 
eğitimi, mortalite ve morbiditenin azaltılması için multidi-
sipliner bir yaklaşım ile takip edilmeleri gerektiğini düşün-
mekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Nörofibromatozis, Çocuk
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Amaç: Wilms tümörü çocukluk çağının en sık görülen 
böbrek kaynaklı tümörüdür. Günümüzde multidisipliner 
tedavi yaklaşımları ile başarı oranları düşük evreli olgu-
larda %95’e ulaşmıştır. Çocuk onkolojisi, çocuk cerrahisi, 
radyasyon onkolojisi ile patoloji arasında sıkı ve sürekli iş 
birliğini gerektiren bir tedavi süreci vardır.

Gereç-Yöntem: 2002-2018 yılları arasında Ankara Üniver-
sitesi Çocuk Onkoloji kliniğinde multidisipliner olarak izle-
nilen toplam 32 Wilms tümörlü hasta retrospektif olarak 
değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 13’ü erkek, 19’u kız, tanı yaş aralığı 
7 ay-13 yaş (median=4 yaş) idi. Üç hastada bilateral Wilms 
tümörü görüldü. Bir hastada bilateral kriptorşidizm, bir 
hastada ise bilateral aniridi ve konjenital kalp hastalığı tes-
pit edildi, böbrek anomalisi görülmedi. Başvuru semptom-
ları ve bulguları sırası ile karında şişlik (n=18, % 56), karın 
ağrısı (n=10, % 32), kanlı idrar yapma (n=3, % 9) ve tansi-
yon yüksekliği (n=1, % 3) idi. SIOP evrelendirme sistemi-
ne göre hastalar değerlendirildi (evre I-II (n=9), evre III-IV 
(n=20), evre V (n=3)). Neoadjuvan tedavide akciğer metas-
tazı olanlara vinkristin, aktinomisin D’ye ek olarak doxoru-
bisin eklenildi. Üç hastada tanıda VCI’da tümör trombüsü 
vardı, birinde ise sağ atriuma kadar uzandığı tespit edildi 

ve trombüslerin kemoterapi ile rezorbe oldukları görüldü. 
Olguların üçünde tanı sırasında spontan rüptür saptandı. 
Cerrahi olarak unilateral olanlara radikal nefroüreterekto-
mi, bilateral olanlara tek tarafa koruyucu cerrahi ile bir-
likte total nefrektomi yapıldı. Cerrahi evreleme için para-
kaval, paraaortik ve renal hilustan lenf nodu örneklemesi 
mutlaka yapıldı. Cerrahi sonrası prognozla ilişkili olduğu 
için doku örnekleri anaplazi açısından değerlendirildi. Dört 
hastada anaplazi görüldü. Hastaların tümör lojuna 1080 
cGy, akciğer metastazlarına 1050 cGy RT uygulandı. Has-
taların izlem süresi 1-16 yıl (median =5 yıl) idi. Ileri klinik 
evrede olan 6 hasta (evre III-IV) refrakter hastalık nedeni ile 
kaybedildi. Birinde santral sinir sistemi metastazı gelişti ve 
ICE, anti-VEGF ve tirozin kinaz inhibitörleri altında progre-
sif hastalıkla kaybedildi. Diğer refrakter olgularda karbop-
latin, paklitaksel içeren kemoterapi ajanları da kullanıldı. 
Refrakter bir olgu da otolog transplantasyon hazırlık rejimi 
sırasında progresyon nedeni ile kaybedildi. Sağkalım ora-
nımız %82 idi.

Sonuç: Wilms tümörünün tedavisinde başarılı ve uzun so-
luklu sonuçların elde edilmesi için deneyim sahibi klinik-
lerde takip edilmesi oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: wilms tümörü
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Wilms tümörü veya nefroblastom çocukluk çağı renal tü-
mörleri arasında en sık görülen embriyonel kökenli primer 
malign böbrek tümörüdür. 15 yaşın altındaki kanserlerin 
%6.3’ünü oluşturmakta ve en sık hayatın ilk 1-3 yılında gö-
rülmektedir. 11p13 kromozomundaki WT 1 geninin patoge-
nezde rol aldığı bilinmektedir.WAGR sendromu, Denys Dras-
h,Beckwith Wiedemann Sendromu, Perlman Sendromu, 
Sotos Sendromu, izole hemihipertrofi ile birlikteliği olabilir. 
Karında kitle, karın ağrısı, hematüri ve tümöden renin salı-
nımına bağlı hipertansiyon en sık başvuru şekilleridir. Ke-
moterapi, cerrahi ve radyoterapiden oluşan multi disipliner 
tedavi yaklaşımı ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu 
çalışma; kliniğimizde Şubat 1991-Şubat 2018 tarihleri ara-
sında Wilms tümörü tanısıyla tedavi ve takip edilen 76 olgu 
retrospektif olarak klinikopatolojik özellikler ve tedavi so-
nuçları açısından değerlendirilmek amacıyla sunulmuştur. 
Olguların 44’ü (%58) kız, 32’si (%52.5) erkek olup yaşları 
4 ay-171 ay (36ay) arasında değişmekte idi. Tümör 35 ol-
guda (%46) sağ böbrek, 32 olguda (%42) sol böbrek, 10 ol-
guda (%11) bilateral yerleşimli idi. 11 hasta (%14) biyopsi, 
65 hasta (%82) total nefrektomi ile tanı aldı. Hemihipertrofi 
nedeniyle izlemde olan bir olguda ise parsiyel nefrektomi 
sonrası tanı kondu. Histopatolojik değerlendirmede anap-
lazi varlığı 14 olguda (%18) saptandı. Evreleme değerlendi-
rildiğinde; 6 olgu (%8) Evre I, evre II 22 olgu (%29), evre III 
20 olgu (%26), evre IV 18 olgu (%24), evre V 10 olgu (%13) 

saptandı. Evre IV olguların hepsinde akciğer metastazı var-
dı. Olgulara evrelerine göre 24-52 hafta süren Vinkristin+ 
Aktinomisin D± Adriamisin± Siklofosfamid± Etoposid ve 
radyoterapiden oluşan tedavi uygulandı. Hastaların 1-315 
(98±10) aylık izlem süresinde 5 ve 10 yıllık genel sağkalım 
%82, olaysız sağkalım %79 bulundu. Evrelere göre ise ge-
nel sağkalım evre I olgularda %100, evre II olgularda %86, 
evre III olgularda % 84, evre IV olgularda % 75, evre V %77 
olarak bulundu.Kaybedilen 11 hastanın 6’sının tanıdan 
sonraki ilk 1-2 ayda(4’nün yaşı 1 yaş altındaydı), diğerleri-
nin 12-20. aylar arasında olduğu gözlendi. Anaplazi varlığı 
saptanan olguların 52’i kaybedildi ve bu olgular evre 4 idi. 
Iki hastamızda tanıdan 10 ve 14 yıl sonra geç nüks saptan-
dı, biri lokal nüks,diğeri ise karşı böbrekte idi. Her ikiside 
tedaviden sonra hayatta olup, birinde parsiyel nefrektomi 
sonrası kronik böbrek geliştiğinden dializ yapılmaktadır. 
Sekonder malignite gelişen hastamız olmadı. Sonuç ola-
rak; cerrahi, kemoterapi ve radyoterapiden oluşan kombi-
ne tedavi ile elde edilen sağkalım oranlarının yıllar içinde 
arttığı gözlendi. Riske uygun tedavi rejimleri kullanılarak 
sağ kalan hastaların da morbiditelerinin en aza indirilmesi 
amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: wilm’s tümörü, nefroblastom, çocuk-
lukluk çağı kanserleri
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Amaç: Wilm’s tümörü, çocukların böbrek kaynaklı tümör-
leri arasında en çok görülen alt tip olup lokal ve hemato-
jen yollarla vücuda yayılır. Metastazlarını sıklıkla akciğer-
lere yaptığı gibi daha az oranda karaciğer, kemik, kemik 
iliği ve beyine de yayılım gösterebilir. Bu olgu sunumun-
da, tanı anında akciğer metastazları olan Wilm’s tümörlü 
hastamızın kemoterapi altındayken metastatik hastalıkta 
progresyonla birlikte ipsilateral testiste metastaz gelişimi 
bildirilmiştir. Çocuklarda solid tümörlerin testis metastazı 
çok nadir görüldüğünden olgu ve metastatik mekanizma 
literatür verileriyle birlikte tartışılmaktadır.

Olgu: Dört yaşında erkek hasta 1 aydır süren karın ağrısı 
ve karında şişlik şikayetleriyle başvurduğu hastanede yapı-
lan muayene ve tetkikler neticesinde sol böbrek yerleşim-
li Wilm’s tümörü ön tanısıyla opere edilmişti. Nefrektomi 
materyalinin patolojisi: ‘diffüz anaplazi gösteren Wilm’s 
tümörü, lenfovasküler invazyon ve renal sinüs damarla-
rında invazyon izlenmektedir’ şeklinde sonuçlanmış ve bu 
nedenle bölümümüze sevk edilmişti. Tarafımızca yapılan 
ilk değerlendirmede hastanın her iki akciğerinde çok sa-
yıda metastatik nodüllerin olduğu görüldü ve hastalık evre 
IV olarak kabul edildi. Kemoterapi (ICE+VAC) başlandı ve 
primer tümör bölgesine radyoterapi (21Gy) uygulandı. 2 
kür kemoterapi sonrası yapılan radyolojik değerlendirme-
de akciğerlerdeki nodüllerin sebat ettiği izlendi ve tüm ak-
ciğer parankimine radyoterapi verilmesi kararlaştırıldı. 4. 
kür kemoterapisini alan ve akciğerlerdeki metastatik lez-
yonların progresyon gösterdiği hastamız 2 gündür varolan 

sol testiste şişlik ve ağrı şikayetiyle başvurdu. Fizik muaye-
nede sol testisin ödemli, sert ve eritemli olduğu görüldü. 
Doppler USG incelemede sağ testisin inguinal kanalda iz-
lendiği, minimal akım mevcudiyetinde sol testis boyutları-
nın belirgin artttığı, parankimin heterojen olduğu ve vaskü-
larizasyonun görülmediği belirtildi. Tüm bulguların testis 
torsiyonu ile uyumlu olması nedeniyle hasta çocuk cerrahi 
bölümüne danışıldı. Hastaya trans-skrotal yaklaşımla in-
sizyon yapıldığında testis torsiyonu olmadığı, sol testis kö-
kenli tümör olduğu saptandı ve sol orşiektomi uygulandı. 
Orşiektomi dokusu patolojik açıdan incelendiğinde 4,5 cm 
çaplı, tamamı blastemal komponentten oluşan küçük yu-
varlak mavi hücreli tümörün olduğu ve immunhistokimya-
sal çalışmaların Wilm’s tümörü metastazını desteklediği 
görüldü. 

Sonuç: Tıbbi literatürde bildirilmiş Wilm’s tümöründe tes-
tis metastazı olgu sayısı oldukça azdır. Hastamız sol tes-
tisteki şikayetleri ile başvurduğu sırada akciğerlerindeki 
metastatik progresif lezyonların varlığı, patoloji sonucu 
çıkmadan önce dahi Wilm’s tümörü metastazını düşündü-
rüyordu. Tümör hücrelerinin testiküler ven aracılığıyla ret-
rograd venöz yolla veya embriyolojik olarak tam kapanma-
mış inguinal kanaldan yerçekimi etkisiyle geçebileceği ön 
görülmektedir. Benzer hastalara klinik yaklaşım sırasında 
rabdomiyosarkom, germ hücreli tümör ve lenfoma gibi 2. 
primer tümörleri de düşünmeliyiz.

Anahtar Kelimeler: Metastaz, testis, Wilm’s tümörü

P-058 
WILM’S TÜMÖRÜ TEDAVİ SÜRECİNDE NADİR GÖRÜLEN BİR 

DURUM: TESTİS METASTAZI
Mehmet Azizoğlu1, Uğur Demirsoy1, Mehmet Şen2, Çiğdem Vural3, Funda Çorapcıoğlu1
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Amaç: Botiroid tip Wilm’s tümörü nadir bir Wilms tümörü 
alt grubudur. Yerleşimi ve lokal uzanımı nedeniyle başvuru 
anında ayırıcı tanısı ve evrelemesi zor olabilir. 

Olgu: Dört yaşında erkek hasta 2 gün önce başlayan idrar 
yapmada güçlük ve ağrı yakınmaları ile getirildi. Fizik mu-
ayenesinde batın sağ yanda sınırları net palpe edilemeyen, 
orta hattı geçmeyen kitle palpe edildi. Abdominal USG ve 
MR incelemesinde sağ böbrek üreteropelvik bileşkeyi dol-
duran lobüle kontürlü, proksimal üreter içine yaklaşık 3 cm 
uzanım gösteren, yoğun kontrast tutan kitle lezyonu izlen-
di. Sistoskopik transüretral yolla alınan biyopsi örneğinin 
tamamen nekrotik olması üzerine sağ nefroüreterektomi 
uygulandı. Patolojik inceleme sonucu botiroid tip Wilm’s 
tümörü ile uyumlu bulundu, üreteral içerisine uzanım 
gösteren kitlenin üreter duvarını invaze etmediği görüldü. 
Post-operatif dönemde idrar yaparken ağrı ve zorlanma 
yakınmaları nedeniyle yapılan üriner sistem USG incele-
mesinde mesane içinde hematom saptandı. Tekrarlanan 
sistoskopi ile mesane içerisinden, duvar invazyonu göster-
meyen 3x2 cm nekrotik doku çıkarıldı. Dokunun patolojik 
incelemesinde canlı tümör hücresis görülmemekle birlik-
te primer kitle ile benzer özellikte olduğu beliritildi. Hasta 
üreter uzanımı ve mesanede nekrotik doku varlığına rağ-
men çevre doku ve mesane invazyonu olmaması nedeniyle 
Wilms tümörü, iyi histoloji, Evre II olarak değerlendirildi ve 
NWTS-5 tedavi protokolü başlandı. Halen kemoterapi altın-
da remisyonda olarak izlenmektedir.

Sonuç: Wilms tümörü çoğunlukla renal parenkimden kö-
ken alır. Botiroid tip WIlms tümörü renal pelvisten köken 

alan nadir bir Wilms tümörü prezentasyonudur. Literatür-
de toplam 25 olgu bildirilmiştir. Idrar yapmada güçlük, ağrı 
ve hematüri en sık başvuru yakınmalarıdır. Tümörün renal 
pelviste yer alan intralobar nefrojenik kalıntıdan kaynak-
landığı düşünülmektedir. Olguların bir kısmında üreter ve 
hatta mesaneye uzanım bildirilmiştir. Ancak yerleşim ve 
lokal uzanım farklılıklarına rağmen tedavi başarısı olarak 
parenkimal yerleşimli Wilm’s tümörleri ile benzer olup, 
standart evreleme ve tedavi yaklaşımı ile çok iyi sonuçlar 
bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Wilms, Botiroid

Sağ renal kitle

Sağ renal pelvis kökenli, üreter içine uzanım gösteren lo-
büle kitle

P-059 
BOTİROİD TİP WILM’S TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU

Süheyla Ocak1, Bilal Çetin2, Rümeysa Tuna1, Deniz Tuğcu1, 
Serap Karaman1, Tayfun Mevlüt Oktar2, Zeynep Karakaş1
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219

Poster Bildiriler

Amaç: Tedavi ilişkili miyelodisplastik sendrom (t-MDS), 
çocukluk çağı kanser tedavisi sonrası ciddi morbidite ve 
mortalite ile seyreden erken veya geç ortaya çıkabilen bir 
komplikasyondur. Lenfomalar, lösemiler ve sarkomlar gibi 
hastalıklar sonrası daha sık görülmektedir (1). Bu kanser-
lerin tedavisinde kullanılan alkilleyici ajanlar ve topoizo-
meraz inhibitörleri bunun başlıca sebebidir (2). Hastanın 
kemoteropötik ilaç kullanımı sonrası gelişen MDS olması 
ve akraba dışı uygun vericiden hematopoetik kök hücre 
nakli (HKHN) yapılması sebebiyle bu önemli soruna dikkat 
cekmek ve takibinin önemli olduğunu birkez daha vurgula-
mak için sunduk.

Olgu: 13 yaşında kız hasta, 2008 yılında Wilms tümörü tanı-
sıyla kemoterapi başlandı. Son kemoterapisini 2009 yılında 
alan ve takibinde 2016 yılında yapılan tetkiklerinde pansi-
topenik tespit edildi. Yapılan kemik iliği incelemesinde %9 
blastik aktivasyonun, diseritropoezis ve dismyelopoezisin 
eşlik ettiği MDS-RAEB1 tanısı aldı. MDS spesifik sitoge-
netik mutasyon saptanmadı. 1 yılık takibinde sitopenileri 
devam etti. Aile ve akraba içi uyumulu vericisi bulunama-
dı. Akraba dışı 9/10 uyumlu vericiden 17.1.2018 tarihinde 
transplantasyonu yapıldı.

Sonuç: MDS, etkisiz hematopoezis, hematopoetik hücre-
lerde displazi, kemik iliği yetmezliği ve refrakter periferal 
sitopeni(ler) ile seyreder. Akut myelositer lösemiye trans-
formasyon artışı ile ilişkilidir. Yeni nesil dizileme ile MDS’nin 
patobiyolojisi hakkında yeni bilgiler sağlamıştır. Bu sebeple 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) en son 2008 yılında yapılan MDS 
sınıflamasını 2016 yılında yenilemiştir (3). Hastamız MDS-
EB-1 sınıfına girmektedir. T-MDS ile ilgili başlıca faktörler 
alkilleyici ajanlara, kök hücre transplantasyonuna, topoi-
zomeraz II inhibitörlerine ve radyoterapiye maruz kalmak-
tadır (1). Pediatrik t-MDS insidansı farklı çalışmalarda % 
1-6 arasındadır (4). Hematopoetik kök hücre nakli, t-MDS 
için potansiyel olarak iyileştirici tedavi sağlar. MDS sitoge-
netik uluslararası prognostik skorlamada ( IPSS-R ) en iyi 
genetik del (11q) olup, hastamızdaki gibi mutasyon saptan-
mamış grupta iyi prognoz grubunda olup bu tip hastalarda 
ortalama yaşam süreleri 48.5 aydır (3). Çocukluk çağında 
nadir gözüktüğü ve kendi içinde birbirinden farklı alt grup-
ları olduğu için bu grup hastalarda tam belirlenmiş tedavi 
yaklaşımları henüz yoktur. konvansiyonel yoğun kemotera-
pi HKHN yapılmaksızın pek etkin olarak saptanmamıştır. 
T-MDS tedavisi ise daha zordur. HLA uygun kardeş veya 
akraba dışı verici hastalık erken evresinde önerilmektedir. 
HKHN ile kür şansı ancak %20-30’dur (6). Bizim hastamı-
za da akradışı 9/10 uyumlu vericiden nakil yapılmıştır. 20. 
Gününde engraftmanı gelişen ve kimerizm gönderilen has-
tamız şuan sıkıntısız olarak takip edilmektedir. Sekonder 
MDS tedavisinin zor oluşu ve kür şansının düşük oluşu gibi 
nedenlerle kemoterapi sonrası tedirgin edici bir hastalık 
olmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: tedavi ilişkili myelodisplastik send-
rom, hematopoetik kök hücre nakli

P-060 
WİLMS TÜMÖRÜ TEDAVİSİ SONRASI GELİŞEN 

MYELODİSPLASTİK SENDROM: VAKA SUNUMU
Metin Çil, Ibrahim Bayram, Serhan Küpeli, Gülay Sezgin
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Amaç: Nefroblastomatozis (NB) diffüz veya multibl imma-
tür böbrek adalarını (nefrojenik nestler) tanımlayan bir lez-
yondur. NB spontan olarak gerileyebilir veya bazıları büyü-
yüp genişleyebilir ve daha sonra çocukluk çağında Wilms 
tümörü gelişebilir. Biz iki taraflı perilobar NB ile ilişkili Wil-
ms tümörlü bir vakayı sunmak istedik. 

Olgu: Karın ultrasonu incelemesi sırasında, her iki böbrek-
te multifokal hiperekoik parankimal lezyonlarının görüldü-
ğü 18 aylık bir kız çocuk onkoloji bölümüne getirildi. Fizik 
muayenesi aniridia haricinde normaldi. Laboratuvar test-
leri normaldi. Karın ultrasonografisinde her iki böbrekte 
hiperekojenik solid lezyonları vardı. Magnetik Rezonans 
Görüntülemede (MRI) her iki böbrekte en büyüğü sağda 
27x17 mm ve solda 21x16 mm olan çok sayıda kontrast-
lanmayan solid lezyonlar görüldü (Şekil 1). Çok sayıdaki 
kontrastlanmayan solid lezyonların görüntüleme bulguları 
PLNB’yi destekliyordu. Fakat core-iğne biyopsisi ile Wil-
ms tümörü tanısı konuldu. Hasta National Wilms Tumor 
Study (NWTS) protokolüne göre rejim DD4A (vincristine, 
dactinomycin, ve doxorubicin) aldı. Kemoterapiden sonra 
6. haftada alınan abdominal MRI lezyonların boyutunun be-
lirgin azaldığını (en belirgin olan kitle 27 mm’den 14 mm’ye 
daraldığı) gösterdi (Şekil 2) ve hasta 12 ay boyunca her 14 
günde bir vincristine ve actinomycin D almaya devam etti. 
Kemoterapi bittikten sonra her ay abdominal ultrasonog-
rafi ve 3 ayda bir MRI ile takip edildi. Şimdi ise hastamızın 
solid lezyonlarında artış yok ve olumlu gidiş mevcuttur.

Sonuç: Mevcut sınırlı veriler ile bilateral nefroblastoma-
tozis ilişkili Wilms tümörünün nadir olduğu gösterilmiştir. 
Nefroblastomatozis ilişkili Wilms tümörünün olaysız yaşa-
mı tek başına oluşan Wilms tümöründen belirgin olarak 
daha azdır. Dolayısıyla tedaviye başlama, kemoterapi sü-
resi, hastaların takibi ve nefroblastomatozis ilişkili Wilms 
tümörünün gidişini önceden belirleme çok dikkatli bir şe-
kilde değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: nefroblastomatozis, Wilms tümör, ço-
cuklar

Şekil 1.

Şekil 1. Tedavi öncesi: a. ve b. axial-coronal T2 ağırlıklı 
görüntüler. Her iki böbrekte oklar ve yıldızlarla gösterilen 
izo-hipodens noduler solid lezyonlar. c. ve d. Kontrast son-
rası axial ve coronal fat-saturated T1 ağırlıklı görüntüler: 
kontrastlanan renal kortekse göre kontrastlanmayan no-
dular lezyonlar e. ve f. Axial diffusion- ağırlıklı görüntüler, 
(DWI) ve ADC haritalama: Renal korteks ile karşılaştırıldı-
ğında oklar kısıtlanmış difüzyonu göstermektedir.

P-061 
NEFROBLASTOMATOZİS: 

WILMS TÜMÖRÜNÜN ÖNCEKİ HİKAYESİ
Sema Yılmaz1, Emrah Karatay2, Ferda Özkan3, Başar Sarıkaya2
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Şekil 2.

Şekil 2. Tedavi sonrası: Oklar a. axial T2 ağırlıklı ve b. Kontrast sonrası fat-saturated T1 ağırlıklı 
görüntülerde lezyonların belirgin azaldığını göstermektedir. c. Difüzyon ağırlıklı ve d. ADC harita-
lamada lezyonların hala kısıtlanmış difüzyonu ama boyutlarında belirgin azalma görülmektedir.
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Amaç: GBM tanılı hastanın uzun süre sağ kalımının bildi-
rilmesi

Olgu: Çocukluk çağı beyin tümörlerinin % 60 kadarını 
gliomalar ve bunların da yarısını yüksek dereceli glio-
malar oluşturmaktadır. Glioblastoma multiforme (WHO 
Grade IV) tüm pediatrik beyin tümörlerinin %15’ini mey-
dana getirmektedir. Tedaviyi iyileştirmek için gösteri-
len tüm çabalara rağmen yüksek dereceli gliomaların 
5 yıllık sağ kalımları hala %20’nin altındadır. Cerrahi ve 
onu izleyen radyoterapi standart tedavi şeklidir. Son yıl-
larda erişkinlerde kullanılan radyoterapi ile eş zamanlı 
Temozolomid ve takiben adjuvan Temozolomid tedavisi 
çocuklarda da kullanılmaya başlanmıştır. Güncel tedavi 
stratejilerinin başarısız olması araştırmacıları tümörün 
moleküler biyolojik özelliklerini incelemeye ve ortaya çı-
kan anomalilere yönelik tedavi planlamaya yöneltmiştir.  
6 yaşında erkek hasta 3 yaşında üst solunum yolu infeksi-
yonu ve kusma nedeni ile bir özel hastanenin acil servisine 
başvurmuş ve IV sıvı replasmanı sonrası çekilen kranial MR 
da MSS de tümör saptanması üzerine ameliyata alınmış ve 
daha sonra 9 gün YBÜ de kalmış tümöre gros total rezeksi-
yon yapıldığı söylenen hastanın hastanemizde yapılan kra-

nial MR görüntülemesinde sağ frontal tümör saptandı ve 
beyin cerrahisi tarafından total olarak çıkartıldı. Histopato-
lojik tanısı GBM olarak gelen hastaya radyasyon tedavisi ve 
eş zamanlı olarak Temozolomid ve Nimotuzumab verildi. 
Kontrol MR’ı normal bulunan hastaya COG ACNS0423 pro-
tokolüne göre CCNU ve Temozolamid kemoterapisi 6 kür 
olarak uygulandı. Tedavi bitinden 3 ay sonra çekilen MR 
da nüks saptanan hastaya BCNU, Cisplatin ve HDMTX’den 
oluşan kemoterapi şeması uygulandıktan sonra ilk çıkar-
tılan tümör dokusundan yapılan moleküler analizde EGFR 
gen amplifikasyonu görülmesi nedeniyle 2 haftada bir veri-
len Nimotuzumab ile tedaviye devam edildi. 3 ayda bir yapı-
lan MR kontrollerinin ikincisinde tümörde kısmi regresyon 
saptandı ve ondan sonra hep stabil hastalık olarak ve spi-
nal metastaz bulgusu hiç saptanmadan hasta izlenmeye ve 
tedaviye devam edildi.

Sonuç: Hastamız yüksek gradeli beyin tümörü ile tedavi al-
tında 2 sene 3 aydır sağ ve sağlıklıdır.

Anahtar Kelimeler: Glioblastoma multiforme, EGFR gen 
amplifikasyonu, kemoterapi
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Amaç: Pleomorfik ksantoastrositom, tüm astrositik tü-
mörlerin %1’den azını oluşturan, daha çok temporal lobda 
yerleşen ve meninksleri de tutan düşük dereceli bir tümör-
dür. Genellikle iyi prognoz gösterir. Bu tümörlerde metas-
taz çok düşük orandadır ve genellikle spinal bölgede görü-
lür. Bu yazıda pleomorfik ksantoastrositom tanısıyla takip 
edilirken çoklu organ metastazı gelişen bir olgu sunuldu. 

Olgu: 14 yaşında erkek: Nöbet geçirme nedeniyle 2011 yı-
lında çekilen MR’da sol temporal lobta kitle saptanan ve 
kitle eksizyonu uygulanan hastanın histopatolojisi pleo-
morfik ksantoastrositoma olarak raporlanmış. Bir yıl son-
ra nüks nedeniyle sol temporal lobektomi yapılmış. Bu dö-
nemde radyoterapi ve kemoterapi alan hastada ilk tanıdan 
yaklaşık 4 yıl sonra lomber bölgede kitle saptanarak spinal 
bölgeye radyoterapi uygulanmış. Radyoterapi sonrasında 
spinal rezidüel tümörü devam eden hasta karın ağrısı ne-
deniyle değerlendirildi. Abdominal USG’de karaciğerde çok 
sayıda yaklaşık 1 cm çapında hipoekoik lezyonlar saptandı. 

Bulgular fungal enfeksiyon veya metastaz olarak yorum-
landı. Batın MR karaciğer içinde çok sayıda nodüler lezyon, 
metastatik kitle lezyonlarını ya da fırsatçı bir enfeksiyonu 
temsil edebilir olarak yorumlandı. Bu lezyonlardan yapılan 
tru-cut biyopsinin histopatolojik değerlendirmesi pleomor-
fik ksantoastositoma metastazı olarak yorumlandı. Yaygın 
kemik ağrısı ve solunum problemi olan olguya çekilen to-
raks BT ve ardından PET görüntülemesinde akciğerde ve 
tüm kemiklerde çok sayıda metastaz ile uyumlu lezyon 
saptandı. Kemoterapi (ICE protokolü) başlanan hastanın 
birinci kür tedavisi uygulandı ancak yanıtı iyi olmayan hasta 
ilerleyici hastalık nedeniyle kaybedildi.

Sonuç: Düşük grade gliomlarda nadiren spinal metastaz 
gelişebilir. Literatürde ekstrakraniyal metastaz yalnızca 
cilt olarak bildirilmiştir. Ancak çok nadir de olsa solid or-
gan metastazı gelişebilir.

Anahtar Kelimeler: düşük dereceli gliom, metastaz

P-063 
ÇOKLU SOLİD ORGAN METASTAZI GELİŞEN 
DÜŞÜK DERECELİ GLİOM: OLGU SUNUMU

Aytül Temuroğlu1, Metin Demirkaya1, Mehtap Ertekin1, 
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Giriş: Atipik teratoid rabdoid tümör (ATRT) santral sinir 
sisteminin nadir görülen ve kötü prognozlu yüksek dere-
celi bir malign tümörüdür. Hastaların çoğu 3 yaş altında 
tanı alır; hasta yaşı küçüldükçe prognoz da kötüleşir. Nadir 
olması nedeniyle kemoterapi önerisi konusunda deneyim 
azdır.

Metod: Bölümümüzde ATRT tanısı ile tedavi edilmiş olan 
hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek, de-
mografik özellikleri, başvuru yakınmaları, tedavi yaklaşım-
ları ve sonuçları ile hastaların son durumları değerlendi-
rilmiştir.

Sonuçlar: 2007 yılından itibaren ATRT tanısı konarak teda-
vi edilmiş ortanca tanı yaşı 26 ay (6 -110 ay) olan 7 kız ve 
8 erkek hasta değerlendirilmiştir. Üç hastanın tanı yaşı 12 
aydan küçük, 3 hasta ise 4 yaşından büyüktü. Ateş, den-
gesizlik, baş ağrısı, uykuya meyil, motor kayıp ve kraniyal 
sinir tutulumu en sık başvuru yakınmaları idi. Dokuz has-
tada supratentoryal, 3 hastada infratentoryal ve 3 hastada 
spinal primer tümörler saptandı. Altı hastada tanı sırasın-
da SSS metastazları izlendi. Tanı sırasında 3 hastaya tam 
veya tama yakın rezeksiyon, 10 hastaya kısmi rezeksiyon 
yapıldı, iki hastaya lezyonun yeri nedeniyle tanısal biyopsi 
dışında cerrahi yapılamadı. Hastalar ortanca 7 ay (18 gün 
- 51 ay) izlendiler. Tanıda 2 yaştan büyüklerde 2 yıllık OS 
%44 iken, 2 yaşın altında tanı alan hastalar ilk yılda kay-
bedildiler (p=0.005). Yedi hastaya ilk basamak kemoterapi 
(KT) olarak etoposid ve sisplatin verildi. Son 6 yılda tedavi 

şeması yoğunlaştırılarak, hastalara (8 hasta) bu ilaçlara ek 
olarak vinkristin, adriamisin, aktinomisin D, siklofosfamid 
ve ifosfamid içeren daha yoğun KT şemaları verildi. Çok-
lu KT şeması alanlarda ilk yılın sonunda OS %67 iken ikili 
şema alanlarda %21 bulundu (p=0.03). Yedi hastaya krani-
ospinal radyoterapi (RT) verildi. Tekrarlayan veya dirençli 
tümör nedeniyle 8 hasta ikinci seri, 5 hasta üçüncü seri KT 
aldı. Bu hastalardan ikisine iki defa, birine de üç defa tek-
rarlayan hastalık sebebiyle ek doz RT verildi. Kraniyospinal 
RT verilen ve tekrarlayan hastalık nedeniyle RT tekrarla-
nan hastalarda sağ kalımın daha uzun olduğu ve bu duru-
mun istatistiksel olarak anlamlı olduğu izlendi. Tekrarla-
yan hastalığı olanların üçü 27, 37 ve 51 aylık izlemlerinde 
halen hayattalar.

Tartışma: Nadir görülen tümörler olması nedeniyle ATRT’li 
hastalarda hasta sayısının yüksek olduğu klinik çalışmalar 
yoktur. Literatürde çeşitli multimodal yaklaşım ve yoğun 
tedavi önerileri olmakla beraber tedavi hakkında görüş 
birliği yoktur. ATRT’li hasta deneyimin artması ile tedavi ve 
izlem önerileri de şekillenmektedir. Bu nedenle, ATRT ta-
nısı ile tedavi ettiğimiz hastaların klinik özellikleri ve tedavi 
sonuçlarının paylaşılması önem taşımaktadır. Tanıda hasta 
yaşının küçüklüğü literatür ile uyumlu olarak kötü prognoz 
işaretidir. ATRT’li hastalarda yoğun KT şeması seçilmeli ve 
kraniospinal RT tedavi planında yer almalıdır. Tekrarlayan 
hastalıkta da yoğun içerikli ikinci seri KT şeması ve ek doz 
RT’nin sağ kalıma katkı yaptığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: ATRT, multimodal tedavi

P-064 
ATİPİK TERATOİD RABDOİD TÜMÖR (ATRT): HACETTEPE 

SONUÇLARI
Fatma Neslihan Kalkan, Burça Aydın, Bilgehan Yalçın, 

Ilhan Altan, Ali Varan, Tezer Kutluk, Canan Akyüz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
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Amaç: Pineal parankimal tümörler, pineal bölge neop-
lazmalarının yaklaşık %30’unu temsil eder ve tüm beyin 
tümörlerinin <%0.1’ini oluşturan çok nadir tümörlerdir. 
Pineal bölge tümörleri, Dünya Sağlık Örgütünün 2016 sınıf-
lamasında; pineositoma (derece I), intermediyer diferansi-
asyon gösteren pineal parankimal tümör (derece II veya III), 
pineal bölgenin papiller tümörü (derece II veya III) ve pine-
oblastom (derece IV) olarak kabul edilmiştir. Çocukluktan 
yetişkinliğe kadar her yaşta görülebilirken, erken erişkin 
dönemde en yüksek oranda görülür. Intermediyer diferan-
siasyon gösteren pineal parankim tümör agresif olabilir 
ve beyin omurilik sıvısına yayılma potansiyeline sahip olsa 
da, hastalar nüksten sonra bile uzun süre hayatta kalabilir. 
Bu tümörler için standart bir tedavi stratejisi yoktur. Be-
yin tümörlerindeki genel tedavi yaklaşımı olarak cerrahi, 
radyoterapi ve kemoterapi tek başına veya kombinasyonlar 
halinde uygulanmaktadır.

Olgu: Onyedi yaşında kız hastanın, bize başvurusundan 
yaklaşık üç ay önce gözlerde kararma, baş ağrısı ve baş 
dönmesi şikayetleri ile başvurduğu merkezde çekilen be-
yin MR’ında ındalateral ve üçüncü ventrikülde dilatasyo-
na neden olan pineal bez kaynaklı kitle saptanmış. Kasım 
2017’de kitle gross total olarak çıkartılmış ve patolojisi pi-
nealoblastom olarak raporlanmış. Tedavisinin devamı için 
merkezimize yönlendirilen hastanın doku blokları patoloji 
bölümüne konsülte edildi ve intermediyer diferansiyasyon 
gösteren pineal parankimal tümörü(DSÖ derece III) ola-

rak raporlandı. Postoperatif değerlendirme amaçlı çeki-
len beyin MR da rezidü tümör saptanmadı; vertebral kolon 
MR’ında metastaz izlenmedi. BOS örneklemesi açısından 
hastaya lomber ponksiyon yapıldı. BOS sitolojisi malignite 
yönünden kuşkulu dejenere BOS yayması olarak değerlen-
dirildi. Lomber ponksiyondan sonra şiddetli baş ağrısı olan 
hasta çocuk servisine yatırılarak izleme alındı ve IV hidras-
yon başlandı. Hastanın vital bulguları stabil seyretti. Göz 
dibi bakısı normaldi. Çekilen beyin MRI ve difüzyon MR’ında 
posoperatif değişiklikler dışında patolojik bulgu saptanma-
dı. Hastanın ayaktayken artan ve uzanınca azalan baş ağrısı 
lomber ponksiyona bağlı komplikasyon olarak değerlendi-
rildi. Hidrasyon ve kafeninli gıda tüketimi sonrası izlemde 
baş ağrısı geriledi. Şu an radyoterapi alan hastaya radyote-
rapi sonrasında kemoterapi başlanması planmaktadır.

Sonuç: Intermediyer diferansiasyon gösteren pineal pa-
rankimal tümör; literatüre bakıldığında nadir görülen ve 
olgu bildirimi olarak sunulan; agresif seyreden ve BOS 
tutulumu yapabilen; standart bir tedavi stratejisi olmayan 
ve buna rağmen nüks gelişse bile uzun sağkalımı olan bir 
tümördür. Ayrıca hastamızda tanısal amaçlı yapılan lomber 
ponksiyon sonrası görülebilecek bir komplikasyon olan, 
hastanede yatış gerektiren baş ağrısı gelişmiş olup, baş 
ağrısının hidrasyon ve kafein tüketiminin arttırılması ile 
gerilediğine değinmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Pineal parankimal tümör

P-065 
NADİR GÖRÜLEN İNTERMEDİYER DİFERANSİYASYON 

GÖSTEREN PİNEAL PARANKİMAL TÜMÖR OLGUSU
Birsen Baysal1, Deniz Kızmazoğlu1, Melek Erdem1, Nesrin Aktürk2, Ceren Kızmazoğlu3, 

Muhammet Salman4, Dilek Ince1, Ayşe Demiral2, Erdener Özer5, Handan Güleryüz4, Nur Olgun1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, İzmir 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD, İzmir 

3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi AD, İzmir 
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir 
5 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji BD, İzmir
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Görüntü 1

Beyin MR’ı pineal bez kökenli solid kitle

Görüntü 2

 
Olgunun histopatolojik kesiti
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Santral sinir sisteminin primitif nöroektodermal tümör 
grubundan olan medulloepitelioma nadir görülen malign 
seyirli embriyonel bir tümördür. Çoğunlukla gözdeki siliyal 
yapılar, serebral hemisfer, beyin sapı, serebellum ve çevre-
sinde görülür, spinal tutulum oldukça nadirdir. Histopatolo-
jik olarak çok tabakalı rozet formasyonu oluşturur. Cinsiyet 
ayrımı yoktur. Tedavi seçenekleri tartışmalı olmakla birlikte 
radyoterapi, kemoterapi ve otolog kök hücre nakli öneril-
mesine rağmen literatüre göre ortalama yaşam 5 aydır. 

Burada 3 yaşında spinal medulloepitelioma olgusu nadir 
görülen vaka olması nedeniyle sunulmuştur.

Üç yaşında kız hasta yürüyememe, idrar kaçırma şikayeti 
ile başvurdu. Şikayetlerinin 1 aydır ve giderek artan özellik-
te olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde alt ekstremite kas 
gücü bilateral 3/5, Dtr bilateral azalmış, duyu muayenesi 
normaldi. Globu olan hastanın spinal görüntülemesinde 
T9- S2 vertebra düzeylerinde kontrastlanan kistik alanları 

mevcut lezyon saptandı. Kitle gross total eksize edildi. Pa-
tolojisi tüm hücrelerde CD 56 diffüz pozitif, PanCK ve CK18 
luminal borderlarda pozitif, synaptofizin, kromogranin 
negatif medulloepitelioma ile uyumlu idi. Uzak metastazı 
olmayan hastaya radyoterapi tedavisi başlandı. Hastanın 
mesane disfonksiyonu düzeldi, Dtr artış gözlendi. Hasta-
ya yüksek risk PNET (Vinkristin, cisplatin ve siklofosfamid) 
kemoterapi tedavisi başlandı, halen kliniğimizden takip 
edilmektedir.

SSS medulloepitelioması nadir görülen, tanı koymada güç-
lükleri olan özellikle radyolojik olarak tanısı konamayan 
agresif seyirli bir embriyonel tümördür. Tedavi protokolü 
tartışmalıdır. Radyoterapi, kemoterapi ve otolog kök hücre 
nakli tedavi seçenekleri arasındadır. Özellikle spinal tutu-
lum nadir olması nedeniyle vakaya dikkat çekmek amacıy-
la sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: çocuk, medulloepitelioma, spinal

P-066 
SPİNAL MEDULLOEPİTELİOMA: OLGU SUNUMU

Burcu Tufan Taş, Nurşah Eker, Gülnur Tokuç, Emel Şenay,  
Berkin Berk Akbeyaz, Ömer Doğru, Barış Yılmaz

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
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Amaç: Çocukluk çağı santral sinir sistemi tümörleri ge-
lişmiş ülkelerde 2.sıklıkta yer alırken ülkemizde lösemi ve 
lenfomalardan sonra 3.sıklıkta görülmektedir. Daha çok 
infratentorial yerleşme eğilimindedirler. Hastanın yaşı, 
tümörün yerleşim yeri ve patolojisi göz önünde bulundu-
rularak cerrahi, kemoterapi ve/veya radyoterapi tedavide 
kullanılmaktadır. Ancak 3 yaş altında radyoterapinin uygu-
lanamaması nedeniyle yaşam oranları daha düşüktür. Bu 
yazıda 3 yaş altında olan santral sinir sistemi tümörü tanı-
sıyla izlenen olguların sonuçları paylaşıldı.

Gereç-Yöntem: Merkezimizde Nisan 2000 ile Aralık 2017 
tarihleri arasında tanı anında 3 yaş altında olan santral si-
nir sistemi tümörü nedeni ile takipli 21 hasta retrospektif 
olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 9’u kız (%43), 12’si erkek (%57) olup 
medyan tanı yaşı 21,9 (1,2-36) ay saptandı. Tümör yerleşimi 
%67 hastada(n:14) supratentoryal, %33 hastada(n:7) infra-
tentoryal idi. Iki hastada bilinen risk faktörü olarak Nöro-
fibromatozis tip tespit edildi. On hasta ependimom, 3 has-
ta optik gliom, 3 hasta pilositik astrositom ve birer hasta 
da ATRT (atipik teratoid rabdoid tümör), medullablastom, 
pons gliomu, pineoblastom ve pineositoma tanısı aldı. Gros 
total rezeksiyon 6 hasta, subtotal eksizyon 6 hasta, biyopsi 
ise 4 hastaya yapıldı. Optik gliom ve pineositoma tanılı has-

talar opere edilmedi. Hastaların 10’una primer tümör tanı-
sına göre değişen kemoterapi protokolleri verildi. Ependi-
mom tanılı 5 hastaya üç yaş sonrası radyoterapi uygulandı. 
Takipte hastaların 7’inde (4 ependimom, 1 astrositom, 1 
optik gliom ve 1 pineoblastom tanılı hasta) progresyon göz-
lendi. Bunlardan ikisi RT, üçü kemoterapi, ikisi de hem ke-
moterapi hem RT almış hastalar idi. Progresyon gözlenen 
hastalardan üçü yeniden opere edildi. Bir hastaya radyote-
rapi, iki hastaya da ikinci kez kemoterapi verildi. Beş has-
ta (3 ependimom, 1 ATRT, 1 optik gliom) progresif hastalık 
nedeniyle kaybedildi. Hastalarımızın medyan izlem süresi 
22,5 aydır (0,9-216). Ondört (%67) hasta hastalıksız takip 
edilmektedir.

Sonuç: Literatürde çocukluk çağı santral sinir sistemi tü-
mörleri arasında infratentorial yerleşim daha sık görülür. 
Ilk sırada yer alan medulloblastom daha çok 3-8 yaş ara-
sında görülürken ependimom tanılı hastaların %50’sinin 
3 yaş altında olduğu bildirilmektedir. Bu seride de üç yaş 
altında en sık görülen SSS tümörü ependimom, en sık yer-
leşim yeri ise supratentorial (%66) olarak saptandı. Histo-
patolojik tanılar ve hasta yaşı nedeniyle tedavi yaklaşımları 
farklılıklar göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: santral sinir sistemi tümörü, ependi-
mom

P-067 
3 YAŞ ALTI SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ: AKDENİZ 

ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ
Ayşe Nur Akınel1, Gülen Tüysüz Kintrup1, Koray Yalçın1, Inanç Elif Gürer2,  
Mehmet Saim Kazan3, Utku Şenol4, Osman Alphan Küpesiz1, Elif Güler1
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3 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji ABD, Antalya 
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Amaç: Çocuklarda ender görülen ve tedavisi konusunda fi-
kir birliği olmayan diffüz leptomeningeal glionöral tümörü 
konuşmak.

Olgu: Diffüz leptomeningeal glionöral tümörler çocukluk 
çağında ender görülen tümörler olup en son WHO sınıf-
lamasında farklı bir entite olarak tanımlanmışlardır. Olgu 
serilerini içeren bazı raporlarda primer diffüz leptomenin-
geal oligodendrioglioma, çocukluk çağının yaygın oligo-
dendroglial benzeri leptomeningeal tümörü veya disembr-
yoplastik nöropepitelial tümör terimleri de kullanılmıştır. 
Morfolojik tanımlama ve immünohistokimyasal profil göz 
önüne alındığında hepsinin aynı tümör olduğu anlaşılmış-
tır. Ancak nomenklatürdeki farklılıklar yüzünden tedavileri 
ve sonuçlarını karşılaştırmak kolay olmamaktadır. 

Bu tümörler çoğunlukla çocuklarda ve adolesanlarda gö-
rülmekte olup spinal kord ve beyne, beraberinde intrapa-
rankimal hastalık olsun veya olmasın. leptomeningeal ya-
yılım gösterirler. 

Yayınlanan en büyük olgu serisinde, pediatrik yaş grubun-
daki 36 hasta incelendiğinde hastaların tamamının kemo-
terapi aldığı, en sık kullanılan rejimlerin Vinkristin/Karbop-
latin veya Temozolomid olduğu görülmektedir. Radyoterapi 
hastalığın ilerlemesi durumunda kullanılmıştır. Sağ kalım 
sonuçları değişkenlik göstermektedir. Bazı hastalar tanı-
dan sonra hızla kötüleşmiş bazıları ise uzun süre hayatta 
kalmışlardır. Hastaların %38’inde hastalığın agresif bir se-
yir izlediği belirtilmiştir. 

Biz de 4 yaşında bir erkek hastamızda bu tümörün tanı, tedavi 
ve hastalık seyrini sunmayı amaçladık.

Altı-yedi kilo kaybı ve kronik diyare şikayetleri ile bir özel 
hastanenin gastroenteroloji bölümüne başvuran 4 yaşında-
ki erkek hastada birkaç gün sonra uyku hali, dengesizlik ve 
yürüme bozukluğu başlamış. Bu durumu az beslenmesine 
bağlanan hastanın bir Çocuk Beslenme ve Metabolizma bö-
lümünde yapılan incelemesinden de bir sonuç alınamamış. 
Daha sonra bardak tutamama baş gösterince çekilen krani-
al MR da KIBAS saptanarak LP ile BOS basıncı düşürülmüş. 
Alınan BOS örneğinde enfeksiyon saptanmamış. Bir dış mer-
kezin Beyin Cerrahisi Bölümünde spinal odaklardan birinden 
tanı amaçlı yapılan biyopsinin incelenmesi sonucu hasta dif-
füz glionöral leptomeningeal tümör tanısı ile hastanemizin 
Çocuk Hematoloji-Onkoloji bölümüne başvurdu.

Altı ay boyunca Vinkiristin, Karboplatin ve Temozolomid ile te-
davi edilen hastanın tedavinin 3. Ayında çekilen kontrol MR’ın-
da ventriküllerde küçülme, sol olfaktör sulkus yerleşimli 
lezyonda regresyon, leptomeningeal infra ve supratentorial 
hastalıkta stabil seyir olduğu görülmüştür. Tedaviye aynı şe-
kilde devam edilen hastanın ikinci üç ayda çekilen MR’ında ise 
kranial ve leptomeningeal bulgularda progresyon izlenmiştir. 
Ailenin onay vermemesi üzerine hastaya radyoterapi yapılma-
mış tedavisine Irinotekan ve Bevacizumab kombinasyonu ile 
devam edilmiştir. Hasta şu an bu tedavi ile stabil seyretmekte 
ve komplikasyonsuz bir gidiş göstermektedir.

Sonuç: Hastanın tedavisi kısmi tümör yanıtı ile devam et-
mektedir.

Anahtar Kelimeler: Diffüz leptomeningeal glionöral tümör, 
kemoterapi

P-068 
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ENDER GÖRÜLEN BİR DİFFÜZ 

LEPTOMENİNGEAL GLİONÖRAL TÜMÖR OLGUSU
Cengiz Canpolat1, Yeşim Ören2, Filiz Büke2

1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Pediatrik Hematoloj-Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul 
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Amaç: Germ hücreli tümörler çocukluk çağı neoplazmları 
içinde nadir görülen ve etyolojisi tam olarak aydınlatılama-
mış tümörlerdir. Yaşam oranlarının %80’in üzerinde olması 
nedeni ile bu tümör grubunun tanı ve tedavisinin yapılması 
önemlidir. Çalışmamızda hastanemizdeki germ hücreli tü-
mör tanısı alan olguların demografik, klinik ve laboratuvar 
özellikleri, histopatolojileri, yerleşim yerleri, uygulanan 
cerrahi yöntemler, kemoterapi, radyoloji protokollerini de-
ğerlendirmek, relaps, tüm sağ kalım ve olaysız sağ kalım 
oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır,

Gereç-Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi pediatrik onkoloji bölümündeki mayıs 
2004-ağustos 2017 yılları arasında germ hücreli tümör ta-
nısı ile takip ve tedavi edilen 74 çocuk hasta retrosprektif 
olarak incelendi

Bulgular: Olguların %64,9’u (n=48) kız, %35,1’i(n=26) er-
kek, ortalama yaş 84,9±7,96 aydı. %55,4’ü Ankara, %44,6’sı 
Ankara dışı başvurulardı. Iki hasta hariç ailede kanser 
öyküsü yoktu. Başvuru şikayeti en sık kitleydi (%41,9). 34 
olguda matür teratom, 14 olguda endodermal sinüs tümö-
rü, 8 olguda miks germ hücreli tümör, 6 olguda immatür 
teratom, 6 olguda germinom, 6 olguda seks kordstromal 
tümör vardı. 31 olgu over, 17 olgu testiküler, 16 olgu sakro-

koksigeal, 5 olgu mediasten, 2 olgu baş-boyun, 1 olgu ret-
roperitoneal, 1 olgu sürrenal, 1 olgu intrakranial yerleşimli 
saptandı. Olguların %64,9’u evre 1 (n=48), %16,2’si evre 2 
(n=12), %17,6’sı (n=13) evre 3, %1,4’ü (n=1) evre 4 bulundu. 
Olguların 18’inde (%24,7) metastaz gözlendi. Metastaz en 
çok bölgesel lenf nodlarında görüldü. Olguların %66,2’si 
sadece cerrahi yöntemle, 1 olgu sadece kemoterapi ile te-
davi edildi. Cerrahi tedavi yöntemlerinden; 69 hasta (%94,5) 
total rezeksiyonla, 4 hasta (%5,5) kısmi rezeksiyon yönte-
miyle opere edildi. Kemoterapi alan 30 hastanın hepsine 
BEP (bleomisin, etoposid, sisplatin) rejimi verildi. Toplam-
da 4 hastaya radyoterapi verildi. On üç olguda (%17,6) re-
laps, 1 olguda büyüyen teratom sendromu görüldü. Tedavi 
sonrası 7 olguda geç toksisite görüldü. 3 yıllık ve 5 yıllık 
genel sağ kalım oranları aynı olup; %96,72±2,28 idi. 3 yıllık 
olaysız sağ kalım oranları %92,75±3,14; 5 yıllık olaysız sağ 
kalım oranları %79,10±%5,47 idi. Metastaz olmayan hasta-
larda olaysız sağkalım süresinin daha uzun olduğu belir-
lendi (p<0,05; 130,61±7.01 ay).

Sonuç: Çalışmamızda germ hücreli tümörlerin klinik özel-
likler, olaysız sağ kalım, ve genel sağkalım oranlarının lite-
ratürle uyumlu olduğu saptandı

Anahtar Kelimeler: Germ hücreli tümörler, çocukluk çağı, 
sağkalım

P-069 
ÇOCUKLUK ÇAĞI GERM HÜCRE TÜMÖRLÜ OLGULARIN 

RETROSPEKTİF İNCELENMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Safiye Elif Uzlu1, Derya Özyörük1, Suna Emir1, 
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1 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Onkolojisi Bölümü 
2 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
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Amaç: Kanser ilişkili hiperkalsemi yetişkin kanserlerinde 
yaygın olmasına karşın çocukluk yaş grubu kanserlerinde 
nadirdir. Burada 12 yaşında hiperkalseminin eşlik ettiği 
disgerminomlu çocuk hasta sunulmaktadır

Olgu:  On iki yaşında kız hasta yaklaşık 3 aydır olan karın 
ağrısı şikâyeti son 10 gündür olan karında şişlik yakınması 
ile başvurdu. Fizik muayenede tüm karnı dolduran 20x20 
cm boyutlarında kitle saptandı. Görüntüleme çalışmala-
rında “Pelvik bölgeden başlayarak batın sağ orta kadrana 
kadar uzanım gösteren, batın alt kadranları dolduran, en 
geniş yerinde 17x10x22 cm ebadında, santralinde yer yer 
kistik alanlarda içeren, kontrast tutulumu gösteren, solid 
karakterde, kitle” saptandı. Laboratuvar incelemelerinde 
beta-hCG (373,1 mIU/ml, N: 0-1) ve Ca (14,1 mg/dl) yük-
sekliği saptandı. Hiperkalsemi nedeniyle hastanın hidras-
yonu artırıldı ve steroid tedavisi başlandı. Ameliyatı uygun 

bulunmayan hastaya tru-cut biyopsi yapıldı. Patolojik in-
celeme sonucunda “malign germ hücreli tümör, öncelik-
li olarak disgerminom” düşünüldü. Hastaya BEP tedavisi 
başlandı. Hiperkalsemisi nedeniyle hidrasyonuna ve stero-
id tedavisine devam edildi. Kemoterapinin beşinci gününde 
Ca değerleri normal sınırlara geldi ve bir daha yükselme 
görülmedi. Üç kür tedavi sonrasında kitle boyutlarında 
parsiyel cevap elde edildi ve kitlenin tamamı çıkarıldı ve 
patolojik incelemede tamamen nekroz olduğu görüldü. Te-
davisi 6 küre tamamlanan hasta 3,5 yıldır hastalıksız sağ-
lıklı olarak izlemi devam etmektedir. 

Sonuç: Kanser ilişkili hiperkalsemi çocuk yaş grubunda 
nadir olmasına disgerminomla birlikteliği oldukça nadirdir.

Anahtar Kelimeler: Disgerminom, Hiperkalsemi

P-070 
DİSGERMİNOMLU ÇOCUK HASTADA HİPERKALSEMİ

Buket Kara1, Fuat Buğrul2, Yavuz Köksal1

1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Konya 
2 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Konya
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Amaç: Santral snir sistemi germ hücreli tümörleri pedi-
atrik beyin tümörlerinin % 3’ünü oluşturur. Ayrıca testisin 
epidermoid kisti de çocuklarda çok nadir görülmekte olup 
tüm testis tümörlerinin % 1’ini oluşturmaktadır. Burada 
cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi ile tedavi edilmiş olan 
intrakranial bifokal sekretuar germinoma ve bilateral tes-
tiküler epidermoid kisti olan Klinefelterli adolesan olgu 
sunulmuştur.

Olgu: 17 yaş erkek hasta giderek artan baş ağrıları nede-
niyle başvurduğu dış merkezde pineal bölgede kitle sap-
tanması nedeniyle rezeke edilerek, germ hücreli tümör 
tanısı ile bölümümüze başvurdu. Özgeçmişinde 2 yaşında 
febril konvülsiyon geçirdiği öğrenildi. Aile öyküsünde dede-
sinde kolorektal ve prostat kanseri tanısı olduğu öğrenildi. 
Fizik muayenesinde atipik yüz görünümü, düşük kulaklar, 
uzun kol ve bacaklar, sağ skrotal kitle saptandı. Labora-
tuarında LDH, AFP ve beta HCG düzeyleri normal olarak 
bulundu. Ilk tanıdaki BOS AFP düzeyi 38 ng/ml idi. 1 hafta 
sonra AFP değerinin normal düzeyde olduğu görüldü. Beta 
HCG normaldi. Plazma LH ve FSH düzeyleri sırasıyla 11.5 
ve 8.8 mıu/ml olarak bulundu. Plazma testosteron düzeyi 
ise düşük bulundu.( 1.93 ng/ml). Diğer ön hipofiz hormon-
ları ve görme alanı incelemesi normaldi. Hastanın preope-
ratif beyin MR’ında pineal bölgede 29x25 mm kitle ve hipo-
fiz sapında kalınlaşma, tüber sineriumda belirgin nodüler 

kontrastlanma ve rathke kleft kisti saptandı. Postoperatif 
beyin MR’ında pineal bölgede rezidüel lezyon yoktu, sup-
rasellar lezyonlar sebat ediyordu. Abdomen ve toraks to-
mografileri normal olarak bulundu. Testis ultrasonografi-
sinde bilateral heterojen avasküler kitleler görüldü. Testis 
MR’ında sağ testiste 1.6x1.1 cm, solda 1.1x1 cm çaplarında 
hipoekoik ekojenik tabakaları olan lezyonlar vardı. Kromo-
zom analizi 47 XXY olarak belirlendi ve Klinefelter Sendro-
mu tanısı konuldu. Semen analizinde azospermi mevcuttu. 
Intraoperatif olarak testisteki kitlelerinden yapılan frozen 
sonucu bening olarak sonuçlandı. Hastaya testis koruyucu 
cerrahi ile tm enükleasyonu uygulandı. Patolojik incele-
mesi epidermoid kist ile uyumlu geldi. Hastaya COG proto-
kolüne göre karboplatin ve etoposid tedavisi 4 kür verildi. 
Sonrasında tümör lojuna lokal boost radyoterapi verildi. 
Hasta şu anda remisyonda kliniğimizde izlenmektedir.

Sonuç: Klinefelter Sendromlu hastalarda bifokal sekretuar 
germinomalar nadiren tanımlanmış olmakla birlikte bila-
teral testiküler epidermoid kist ile birlikteliği tanımlanma-
mıştır. Bu olguyu çok nadir presentasyon olması nedeni ile 
sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Bifokal germ hücreli tümör, Testiküler 
epidermoid kist, Klinefelter sendromu

P-071 
İNTRAKRANİAL BİFOKAL SEKRETUAR GERM HÜCRELİ TÜMÖR 

VE TESTİSTE BİLATERAL EPİDERMOİD KİST İLE PRESENTE 
OLAN KLİNEFELTER OLGUSU

Derya Özyörük, Ayça Koca Yozgat, Inci Yaman Bajin,  
Ayşe Selcen Oğuz Erdoğan, Altan Güneş, Bilge Karabulut

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi
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Amaç: Testiküler koryokarsinomlar metastazlara bağlı 
koryokarsinom sendromu olarak prezante olabilir. Kliniğe 
gastrointestinal sistem kanaması ile başvuran bir regrese 
koryokarsinom komponentli testiküler tümör/postpubertal 
teratom olgusu sunulmaktadır. 

Olgu: 17 yaşında erkek hasta polikliniğimize 4 gündür koyu 
renk gaita yapma şikâyeti ile başvurdu. 2 haftadır bulantı 
tarifleyen eşlik eden karın ağrısı ve kusmasının olmadığını 
söyleyen hastanın fizik muayenesinde vital bulguları sta-
bildi. Iki gün önceki tetkiklerinde hemoglobin 11 gr/dl, he-
matokrit %33, trombosit sayısı 264000/mm3, lökosit sayısı 
10900/mm3, biyokimyasal değerler normal olarak saptanı-
yor. Hastanemizde yapılan tetkiklerinde hemoglobin 8.2 gr/
dl, hematokrit %24, trombosit sayısı 252000/mm3, lökosit 
sayısı 7900/mm3, koagülasyon testleri ve ayakta direkt ba-
tın grafisi normal saptandı. Hastanın hemoglobininde düş-
me olması, koyu renk gaita tariflemesi ve nedeniyle gast-
rointestinal sistem kanaması olduğu düşünülerek Çocuk 
Dahiliye Servisine yatırıldı. Endoskopi yapıldı. Endoskopide 
mide mukozası çok frajil görünümde olup kanamaya me-
yilli idi. Batın USG’de karaciğer inferomedial, sağ böbrek 
anterior süperior ve vena kava sağ lateralinde yaklaşık 5 
cm çaplı heterojen ekojenitede içerisinde yer yer hipoeko-
ik sahalar barındıran çok belirgin vaskülarize kitlesel gö-
rünüm saptandı. Yatışının 2. gününde masif hematemezi 
başladı. Eritrosit süspansiyonu verildi. Batın ultrasonogra-
fi sonucu ile Çocuk Onkoloji bölümüne danışılan hastanın 
tümör belirteçleri gönderildi. Batın ve kranial MR incele-

mesi planlandı. Beta HCG 410480,80 mIU/mL diğer tümör 
belirteçler normaldi. Beta HCG’nin ileri derecede yüksek 
olması nedeniyle hastanın skrotal muayenesi tekrarlan-
dı ve sağ testiste ağrısız solid kitle tespit edildi ve skrotal 
USG’de sağ testiste yoğun kalsifikasyon ve kistik alanlar 
içeren nonseminomatöz germ hücreli tümörler ile uyum-
lu olan solid kitle görünümü tespit edildi. Beyinde, batında 
ve her iki akciğerde en büyüğü sağ akciğer alt lob posteri-
orda 47x29 mm boyutlu olmak üzere periferik dominanslı 
olmak üzere tüm segmentlerde çok sayıda metastaz vardı. 
Hastaya sağ orşiektomi operasyonu yapıldı ve orşiektomi 
operasyonunun hemen ardından kliniği koryokarsinom ile 
uyumlu olması nedeniyle BEP kemoterapisi başlandı. Has-
tanın patoloji sonucu “Teratom post pubertal tip ancak pa-
tolojik olarak teratoma eşlik eden tümüyle regrese olmuş 
koryokarsinom komponentli testiküler tümör tümüyle dış-
lanamamıştır.” olarak geldi. 4 kür tedavi sonrasında Beta 
HCG 7 mıU/mL ye düştü.

Sonuç: Koryokarsinomlar nadir rastlanılan, agresif seyre-
den, erken hematojen metastaz yapma eğiliminde olan ve 
erken tespit edildiğinde kür şansı olan nonseminomatöz 
germ hücreli tümörlerdendir. Masif hemorajiye sebep olma 
karakterleri ile medikal acil tabloları ile karşımıza çıkabi-
lecekleri, koryokarsinom sendromuna neden olabilecekle-
ri unutulmaması gereken özelliklerindendir.

Anahtar Kelimeler: koryokarsinom, gastrointestinal sis-
tem kanaması

P-072 
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI İLE BAŞVURAN BİR 

TESTİKÜLER GERM HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU
Mustafa Asım Yörük1, Aybüke Günalp2, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa3, Aylin Canbolat Ayhan1

1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji - Onkoloji Servisi 
2 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 

3 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği
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Olgu: Ondört yaşındaki erkek hasta göğüs ve sol omuzda 
ağrı şikayeti ile başvurdu. Sistem sorgusu ve soygeçmi-
şinde özellik olmayan hastanın özgeçmişinde 5 yaşında 
retraktil testisden opere olduğu öğrenildi. Fizik muayene-
sinde özellik olmayan hastanın laboratuvar değerlerinde 
akut faz reaktanları, Beta-HCG ve AFP yüksekliği dışında 
belirgin patoloji yoktu. Telekardiyografide sol hemitoraks 
orta-alt zonda kalp posteriorunda yaklaşık 5 cm boyutlu 
nodüler radyoopasite izlendi. Ekokardiyografide sol ventri-
külde trabekülasyon artışı, perikardial effüzyon, mediasta-
nel kitle saptandı. Toraks tomografisinde sol hemitoraksta 
140x95x90 mm boyutlarında, lobule konturlu, sol ana pul-
moner arteri ve sol ana bronşu basılayan, orta hat yapıla-
rını ve kalbi sağa deplase eden, içerisinde multiple, kistik, 
yağ ve kemik dansitesinde alanlar içeren, heterojen solid 
kitle lezyonu izlendi. PET BT görüntülemesinde metastatik 
hastalık lehine değerlendirilebilecek patolojik FDG tutulum 
odağı saptanmadı. Total kitle rezeksiyonu yapılan hastanın 
patoloji raporu mikst germ hücreli tümör (immatür tera-
tom+yolk sac tm) olarak raporlandı. Ameliyat sonrası kont-
rol toraks tomografisinde rezidü kitle lezyonu saptanmadı. 
Hastaya 6 kür PEB protokolü verildi, tedavi sonrası bakılan 
Beta HCG ve AFP değerleri normal seviyelerde idi. Akci-

ğer ve mediasten MR normal sınırlarda saptandı. Hastanın 
periferik kan kromozom analizi tüm metafazlarda 47,XXY 
kromozom kuruluşu saptanmış olup Klinefelter Sendromu 
ile uyumlu olarak raporlandı. Halen tedavisiz remisyonda 
izlemde olan hastaya genetik danışmanlık verildi.

Sonuç: Klinefelter sendromu sex kromozomunu etkileyen 
en yaygın bozukluktur. Hastalık bir veya daha fazla x kro-
mozomunun kazanımı ile karakterizedir ve bu kromozom 
sıklıkla baba (% 53) ya da anne (%44) kaynaklı ebeveyn ga-
metogenezi sırasında ayrılmama neticesinde kazanılır. Kli-
nefelter sendromlu vakalarda meme, testis ve lenforetiküler 
maligniteler gibi çeşitli maligniteler gözlenebilir. Klinefelter 
sendromunda tümör riskinin artıp artmadığı anlaşılamamış 
durumdadır ve daha fazla araştırmaya gereksinim vardır. 
Ancak germ hücreli tümör insidansı şüphesiz atmıştır. Germ 
hücreli tümörü olan erkek hastaların % 8’inde klinefelter 
sendromu görülmektedir. Bizim olgumuz da primer medi-
astinal germ hücreli tümörden klinefelter sendromu tanısı-
na giden bir olgu olduğundan ilgi çekicidir.

Anahtar Kelimeler: germ hücreli tümör, klinefelter send-
romu

P-073 
MEDİASTİNAL GERM HÜCRELİ TÜMÖR VE KLİNEFELTER 

SENDROM BİRLİKTELİĞİ
Emre Çapkınoğlu, Şule Toprak, Burçak Bilgin, Şule Yeşil, 

Ali Fettah, Fatma Neslihan Kalkan, Gürses Şahin
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Ve Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk 

Hematoloji ve Onkoloji Bölümü, Ankara
 

Giriş-Amaç: Klinefelter sendromu 600 doğumda bir görülen cinsiyet kromozomunun iyi tanımlanmış bir anomalisidir. 
Hastalık 47, XXY veya bir mozayik karyotip, hipergonadotropik hipogonadizm, infertilite, vücutta kıllanma azalması, ji-
nekomasti ve uzun boy ile karakterizedir. Klinefelter sendromlu vakalarda % 1-2 oranında meme, testiküler ve lenfore-
tiküler maligniteler gibi farklı maligniteler gözlenebilir. Biz burada primer mediastinal mikst germ hücreli tümör tanısı 
aldıktan sonra klinefelter sendromu olduğu anlaşılan bir olguyu sunmak istedik.
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Amaç: Primer mediastinal germ hücreli tümörler tüm 
çocukluk çağı mediastinal tümörlerinin % 6-18’ini oluş-
turmakta olup sıklıkla ön mediasten yerleşimlidirler. He-
matopoetik malignitelerden en sık akut myeloid lösemi 
ile birlikteliği gösterilmiş olup nadiren myelodisplastik 
sendrom, malign histiyositoz, myeloproliferatif neoplazm 
ve akut lenfoblastik lösemi ile de birliktelik bildirilmiştir. 
Burada mediastinal germ hücreli tümör tedavisinden kısa 
süre sonra Burkitt lösemi gelişen bir adolesan olgu sunul-
muştur.

Olgu: Daha önce kliniğimizde non-seminamotöz mikst 
germ hücreli tümör tanısıyla tedavi edilen hasta, remisyo-
na girdikten 3 ay sonra halsizlik ve iştahsızlık şikayeti ile 
başvurdu. Öyküsünde 1 aydır halsizlik ve iştahsızlık oldu-
ğu öğrenilen hastaya yaklaşık 9 ay önce mediastinal mikst 
germ hücreli tümör tanısı ile 3 kür (BEP) neo-adjuvan ke-
moterapi, ikincil-bakış cerrahisiyle total kitle eksizyonu 
ve ardından 3 kür adjuvan kemoterapi (PEI) uygulanmıştı. 
Total etoposid dozu: 2400mg/m2 olan hastanın soy geç-
mişinde özellik saptanmadı. Fizik muayenede solukluk ve 
minimal hepatosplenomegali saptandı. Tam kan sayımında 
BK: 7500 /mm3, Hb: 10.3 gr/dl, trombosit: 36 000 /mm3. 
Perferik yaymada atipik hücreler görüldü. Biyokimyasal 

tetkiklerinde ürik asit: 15 gr/dl, LDH: 1324 mg/dl. Kemik 
iliği aspirasyonunda % 70 vakuollü bazofilik sitoplazmalı 
L3 morfolojisinde blastları vardı. Flow sitometrik analizin-
de: CD 19, CD 38, CD 45, CD24, CD58, HLADR, CD 79a, CD 
22 pozitifti. Sitogenetik analizde t(8;14) pozitifliği saptan-
dı. 12pi saptanmadı. Burkitt lösemi tanısı konan hastanın 
beyin omurilik sıvısında sitolojik incelemede atipik blastik 
hücreleri gözlendiği için santral sinir sistemi tutulumu po-
zitif BFM protokolü başlandı. Ikinci kür sonundaki değer-
lendirmesinde hastanın fizik muayenesi ve laboratuvar 
tetkikleri normaldi. Yapılan kemik iliği incelemesinde blast 
görülmedi. Minimal rezidüel hastalık 1/1000 den düşük bu-
lundu. Ikincil kanser olması nedeniyle hastaya 3. kür ke-
moterapi protokolünü aldıktan sonra tam uyumlu kardeş-
ten ( 6/6 HLA uyumu) allojenik nakil yapılması planlandı. 

Sonuç: Primer mediastinal germ hücreli tümör ve me-
takronoz Burkitt lösemi gelişimi çocukluk çağında çok na-
dir olup, tedavisinde tam uyumlu vericiden allojenik nakil 
yapılmasının önemi vurgulamak istendi.

Anahtar Kelimeler: Mediastinal germ hücreli tümör, Bur-
kitt lösemi, Hematopoetik kök hücre nakli

P-074 
MEDİASTİNAL GERM HÜCRELİ TÜMÖR SONRASINDA BURKİTT 

LÖSEMİ GELİŞEN ADOLESAN ÇOCUK HASTA
Derya Özyörük, Ayça Koca Yozgat, Inci Yaman Bajin, Ayşe Selcen Oğuz Erdoğan,  

Özlem Arman Bilir, Namık Yaşar Özbek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi
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Amaç: Overin sertoli-leydig hücreli tümörü seks-kord stro-
mal tümörlerin nadir görülen bir formudur. Over tümörle-
rinin %5’inden azını oluşturur. Daha çok 20-30 yaş aralı-
ğındaki kadınlarda görülür ve genellikle tek taraflıdır. Bu 
tümörler, androjen üreten testis yapılarının varlığı ile ka-
rakterize olduklarından birçok hastada androjen miktarına 
bağlı olarak virilizasyon belirtileri vardır. Bir diğer özellik-
leri de içerdikleri yapıların diferansiasyon derecesidir. Bu 
yapıların varlığı tümörün benign veya malign olup olma-
dığını belirler. Olguların çoğunda histopatoloji orta veya 
kötü diferansiyedir. Çoğu vaka 1. evrede tanı alır ve tanıda 
over dışı tutulum nadirdir. Tümörün diferansiasyonu ve ev-
resi önemli prognostik faktörlerdendir. Cerrahi, tedavinin 
önemli bir kısmını oluşturur ve kötü prognostik faktörler 
varlığında sistemik kemoterapi önerilmektedir. Burada 16 
yaşında virilizasyon belirtileri ile doktora başvuran ve over 
kaynaklı sertoli-leydig hücreli tümör tanısı alan kız hastayı 
nadir görülen bir tümör olması nedeniyle sunduk.

Olgu: 16 yaşında kız olgu, başvurudan önceki 8 aylık süreç-
te, amenore, tüylenmede artış ve ses kalınlaşması şikayet-
leri ile gittiği kadın hastalıkları ve doğum bölümünde yapı-
lan pelvik USG de sol overde 38x26 mm boyutlarında solid 
kitle lezyonu saptanınca laparoskopik sol over kistektomi, 
patoloji sonucu inhibin pozitif, orta derecede diferansias-
yon gösteren sertoli-leydig hücreli tümör olarak gelince de 
yaklaşık 5 ay sonra ikinci operasyonda sol salfingoooferek-
tomi, omentektomi ve sağ over biyopsisi yapılmış ve hasta 

bölümümüze yönlendirilmişti. Olgunun ilk operasyondan 
sonra menstruasyonu düzene girmişti, hirsutizm ve ses 
kalınlaşması yakınmaları ise devam ediyordu. Laboratuvar 
verilerinde AFP, B-HCG ve CA-125 düzeyleri normal olan 
olgunun total testosteron ve dihidroepiandrostenedion 
sülfat (DHEAS) seviyeri yüksekti. Sol over dışında tutulum 
saptanmadı. Tümörün kapsül bütünlüğünün bozulması ve 
orta dereceli diferansiasyon göstermesi kötü prognostik 
faktör olarak değerlendirilerek hastaya 3 haftada bir, top-
lam 6 kür PEB (Cisplatin, Etoposid, Bleomisin) kemotera-
pisi verildi. Ara değerlendirme ve 6 kür tamamlandıktan 
sonra yapılan değerlendirme filmleri normaldi. Testoste-
ron DHEAS düzeylerinde tedrici azalma mevcut olan olgu-
nun poliklinik kontrollerinde izlemine devam ediliyor.

Sonuç: Seks-kord stromal tümörlerin nadir görülen bir 
formu olan over kaynaklı sertoli-leydig hücreli tümör vi-
rilizasyon semptomları ile başvuran ve over kitlesi olan 
kadınlarda mutlaka akla gelmelidir. Tedavi modalitesini 
tümörün histopatolojisi belirler. Kötü diferansiasyon gös-
teren tümörler malignite potansiyelleri yüksek oldukla-
rından agresif tedavi yaklaşımı gerektirir. Orta dereceli 
diferansiasyon gösteren tümörlerde ise bireyselleştirilmiş 
tedavi yaklaşımına ihtiyaç duyulur. PEB rejimi, fertilizasyon 
durumunu etkilemediğinden ötürü güvenilir bir sistemik 
kemoterapi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: over, sertoli-leydig hücreli tümör, vi-
rilizasyon

P-075 
OVERİN NADİR GÖRÜLEN BİR TÜMÖRÜ; SERTOLI-LEYDIG 

HÜCRELİ TÜMÖR: OLGU SUNUMU
Zühal Önder Siviş, Burçak Tatlı Güneş, Eda Ataseven, Barış Malbora,  

Meral Türker, Berna Atabay, Haldun Öniz
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Onkoloji Kliniği, İzmir
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Bulgular: Çalışmaya ilk tanı ortanca yaşı 24 ay (sınırlar 
1 gün- 88 ay), kız/erkek oranı 2/1 olan 15 hasta alındı.  
Hastaların tanıları 6 venöz, 4 arteriovenöz, 3 venolenfatik 
malformasyon, 1 dalak littoral hücreli anjiyom, 1 pleksi-
form nörofibromdu. Lezyon bölgesi 11 hastada tek, 4 has-
tada çoklu idi. Bu bölgeler 5 hastada ekstremite, 5 hastada 
yüz, 1 iç organ, 1 ekstremite+yüz, 1 ekstremite+gövde, 2 
ekstremite+gövde+yüz idi.

Sirolimus öncesi 7 hasta steroid (4 oral, 1 topikal, 2 int-
ralezyoner), 12 hasta beta bloker tedavisi kullandı. Steroid 
kullanım süresi ortalama 3.25 ± 1.89 ay (sınırlar: 2-6 ay), 
beta bloker kullanım süresi ortalama 9.3 ± 6.4 ay (sınırlar: 
2-18 ay) idi. Steroid ve beta bloker tedavisine 4 hastada kıs-
mi yanıt vardı, diğerleri yanıtsızdı.

Sirolimus başlanma yaşı ortanca 38 ay (sınırlar: 2 ay-16 
yaş). Sirolimus kullanma süresi ortanca 21 ay (sınırlar: 2 
- 44 ay) idi.

Sirolimus tedavisine 5 hastada çok iyi kısmi yanıt, 5 hastada 
kısmi yanıt, 5 hastada yanıtın olmadığı gözlendi. Sirolimus 
tedavisi hastalarda iyi tolere edildi, belirgin yan etki göz-
lenmedi ve sadece bir hastada akciğer enfeksiyonu gelişti. 

Sonuç: Çoğunluğu vasküler anomali olan hasta grubumuz-
da sirolimus kullanımının etkin ve güvenli olduğu, erken 
yaşta başlanmasının etkinliği artırdığı gözlemlendi.

Anahtar Kelimeler: Tirozin kinaz inhibitörü, sirolimus

P-076 
ÇOCUK ONKOLOJİ HASTALARINDA SİROLİMUS KULLANIMI: 

TEK MERKEZ DENEYİMİ
Metin Demirkaya, Betül Sevinir, Aytül Temuroğlu, Mehtap Ertekin

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkolojisi BD, Bursa
 

Amaç: Tirozin kinaz inhibitörleri, sinyal iletimini tetikleyen tirozin kinaz aktivasyonunu etkileyerek hücre büyümesi ve 
proliferasyonunun düzenlenmesinde görev almaktadır. Kanserler, romatolojik hastalıklar ve transplantasyon gibi malign 
ve non-malign bir çok hastalıkta kullanılmaktadır. Bu çalışmada bir tirozin kiraz inhibitörü olan sirolimus’un kullanım 
alanları, tedavi yanıtı ve yan etkileri değerlendirildi.
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Amaç: Kistik anjiomatozis; agresif osteolizisin olmadığı 
multifokal kemik kistleri ile karakterize nadir bir hastalık-
tır. Sıklıkla tesadüfen çekilen direk grafilerle tanı almakta-
dır. Çok nadir bir kısmı da yaygın visseral lenfanjiomatozis 
ile erken dönemde fatal seyretmektedir. Nadir görülmesi 
ve multpl kemik kistik lezyonlarında akılda tutulması açı-
sından bu olguyu sunmayı planladık.

Olgu: 10 yaşında erkek hasta. Çocuk Nöroloji polikliniğine 
boyun ve bel ağrısı yakınması ile getirilen ve vertebra MR 
tetkikinde C2 ve C7 vertebra ile tüm lomber vertebralar-
da 1 cm’ye ulaşan T2 hiperintens, T1 hipointens lezyon-
lar saptanan hasta malignite ön tanısı ile Çocuk Onkoloji 
polikliniğine yönlendirildi. Hastanın fizik muayenesinde 
patolojik bulgu saptanmadı. Tam kan sayımı, serum biyo-
kimyasal tetkikleri, akut faz reaktanları normal saptandı. 
Olgunun direkt vertebra grafisinde servikal lordoz düzleş-
miş görüldü. Vertebra korpus yükseklikleri normal bulun-
du. Servikal ve lomber vertebralarda litik olmayan lezyon-
lar görüldü. Batın ultrasonografik görüntülemesinde dalak 
parankiminde en büyüğü üst kesimde 9 mm boyutlarında 
olan ince duvarlı anekoik kistik lezyonlar saptandı. Kemik 
sintigrafisi normal olan hastanın beyin, boyun, mediasten 
ve tüm batın kontrastlı MR görüntülemesinde; kalvaryal 
kemiklerde, servikal, torakal ve lomber vertebralarda, pel-
vik kemiklerde, kostalarda, mediastende ve dalakta multipl 

kistik lezyonlar saptandı. Hastadaki mevcut görüntülerle 
kistik anjiomatozis düşünüldü.

Sonuç: Kistik anjiomatozis nadir görülen, iskelet kistle-
rine neden olan malign olmayan vasküler bir tümördür. 
Bu tümörler sıklıkla iskelet dışı kistlerle de ilişkilidir. Ilk 
kez 1940 yılında 13 yaşında bir kız hastada tanımlanmıştır. 
Yaşamın ilk dekatlarında, sıklıkla pubertede ilk belirtiler 
ortaya çıkmaktadır. Ancak 60 yaşından sonra tanı alan ol-
gular da bildirilmiştir. Erkeklerde daha sık görüldüğü bildi-
rilmekle birlikte eşit oranda saptandığını bildiren yayınlar 
da vardır. Iskelet sistemi tutulumu tüm hastalarda vardır. 
Uzun kemikler, kafatası, vertebra, ve pelvis en sık tutulan 
kemiklerdir. Hastalar sıklıkla asemptomatik olup lezyonlar 
başka bir nedenle çekilen direkt grafilerde tesadüfen sap-
tanmaktadır. Bununla birlikte kistler kemiklerde incelme-
ye ve patolojik fraktürlere neden olabilir. Ayrıca bulunduğu 
bölgeye bağlı olarak kemik deformiteleri (skolyoz), alt eks-
tremitelerde kısalık, halsizlik, topallama, ağrı gibi semp-
tomlara da yol açabilir. Iskelet sistemi dışında dalak, en sık 
tutulan organdır. Akciğer, plevra ve karaciğer tutulumları 
da bildirilmiştir. Maligniteden ayrımı yapılmalıdır. Litera-
türde yanlışlıkla metastatik tümör tanısı alarak kemoterapi 
verilen hasta da bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kistik anjiomatozis, çocuk

P-077 
KİSTİK ANJİOMATOZİS OLGU SUNUMU

Burçak Tatlı Güneş1, Zühal Önder Siviş1, Eda Ataseven1, Barış Malbora1, 
Meral Türker1, Berna Atabay1, Mehmet Argın2, Haldun Öniz1

1 TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji 
ve Onkoloji Kliniği 

2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
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Amaç: Kompleks vasküler malformasyonların lokal tedavi-
si genellikle zordur. Son yıllarda cerrahi ve lokal sklerozan 
tedavilerin uygulanamadığı, semptomatik olgularda siroli-
mus kullanımının etkin olduğu yönünde çok sayıda çalışma 
mevcuttur. Bu çalışmada 2016-2018 yılları arasında mer-
kezimizde sirolimus tedavisi uygulanan 10 olgunun tedavi 
sonuçlarının bildirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Ocak 2016-Şubat 2018 tarihleri arasında 
topam 10 olguya (6 erkek ve 4 kız) sirolimus tedavi uy-
gulandı. Altı olguda kistik, kompleks lenfanjiomatöz ve 4 
olguda komplex venöz vasküler malformasyon saptandı. 
Olguların ortanca tanı yaşı 5 yaş (8 ay-13 yaş) ve lezyon 
yerleşimi 6 olguda baş, boyun ve gövde, 4 olguda ise eks-
tremite olarak belirlendi. Tüm olgular radyolojik ve klinik 
değerlendirme ile tanı aldı. Lezyon yerleşimine göre ultra-
sonografi ya da MR ile tanı ve takip görüntülemeleri yapıldı. 
Doğumdan itibaren var olan lezyonlarda büyüme ya da ağrı, 
fonksiyon kaybı varlığında ve lokal tedavi için uygun bulun-
mayan olgulara Sirolimus 0,8 mg/m2/doz başlanarak, yanıt 
değerlendirmesine göre 6-12 ay kullanıldı. Tedavi sırasın-

da olgular klinik yanıt, enfeksiyon varlığı, lenfopeni, hiper-
lipidemi açısından aylık ve radyolojik yanıt açısından 3 aylık 
aralıklarla değerlendirildi. 

Bulgular: Ortanca 13 ay (8-24 ay) izlem süresinde lenfan-
jiom olgularında tama yakın klinik ve radyolojik yanıt sağ-
landı. Ancak 4 kompleks venöz malformasyon olgusunun 
ikisinde klinik yakınmalarda ve lezyon boyutlarında mini-
mal gerileme, diğer 2 olguda stabil bulgular görüldü, be-
lirgin yanıt elde edilemedi. Olguların hiçbirisinde sirolimus 
tedavisine ikincil komplikasyon görülmedi.

Sonuç: Sirolimus tedavisinin özellikle lenfanjiom kompo-
nenti olan vasküler malformasyonların tedavisinde güveni-
lir, kolay uygulanibilir ve etkin olduğu görüldü. Ancak venöz 
malformasyonların tedavisinde etkinliğinin klinik çalışma-
larla benzer şekilde iyi olmadığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: lenfanjiom, vasküler malformasyon, 
sirolimus

P-078 
KOMPLEKS VASKÜLER MALFORMASYONLARDA SİROLİMUS 

KULLANIMI: TEK MERKEZ KISA DÖNEM SONUÇLARI
Süheyla Ocak, Deniz Tuğcu, Serap Karaman, Zeynep Karakaş

İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı
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Amaç: Infantil hemanjiyomlar çocukluk çağında görülen en 
sık vasküler tümördür. Spontan regresyon özelliği izlemde 
avantaj sağlasa da yerleşim yerine bağlı olarak oluşturdu-
ğu fonksiyon kaybı, hayatı tehtit edici durumlar, kalıcı skar 
ve ağrılı ülserasyonlar gibi morbiditeleri nedeniyle önemli 
bir hastalıktır. Çalışmada infantil hemanjiyomların tedavi-
sinde kullanılan medikal yöntemlerin incelenmesi ve teda-
viye yanıt oranlarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Ocak 2007 – Ocak 2017 tarihleri arasın-
da infantil hemanjiyom nedeniyle merkezimize başvuran 
hastalar arasından tedavi başlanan 100 hastanın klinik ve 
demografik özellikleriyle birlikte risk faktörleri, tedavi en-
dikasyonları, tedavi yöntemleri, süreleri ve tedavi yanıtları 
değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların %63’ü kızdı, lezyonların ortanca fark 
edilme yaşı 13 gündü. En sık, %69 oranla baş boyun yerle-
şimi görüldü, hemanjiyomlar en sık yüzeyel lezyon şeklin-
deydi. Komplikasyon görülme oranı %29’du, ülserasyon ve 
kanama %26 sıklıkta görülürken, %3 oranda oküler sorun-

lar saptandı. Tedaviye endikasyonları arasında %56 oran-
la kozmetik nedenler, %25 oranla ülser ve kanama, %13 
oranla görme sorunu oluşturma riski yer almaktaydı. Bi-
rinci basamak tedavi olarak kullanılan propranolol ve/veya 
steroid tedavilerine %50’nin üzerinde yanıt alınan 84 hasta, 
%50’nin altında yanıt alınan 9 hasta, tedaviye refrakter 7 
hasta mevcuttu. Tedavi yanıt oranlarını etkileyen en önemli 
faktörün tedaviye başlangıç yaşı olduğu görüldü. Bununla 
birlikte toplam tedavi süresi, ülserasyon varlığı, hemanji-
yomun yerleşim yeri ve boyutlarının da yanıtlar üzerinde 
anlamlı etkileri saptandı.

Sonuç: Infantil hemanjiyomların yarattığı kalıcı fonksi-
yon bozuklukları ve deformiteler nedeniyle risk grupları-
na göre değerlendirilerek, uygulanacak tedavi yöntemine 
karar verilmesi, proliferasyon dönemi bitmeden tedaviye 
başlamanın tedavi yanıtları üzerindeki pozitif etkisi nede-
niyle endikasyon mevcutsa, gecikmeden tedaviye başlama-
nın önemi gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: infantil hemanjiyom, propranolol, vas-
küler anomaliler

P-079 
ÇOCUKLUK ÇAĞI HEMANJİYOMLARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ 

VE TEDAVİ YANITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Didem Yıldırımçakar, Uğur Demirsoy, Funda Çorapcıoğlu

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı
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Amaç: Hemanjiomlar çocukluk çağının en sık görü-
len benign vasküler tümörleridir. Hemanjiomların int-
raosseöz olarak ortaya çıkması ise son derece na-
dirdir, benign kemik tümörlerinin %1’ini oluşturur. 
Son zamanlarda literatürde herediter hemanjiomlar rapor 
edilmiştir. Herediter hemanjiomların otozomal dominant 
olduğu düşünülmekte ve ilişkili genetik mutasyonlarla ilgi-
li çalışmalar devam etmektedir. Bu vakada, kemik dokuda 
prezente olan ve aile öyküsü mevcut olan bir kavernöz he-
manjiomu sunduk.

Olgu: Bilinen hastalığı olmayan 16 yaşında kız hasta, sağ 
bacak distalinde ağrı, kasılma şikayetleri ile başvurduğu 
merkezde çekilen direkt grafide, fibulada görülen patolojik 
lezyon osteosarkom? olarak değerlendirilerek çocuk onko-
lojiye yönlendirildi. Çekilen Ekstremite BT: ‘Sağ fibula diya-
fizer kortikal kalınlaşma, dalgalı periost reaksiyonu’, Eks-
tremite MR: ‘Sağ fibula orta diyafizer kesimde medialinde 
lobülasyon gösteren kortikal kalınlaşma’ şeklinde rapor-
landı. Bu tetkiklerle ortopedi tarafından fibula rezeksiyonu 
yapıldı. Lezyonun patoloji sonucu: ‘Kavernöz hemanjioma, 
perilezyonel kortikal kalınlaşma’ olarak raporlandı. Has-
tanın soygeçmişi sorgulandığında, annede gamma knife 
ile tedavi edilmiş olan arteriovenöz malformasyon (Arnold 
Chiari ile beraber), aynı zamanda sol memede yeni gelişen, 
vasküler kaynaklı olduğu düşünülen kist saptandığı, teyze-
sinin oğlunun da ekstremitede arteriovenöz malformasyon 
nedeniyle tedavi olduğu bilgileri alındı. 

Hastanın PET görüntülemesi: ‘Nazofarenks arka kesiminde 
orta hatta her iki alt laterale uzanım gösteren düzensiz ke-
narlı bölgesel patolojik aktivite artışı (SUVmax: 8.6) izlenmiş-
tir.’ olarak raporlandı; KBB konsültasyonu yapıldı. KBB mu-
ayenesinde nasal kavitede kitle izlenmedi. Nazofarenks MR: 
‘Hastada juguler zincirlerde patolojik boyutta olan lenf bezleri 
ve lenfadenopatiler izlenmiştir. Orofarenks düzeyinde sağda 
yer alan bir tanesi patolojik boyutta olan retrofaringeal lenf 
bezleri mevcuttur.’ olarak raporlandı. Hastaya KBB tarafından 
nasofarenks biyopsisi yapıldı. Patoloji raporu: ‘Reaktif lenfoid 
hiperplazi ile uyumlu mukoza örnekleri’ olarak raporlandı. 
Burun kanamaları devam eden hastanın hematolojik tetkikle-
rinde kanama diyatezi saptanmadı. Ek olarak 2 kez GIS kana-
ması şikayeti eklenmesi nedeniyle gastrointestinal sistemde 
yer alan bir hemanjiom araştırılması amacıyla kolonoskopisi 
planlandı. Hasta tedavisiz olarak takip ediliyor.

Sonuç: Kavernöz hemanjiomun kemikte görülmesi son de-
rece nadir bir durum olduğundan, kemik malign tümörü 
gibi yanlış tanı alabilir ve doğru tanısı cerrahi eksizyon son-
rası koyulabilir. 

Hemanjiomlar sık görülen lezyonlar olmasına rağmen pa-
togenezi ve epidemiyolojisi tam olarak aydınlatılamamış-
tır. Hemanjiom vakalarında ileri genetik araştırılmaların 
yapılması, kalıtımsal geçişi aydınlatmada faydalı olmanın 
yanı sıra tedavide yeni hedefler belirleme konusunda da 
yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: benign tümör, kavernöz hemanjiom, 
kemik tümörü

P-080 
KEMİK DOKUDA PREZENTE OLAN KAVERNÖZ HEMANJİOM 

OLGUSU
Eda Süzen1, Emel Cabi Ünal2, Nurdan Taçyıldız2, Handan Dinçarslan2, Gülşah Tanyıldız2, 

Gülşah Kaygusuz3, Suat Fitöz4, Hüseyin Yusuf Yıldız5, Irfan Yorulmaz6

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Ankara 

3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 

5 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara 
6 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun ve Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara
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Amaç: Primer karaciğer tümörlü hastaların değerlendiril-
mesidir.

Gereç-Yöntem: 1998-2017 yılları arasında bölümümüzde 
tanı ve tedavi alan hastalar değerlendirildi. 

Bulgular: Ortanca yaşı 30 ay (sınırlar 1 gün-204 ay), 
E/K:12/10 olan 22 hasta değerlendirildi. Yaş gruplarına 
göre dağılımı 1 yaş altında 7 hasta, 2-3 yaş 8 hasta, >4 yaş 7 
hasta vardı ve izlem süresi ortanca 34.6 aydı (sınırlar: 7.1 ay 
-20 yıl). Hastaların 20’si hepatoblastom, 2’si hepatosellü-
ler karsinomdu. Kitle 4 hastada tesadüfen saptandı. Tümör 
yerleşimi sadece sağ lobda olan 7, sadece sol lobda 4, her 
iki lob yerleşimli 11 hasta vardı. Tanıda AFP değeri ortan-
ca 171.000 mmol/L (sınırlar: 0,68-1.696.969). Tanıda me-
tastatik olan 2 hasta vardı ve yalnızca akciğer metastazları 

mevcuttu. Hepatoblastom tanılı 20 hastanın 19’una cerra-
hi ve kemoterapi uygulanırken, 1 hastaya yalnızca cerra-
hi uygulandı. Bu hastalardan 5’ine tanıda cerrahi, 12’sine 
kemoterapi sonrası cerrahi, 3 hastaya kemoterapi sonrası 
karaciğer transplantasyonu uygulandı. 14 hasta remisyon-
da izlemde, 1 hasta hastalıklı izlemde, 4 hasta kaybedildi, 3 
hasta takip dışı kaldı (2 hasta hastalıklı terk, 1 hasta başka 
merkeze gitti). Kaybedilen 4 hastanın 3’ü metastatik, 1’i lo-
kal hastalıklı idi. Genel yaşam hızı 1 yıllık 79, %3 yıllık %58 
olarak saptandı. 

Sonuç: Primer karaciğer tümörlerinde uygun cerrahi yapı-
lamayan hastalarda prognozun kötü olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer tümörleri, hepatoblastom

P-081 
PRİMER KARACİĞER TÜMÖRLERİ: 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SONUÇLARI
Metin Demirkaya1, Betül Sevinir1, Irfan Kırıştıoğlu2, Ülviye Yalçıkaya3, 

Zeynep Yazıcı4, Aytül Temuroğlu1, Mehtap Ertekin1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkolojisi BD, Bursa 
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Bursa 

3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Bursa 
4 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Bursa
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Amaç: Vasküler endotelial büyüme faktörü (VEGF) resep-
törü eksprese eden tümörler daha agresif klinik özellikler 
göstermektedir. Özellikle rekürrens gösteren tümörlerde 
VEGF’ye karşı geliştirilmiş olan tedavilerin kullanımı ile 
sağ kalım oranlarında artış sağlanabileceği düşünülmek-
tedir. Bu çalışmada rekürren santral sinir sistemi (SSS) tü-
mörü, Ewing sarkom ya da osteosarkom tanılı hastalarda 
anti-VEGF ajan olan bevacizumabın sağ kalıma katkı sağ-
layıp sağlamadığı ve hastalığı stabilize etmede etkili olup 
olmadığının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç-Yöntem: Eylül 2012 ile Ocak 2018 arasında bevaci-
zumab tedavisi verilen 14 hastanın dosyasından, demogra-
fik ve klinik özellikler, bevacizumab protokolünün kaçıncı 
protokol olarak kullanıldığı, toplam kaç kür bevacizumab 
protokolü verildiği, bevacizumab ile elde edilen ilk yanıt be-
vacizumab ile progresyona kadar geçen süre ve hastanın 
son durumu kaydedilerek analiz edildi. 

Bulgular: Çalışma süresi içinde 15 hastaya bevacizumab 
tedavisi verilmiş olduğu görüldü. Bu hastaların 8’i kız 
(%53,3), 7’si (%46,7) erkek, tanı anındaki median yaş 8 yıl (2-
17 yıl) idi. Tanılar arasında 12 (%80) hastada malign santral 
sinir sistemi tümörü (7 medulloblastom, 1 pineoblastom, 
1 anaplastik ependimom, 1 anaplastik özellikler gösteren 
ksantoastrositom, 1 glioblastoma multiforme, 1 astroblas-
tom), 2 hastada osteosarkom (sol femur ve sol tibia), 1 has-

tada ise Ewing Sarkom (pelvis) olduğu görüldü. Hastalara 
verilen bevacizumab dozu 15 günde bir, 10-15mg/kg/gün 
şeklindeydi. Bevacizumab 12 hastada irinotekan ve temo-
zolomid ile, 2 hastada ise bu ilaçlara ek olarak vinkristin 
ile kombine edilerek kullanılmıştı. Bevacizumablı kombine 
kemoterapi protokolü 8 hastada 2., 4 hastada 3., 3 hastada 
ise 4. kemoterapi protokolü olarak verilmişti. Bevacizu-
mab tedavisi sonrası ilk değerlendirmede 9 hastada (%60) 
progresyon gözlenirken; 4 hastada (%42,9) stabil hastalık, 
2 hastada ise parsiyel yanıt elde edildi. Bevacizumab son-
rası progresyon 13 hastada (%83,6) saptandı. Progresyona 
kadar geçen ortalama süre ortalama 5,2 ay (2-17 ay) idi. 
Ewing sarkom ve medulloblastom tanılı 2 hastada 17 ve 18 
ay süre ile stabil hastalık elde edildiği gözlendi. Hastaların 
son durumlarına bakıldığında 9 hastanın (%60) progresif 
hastalık nedeniyle kaybedilmiş olduğu, 6 hastanın ise has-
talıklı izlemde olduğu görüldü.

Sonuç: Rekürren çocukluk çağı kanserlerinde tedaviye be-
vacizumab eklenmesiyle sağ kalım süresinde artış sağla-
nabilir. Ancak bevacizumablı protokollerden fayda görecek 
hastaların belirlenmesi için daha geniş ölçekli çalışmalara 
ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: bevacizumab, rekürren çocukluk çağı 
kanserleri, VEGF

P-082 
REKÜRREN METASTATİK ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNDE 

BEVACİZUMAB TEDAVİ SONUÇLARI
Begül Yağcı Küpeli, Duygu Artar Pehlivan

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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Giriş ve Amaç: Metotreksat (MTX) anti-kanserojen ve an-
ti-inflamatuar bir ajan olup birçok otoimmun ve onkolojik 
hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yük-
sek dozlarda uygulanan MTX’in önemli yan etkilerinden 
birisi de hepatotoksisitedir. Hepatotokisitenin fizyopatolo-
jisinde proinflamatuar sitokinler ve oksidatif stres artışı da 
rol oynamaktadır. 

Silibinin, Silybum marinum bitkisinden elde edilen bir fla-
vonoid olup antioksidan, anti-kanserojen, anti-inflamatuar 
ve anti-fibrotik etkilere sahip olan hepatoprotektif bir ajan-
dır. Silibininin α-amanitin, itrakonazol, doxorubisin gibi 
ilaçların hepatotoksisitesini; ratlarda MTX’e bağlı pulmo-
ner hasarı ve nefrotoksisiteyi azalttığını gösteren çalışma-
lar yapılmıştır. 

Biz bu çalışmada yüksek doz metotreksat (MTX) ile hepato-
toksisite oluşturulan sıçanlarda, silibininin hepatoprotektif 
etkisi ve oksidatif stres parametreleri ile sitokinlerin bu et-
kideki rolünü araştırdık.

Gereç-Yöntem: Sıçanlar randomize olarak beş gruba (n:7) 
ayrıldı. Kontrol grubundaki sıçanlara hiçbir uygulama ya-
pılmazken, diğer grupların hepsine ilk gün 20 mg/kg int-
raperitoneal (ip) metotreksat injeksiyonu yapıldı. MTX-
SLB25, MTX-SLB50 ve MTX-SLB100 gruplarına sırasıyla 
25, 50 ve 100 mg/kg dozlarında 5 gün boyunca silibinin ip 
olarak enjekte edildi. Altıncı gün sakrifiye edilen sıçanların 
kan örnekleri ve karaciğer dokuları alındı.

Karaciğer hasarını tespit etmek için karaciğer fonksiyon 
testlerinin yanı sıra histopatolojik değerlendirme yapıldı. 
Oksidatif stresin rolünü belirlemek amacıyla yeni oksida-
tif stres markerleri olan total antioksidan kapasite (TAK), 
total oksidan seviye TOS), oksidatif stress indeksi (OSI), 
thiol-disülfid dengesi ve asimetrik dimetil arjinin (ADMA); 
inflamatuar sitokinlerin rolünü araştırmak için TNF-α ve 
IL-10 düzeyleri çalışıldı. 

Bulgular: MTX deneklerde TOS ve OSI düzeylerini etkile-
meksizin TAK’ı azaltmaktadır. MTX oksidatif stresi indükle-
yerek total thiol seviyesi, native thiol seviyesi ve native/total 
thiol oranını azaltıp, disüfid/total thiol oranını artırmakta-
dır. Buna karşılık silibinin, disülfid düzeylerini azaltmak-
tadır. MTX, AST ve bilirubin düzeylerini etkilemezken, ALT 
ve albumin düzeylerini düşürmüştür. Çalışmada ADMA, 
TNF-α ve IL-10 düzeylerinin MTX ve silibinin verilmesi ile 
değişmediği gözlendi. Histopatolojik incelemelerde MTX’ın 
hepatik hasarı artırdığı, 50 mg/kg dozunda verilen silibi-
ninin özellikle inflamatuar hücre infiltrasyonunu belirgin 
şekilde önlediği gözlendi. 

Sonuçlar: Silibininin 50 mg/kg dozunda, sıçanlarda MTX 
ile oluşturulan hepatotoksisitede karaciğer hasarını azalt-
maktadır. Ancak bu etki biyokimyasal belirteçlere yansıma-
maktadır. Silibininin bu koruyucu etkiyi sitokinler üzerin-
den değil antioksidan özellikleri ile yaptığı anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hepatotoksisite, Metotreksat, Silibinin
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DEĞERLENDİRİLMESİ
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Amaç: Bu çalışmada düzenli ağız bakımlarının hastaları-
mızda mukoziti yüksek doz kemoterapiye rağmen başarıy-
la önlediğini bildirmeyi amaçlamaktayız. 

Gereç-Yöntem: Sözel anlatım, yazılı anlatım, örnekleme, 
uygulayarak gösterme

Bulgular: Oral mukozit kanser tedavisinin sık görülen 
bir komplikasyonudur ve mukoz membranın ağrılı enfla-
masyon ve ülserasyonudur. Pediatrik hematoloji – onkolo-
ji hastalarında oral mukozit gelişme olasılığı yetişkinlere 
göre üç kat daha fazladır, ayrıca koruma ve tedaviye yönelik 
standart bir protokol bulunmamaktadır. Yaşamı tehdit eden 
bu sorunda da hemşirelik bakımının önemli ve yönlendirici 
olduğu bilinmektedir.

Bu çalışma özel bir hastanenin pediatrik hematoloji – on-
koloji bölümünde 2015-2018 tarihleri arasında yatarak ve 
ayaktan tedavi gören hastalarda, oral mukozit gelişme ve 

yapılan hemşirelik uygulamalarını belirtmek amacıyla ya-
pılmıştır.

4816 hasta yatışının, aylık ortalaması 126,73’dür. Mukozit 
oluşan hasta sayısı 2’dir. Birinci hastanın grade 2, ikinci 
hastanın grade 4 mukoziti olmuştur. Grade 2 mukozit olan 
hasta verilen eğitimlere rağmen ağız bakımlarını yapma-
mıştır. Grade 4 mukoziti olan hastada ise ağız bakımlarını 
düzenli yapılmış olmasına rağmen mukozit gelişmiştir. 

Grade 2 mukozit olan hastanın ağız bakımları düzenli uy-
gulandığında 10 günde iyileşme sağlanmıştır. Grade 4 mu-
koziti olan hastaya rutin ağız bakımları dışında ek tedavi 
verilmiş ve 8 günde iyileşme sağlanmıştır.

Sonuç: Düzenli ağız bakımı ile mukozitin önlenmesini sağ-
lamak.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik Hematoloji-Onkoloji, muko-
zit, ağız bakımı

P-084 
PEDİATRİK HEMATOLOJİ – ONKOLOJİ BÖLÜMÜ ORAL MUKOZİT 

TAKİBİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
Yeşim Ören1, Filiz Büke1, Cengiz Canpolat2
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Amaç: Merkezimizde Ewing sarkomu tümör ailesi (ESTA) 
tanısıyla tedavi edilen çocuk hastaların klinik özellikleri ve 
tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi.

Gereç-Yöntem: 01.01.1995–31.12.2017 tarihleri arasında 
merkezimizde ESTA tanısıyla tedavi edilen hastalar geriye 
dönük değerlendirildi. Klinik karakteristikleri, uygulanan 
tedavi, yaşam hızları analiz edildi.

Bulgular: ESTA tanısı alan 62 hastadan 8’i analiz dışı bıra-
kıldı, 55’i analiz edildi.Ortanca tanı yaşı 12.5yaş (7ay-20y), 
E/K oranı 1.6 >idi. Primer tümör yerleşim yeri: ekstremi-
te %35 (n:19), paravertebral %20 (n:11), pelvik %20 (n:11), 
ekstrapulmoner intratorasik %16 (n:9), kafa kemikleri 
%3.5 (n:2), parafaringeal %1.8 (n:1), yanak %1.8 (n:1), ab-
dominal retroperitoneal %1.8 (n:1). Histopatolojik incele-
mede,%82’si Ewing (ekstraosseoz 27, osseoz 18), %18’i 
PNET (n:10) idi. Hastaların %31’i tanıda metastatikti (ak-
ciğer n:11, kemik n:9, kemik iliği n:4). Ortanca 3 yıllık iz-
lemde (3ay – 15.5yıl), Olaysız yaşam hızı 5 yıllık %46, 10-15 
yıllık %33, Genel yaşam hızı 5 yıllık %53, 10 ve 15 yıllık %38 
bulundu.

Primer cerrahi uygulananlar (n:16): Bu hastalar başka 
merkezlerde cerrahi uygulandıktan sonra merkezimize 
başvurmuştu. Cerrahi 12 hastada makroskopik rezidülü, 
birinde mikroskobik rezidülü, üçünde tam rezeksiyon ile 
sonuçlanmıştı. Bu hastalara farklı kemoterapi rejimleri ve-
rildi. 12 hastada primer tümöre RT uygulandı. Altısı hasta-
lıksız, üçü hastalıklı izlemde, ikisi takipsiz, 5/16 öldü.

Neoadjuvan kemoterapi uygulananlar (n:39): Primer kemo-
terapi 21 olguda IECESS92 protokolü, 12 olguda AEWS0031 
protokolü, diğerlerinde siklofosfamid/ifosfamid ve antra-
siklin temelli farklı protokoller idi. Indüksiyon kemoterapi-
sine yanıt %74 (5CR + 24PR) bulundu.

a. Neoadjuvan KT sonrası cerrahi uygulananlar (n:19): 
Bu grubun indüksiyon KT yanıtı %89 (2CR+15PR) idi. 
Cerrahi 12’sinde tam, üçünde kısmi rezeksiyon, dör-
dünde mikroskobik rezidülü sonuçlanmıştı. Izlemde 
bu gruptaki hastaların 6’sında relaps (11, 18, 18, 22, 
45 ve 47. Aylarda), birinde refrakterlik gelişti, 7’si 
öldü. Ölenlerden birinde 67. Ayda ikincil lösemi ge-
lişmişti ve bununla ilişkili öldü.

b. Neoadjuvan KT sonrası cerrahi uygulanmayanlar 
(n:20): Bu grubun indüksiyon yanıtı %60 (3CR+9PR) 
idi. Onyedi hastada primer tümör bölgesine RT uy-
gulandı. Metastatik Ewing sarkomlu bir hasta erken 
dönemde hastalıkla öldü, diğeri takipsizdi. Kemote-
rapi ve RT verilen bu grupta 6 olgu refrakter has-
talıklıydı, iki olguda erken ve bir olguda geç relaps 
gelişti.

Sonuç: Başvuruda olguların %31’inin metastatik olduğu ESTA 
grubu hasta serimizde çok ajanlı kemoterapi, mutilizan olma-
yan cerrahi ve radyoterapiden oluşan multidisipliner tedavi ile 
elde edilen %50’lere ulaşan olaysız ve genel yaşam hızları 
umut verici bulunmuştur. Toksisite nedenle ölüm görülmez-
ken bir hastada gelişen ikincil lösemi dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler: Ewing sarkomu tümör ailesi Ewing 
Sarkom, PNET
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Amaç: Ewing sarkoma çocukluk çağında kemiğin ikinci en 
sık görülen malign tümörüdür. Kemik dışı tutulum Ewing 
sarkoma olgularının %15 kadarını oluşturur ve genellikle 
paravertebral bölge, ekstremite yumuşak doku, göğüs du-
varı ve retroperitondan köken alır. Plevra çok nadir bir tutu-
lum bölgesidir. Burada 11 yaşında tanı almış septalı kistik 
görünüm ile prezente olan plevra kaynaklı Ewing sarkoma 
olgusu sunulacaktır.

Olgu: On bir yaşında kız hasta son bir aydır olan nefes darlı-
ğı, öksürük, gece terlemesi ve halsizlik şikayeti ile başvur-
duğunda fizik muayenede sağ akciğerde solunum sesleri-
nin az duyulması nedeniyle çekilen akciğer grafisinde sağ 
akciğeri tamamen dolduran tamamı kistik kitle görünümü 
saptandı. Çekilen toraks BT’de sağ hemitoraksı apexten 
diafram seviyesine kadar tümüyle dolduran, mediastinal 
vasküler yapıları, kalbi, inen aortayı trakeayı özefagusu 
sola deplase eden çok yoğun septalı multiloküle tamamı 
kistik dev kitle görüldü. Ön planda dev lenfatik malformas-
yon olabileceği düşünüdü. Septalı kistik lezyon septa duva-
rından alınan trucut biyopsi sonucu küçük yuvarlak hücreli 
malign tümör olarak raporlandı ve moleküler çalışma ile 
t(11:22) ve t(21:22) pozitifliği saptanarak hastaya Ewing 
sarkoma tanısı konuldu. Sistemik incelemelerde sağ hemi-
torakstaki kitle dışında tutulum saptanmadı. Hastaya Euro-

Ewing 99 protokolü başlandı. 6 kür VIDE (vinkristin, ifosfa-
mid, doksorubisin, etoposidden oluşan) sonrasında kitlede 
belirgin regresyon saptandı ve çocuk cerrahi bölümünce 
plevra sağ orta ve alt lob akciğerden wedge rezeksiyon ile 
kitle eksizyonu yapıldı. Patoloji sonucunda plevrada küçük 
yuvarlak hücreli tümör, %5 oranında canlı tümör saptandı, 
cerrahi sınır pozitif bulundu, akciğer parankiminin intakt 
görünümde olduğu belirtildi. Sağ hemitoraks anterola-
teralindeki rezidüye ve sağ hemitoraksa toplam 41,4 Gy 
radyoterapi uygulandı ve idame tedaviye başlandı. Tanıdan 
itibaren 10. ayda idame tedavisi devam etmekte olan hasta 
remisyonda izlenmektedir. 

Sonuç: Plevra kaynaklı Ewing sarkoma çok nadir bir du-
rum olup literatürde daha önce 2 erişkin vakada (21 ve 25 
yaşında) bildirilmiştir. Literatür taramamıza göre hastamız 
çocukluk çağında bildirilen ilk olgudur. Çok nadir de olsa 
Ewing sarkomanın plevradan da kaynaklanabileceği akılda 
tutulmalıdır. Ayrıca Ewing sarkomun toraksta içi sıvı dolu 
multiloküle kistik kitle şeklinde prezentantasyonu daha 
önce tariflenmemiştir. Bu tür hastaların yanlışlıkla lenfan-
jiom tanısı alarak tedavilerinin gecikmesi söz konusu ola-
bilceğinden deneyimimizi paylaşmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Ewing Sarkoma, Kistik, Plevra
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Giriş: Ewing sarkomu (ES)/primitif nöroektodermal tümör 
(PNET) küçük mavi yuvarlak hücreli tümörlerdir. Farklı de-
recelerde nöroektodermal differansiasyon gösteren bu tü-
mörler Ewing sarkom ailesi tümörleri olarak anılmaktadır. 
Konjenital PNET, nadir görülen ve prognozu oldukça kötü 
giden bir tümördür. Burada nadir olması nedeni ile boyun 
yerleşimli bir konjenital PNET vakası sunduk.

Olgu: 38 haftalık, 4000 g erkek bebek doğum sonrası bo-
yunda kitle nedeniyle cerrahi servisine yatırılmış.Öyküsün-
den anne ve baba arasında akrabalık olmadığı,3 yaşındaki 
kız kardeşin beyin tümörü nedeni ile opere olduğu,atipik 
teratoid rabdoid tümör tanısı ile merkezimize yönlendiril-
diği öğrenildi.33.haftada antenatal USG de fetal baş, boyun 
ve yüz sağ tarafında 115x90x100 mm kitle tespit edilmesi 
üzerine MR da fetusun boynunun sağ tarafında 82x92x107 
mm kitle tespit edilmiş. Doğumdan sonra hastanın hemog-
ram ve biyokimyasal testleri normal, AFP>3000 ng/mL, 
β-HCG: 25.34 mIU/ml idi. 2 günlükken opere edilerek total 
kitle eksizyonu yapıldı. Cerrahi sonrası AFP 70700 ng/mL, 
β-HCG: 1.5 mIU/ml. Patolojik incelemede tümörün küçük 
yuvarlak hücreli malign tümör olduğu; CD99, CD56, NSE 
ile pozitif reaktivite gösterdiği; desmin, myoD1,LCA negatif 
olduğu;bu bulgularla nöroblastom ya da pür immatür te-
ratom olabileceği, ablada SSS embriyonel tümörü olması 
nedeni ile ailesel kanser yatkınlık gen mutasyonu sonucu 
gelişen atipik PNET olabileceği sonucuna varıldı. Patoloji 
blokları 22. kromozom translokasyonlarının da değerlen-

dirilebileceği bir merkeze konsülte edildi. Değerlendirme 
sonucu ES/ PNET olarak geldi. Tümörde FISH ile 22q12 
translokasyonu saptanmadı. Bu sırada cerrahi yapılan 
bölgede tekrar 44x30x36 mm kitle tespit edildi.Kemik ili-
ği aspirasyonu normaldi. Batın MR da segment 5 de 27x35 
mm anekoik kist tespit edildi. Konjenital PNET tanısı alan 
hastaya, <1 ay olması nedeniyle VEC (vincristin, etoposid, 
karboplatin) tedavisi başlandı. 3 kür sonrası kitlenin belir-
gin regrese olduğu görüldü. Tümörün prognozunun kötü 
olması ve agresifliği göz önüne alınarak,3 ayını doldurmuş 
hastanın tedavisine ifosfamid/doksorubisin eklenmesine 
karar verildi. VDC (Vinkristin, doksorubisin, siklofosfamid)/
IE (Ifosfamid, etoposid) tedavisi dönüşümlü başlandı. 5.kür 
sonrası rezidü kitlesi olmadığı,remisyonda olduğu görüldü. 
Hasta 8 aydır izlemde ve aktif kemoterapisi devam etmek-
tedir. Ablasının atipik teratoid rabdoid tümör olması nedeni 
ile ailesel kanser yatkınlık gen mutasyonları açısından de-
ğerlendirilmesi yapılmaktadır,sonucu beklenmektedir.

Sonuç: Konjenital PNET nadir görülmektedir. Çoğu vaka-
lar t(11,22) kromozomal translokasyonu ile karakterizedir. 
Vakamızda olduğu gibi nadir de olsa translokasyon negatif 
ES/PNET vakalarıda vardır, bunlar ayrıntılı değerlendirildi-
ğinde farklı rearranjmanlar saptanmıştır. Nadir ve agresif 
bir tümör olması nedeni ile farklı tedavi rejimleri uygulan-
mıştır, çoğu vakada tedavi yanıtı iyi değildir. Bu nedenle bu 
tür vakalarda tedavi deneyimlerinin paylaşılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Konjenital Ewing/PNET
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Amaç: Ewing sarkomu nadir görülen kemik veya kemik dışı 
dokulardan kaynaklanan çocukluk çağı tümörüdür. Teda-
visinde tümörü yok etmek ve mikrometastazları önlemek 
için sistemik kemoterapi, lokal tedavi olarak cerrahi ve/
veya radyoterapi kullanılmaktadır. Ewing sarkomu tanısı ile 
2008-2018 yıllarında izlenen hastalarımızın verilerinin ge-
riye dönük incelenmesi ve 1980-1990 yıllarında takip edilip 
tıbbi yayına dönüştürülen hastaların sonuçlarının karşılaş-
tırılması amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Retrospektif çalışmamıza 2008-2018 yılla-
rında izlenen 18 yaş altı, patolojik tanısı Ewing sarkom olan 
hastalar alındı. Hastaların tanı yaşı, cinsiyet, tutulum yeri, 
tümör volümü, metastaz varlığı, relaps durumu, tedavileri, 
takip süreleri ve son durumları kaydedildi. Veriler, 1980-
1990 yıllarında aynı tanı ile izlenen hastaların (makale ola-
rak yayınlanmış) verileri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: 2008-2018 yıllarında izlenen 10 olgunun ortala-
ma tanı yaşı 10.8 yıl (3.5-18 yıl) ve kız/erkek oranı: 5/5 idi. 
Ortalama izlem süresi 44.3 ay (3-81 ay) idi. Tümör tutulum 
yerleri; ekstremite kemikleri(n:4), aksiyal iskelet kemik-
leri(n:2), ekstraskeletal bölgelerdi(n:4). Tanı sırasında 4 
olguda metastaz mevcuttu. Tümör volümü >100ml olan 1 
olgu vardı. Beş olguda nüks (lokal n:3, uzak yayılım n:2) gö-
rüldü. Cerrahi ve kemoterapi (n:7), kemoterapi ve radyote-
rapi (n:1), cerrahi – kemoterapi - radyoterapi birlikte (n:2) 
uygulandı. Kemoterapi olarak VDC/IE(n:9), VACA+IFO(n:1) 
kullanıldı. Hastalardan 1’inde kemoterapiye bağlı kardi-

yomiyopati gelişti. Tam remisyon 6 olguda sağlandı (%60). 
Olguların 4‘ü kaybedildi(40%). Uzak metastazı olan 3 olgu 
hastalığın ilerlemesinden, 1 hasta ise enfeksiyon nedeniyle 
kaybedildi. Kayıplar ilk 18 ay içinde oldu. 3 yıllık sağkalım 
%60 ve 5 yıllık sağkalım %37.5 idi. 1980-1990 yılları arasın-
da tedavi ettiğimiz 12 hastanın ise ortalama tanı yaşı 8.1 yıl 
(3-17 yaş), kız/erkek oranı:8/4 ve ortalama izlem süresi 22 
ay (5-94 ay) idi. Olguların tümü ekstremite kemikleri(n:7) 
veya aksiyal kemiklerden(n:5) kaynaklanmıştı. Tümör vo-
lümü >100ml olan 8 olgu vardı. Olguların 9’u cerrahi-ke-
moterapi-radyoterapi, 2 olgu yalnız kemoterapi, 1 olgu ise 
kombine kemoterapi-radyoterapi almıştı. Uygulanan ke-
moterapi protokolleri sırasıyla VAC(n:5), VACA(n:3), T.9(n:1) 
ve IVAD(n:5) idi. Tedavi bitiminde remisyon oranı 10/12 iken, 
relaps oranı %58 idi (lokal nüks n:4, uzak metastaz n:3). Ol-
guların 3’ü tedaviyi yarıda bırakıp izlemden çıkmış, 3’ünde 
ise kemo-radyoterapiyle ilişkili ciddi yan etki gelişmişti 
(kardiyotoksisite n:1, nefrotoksisite n:1, hemorajik sistit 
n:1). Dört olgu hastalık nedeniyle, 1 olgu kardiyotoksisite 
ve 1 olgu da enfeksiyon nedeniyle kaybedilmişti. Sekiz yıllık 
sağkalım oranı %37.1 idi.

Sonuç: Ewing sarkom hastaları 30 yıl öncesine göre son 
10 yılda teknik gelişmelerle daha erken tanı almaktadır. 
Ancak destek tedavilerinde ve hasta takibindeki tüm iyileş-
melere rağmen hastalığın küratif tedavisinde yüksek sağ-
kalım oranları halen yakalanamamıştır.

Anahtar Kelimeler: çocuk, ewing sarkom
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Amaç: Ewing sarkomu/primitif nöroektodermal tümör (ES/
PNET), küçük yuvarlak mavi hücreli tümörler grubundan 
bir sarkom türüdür. Ewing Sarkom (ES), adolesan ve genç 
erişkinlerde daha sık görülür. En sık kemiklerden kaynak-
lanır, ancak kemik dışında ortaya çıkabilir ve “ekstraos-
seöz” olarak adlandırılır. Burada primer böbrek kökenli, 
histopatolojik olarak ES/PNET tanısı almış iki olgu sunul-
muştur.

Olgu sunumu 1: Onbir yaşında erkek hasta, yüksek ateş ile 
başvurdu. Abdominal US’de kitle saptanması üzerine ya-
pılan BT’de sol böbrek kaynaklı 180x153x150 mm boyut-
larında kitle, sol renal venden vena kava inferior içerisine 
uzanım gösteren tümör trombüsü görüldü. PET BT’de ab-
domendeki kitlede artmış FDG tutulumu (SUVmax 6.6) sap-
tandı. Her iki akciğerde birkaç adet patolojik FDG tutulumu 
olmayan parankimal nodül tespit edildi. Toraks BT’de sağ 
akciğerde metastaz ile uyumlu iki nodül ve sol pulmoner 
arter dallarında trombüs görüldü. Ekokardiyografi normal-
di. Trucut biyopsisi küçük yuvarlak hücreli malign tümör, 
ES/PNET olarak raporlandı. ESWR geninde translokasyon 
saptanmadı. Cerrahi bu aşamada düşünülmedi. Trombüs 
nedeni ile Clexan ve tümöre yönelik EUROEWING protokolü 
başlandı

Olgu sunumu 2: Onbir yaşında kız hasta, yüksek ateş ve sağ 
yan ağrısı nedeniyle yapılan abdominal US’de sağ böbrekte 
kitle saptanınca başvurdu. Dış merkezde iğne biyopsisinde 

‘’küçük yuvarlak malign hücreler’’ rapor edilmişti. Abdo-
men US’de sağ böbrekte saptanan kitlenin MRG’de 52x50 
mm boyutlarında sağ böbrek kaynaklı ve kistik-nekrotik 
özellikte olduğu görüldü. Toraks BT’de her iki akciğerde 
nodüller saptandı.

Hastaya sağ radikal nefrektomi ve kitle eksizyonu yapıldı. 
Patolojik incelemesi ‘’küçük yuvarlak hücreli malign tü-
mör, ES/PNET olarak raporlandı. FISH analizinde 22q12 
bölgesindeki ESWR geninde translokasyon saptandı. Aile 
başka bir merkezde tedavi almak istediğini belirtti.

Sonuç:  Çocuklarda primer böbrek tutulumlu ES/PNET çok 
nadir görülür. Genellikle adölesan ve genç erişkinlerde bil-
dirilmiştir. Radyolojik tetkikler kitlenin orjinini belirlemede 
etkili iken immünhistokimyasal ve genetik çalışmalar tanı 
açısından önemlidir. Hastaların yaklaşık %90’ında t(11:22) 
rearrangement bulgusu saptanır. EUROEWING protokolü 
dahilinde ‘’vinkristin, ifosfamid, doksorubisin ve etoposid 
(VIDE)’’ sonrası cerrahi ve/veya radyoterapi, lokal kontrol 
açısından önemlidir. ES/PNET olgularında metastatik has-
talık kötü prognoz ile ilişkilidir. Çalışmalarda üç yıllık genel 
yaşam hızları yaklaşık %80 iken olaysız yaşam hızları %66 
olarak saptanmıştır. Primer böbrek ES/PNET tümörlerinin 
tedavisinde büyük vaka serilerinde yapılan çalışmalara ih-
tiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, PNET, kanser
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Amaç: Ewing sarkomu çocukluk çağında ikinci en sık gö-
rülen primer malign kemik tümörüdür. Genel olarak yassı 
kemikler ve uzun kemiklerin diafiz kısmında lokalizedir-
ler. Sıklıkla ikinci dekatta görülürler ve infantil dönemde 
skapula kaynaklı Ewing sarkom çok nadir olup literatürde 
bir kaç vaka mevcuttur. Burada infantil dönemde skapu-
la kaynaklı Ewing sarkom ile presente olan bir çocuk olgu 
sunulmuştur.

Olgu: 6 aylık erkek hasta 3 ay önce başlayan ve giderek 
artan sırtta şişlik şikayeti ile hastanemize başvurdu. Öz-
geçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesin-
de sol skapula başında sert kıvamda yaklaşık 7-8 cm kitle 
mevcuttu. Toraks tomografisinde sol skapulada periost 
reaksiyonuna neden olan yaygın litik destrüktif kemik de-
ğişiklikleri ile skapulayı çevreleyen 66x61x51 mm yumuşak 
doku bileşenine sahip lezyon ve her iki akciğerde 4-5 adet 
metastatik nodül saptandı. Trucut biyopsi yapılan hastanın 
patoloji sonucu Ewing sarkom/PNET ile uyumlu bulundu. 
Hastanın yapılan kemik iliği aspirasyonunda tutulum mev-
cuttu. Hasta 6 kür ardışık olarak siklofosfamid, doksorubi-
cin, vincristin ve ifosfamid, etoposid kemoterapisi aldıktan 
sonra belirgin yumuşak doku regresyonu olan hastaya tü-
mör rezeksiyonu yapıldı ve skapula çıkarılarak protez yer-
leştirildi. Patolojik incelemede tümör dokusu yoktu. Post 

operatif değerlendirmesinde rezidüsü olmayan hasta tam 
remisyon olarak kabul edildi. Operasyon sonrası 7. kür 
kemoterapisini aldıktan sonra febril nötropeni nedeni ser-
viste yatışı sırasında hastada bilinmeyen nedenle solunum 
ve kardiyak arrest gelişti. Kardiyopulmoner resüsitasyon 
sonrası solunum ve kalp fonksiyonları düzelen hasta uzun 
süre yoğun bakım servisinde izlendi. Çekilen kranial MR’ı 
hipoksik iskemik ensefalopati ve EEG’ si serebral disfonk-
siyon olarak değerlendirilen hasta spastik tetraplejik ola-
rak serviste takip edilmeye devam edildi. Takiplerinde 12 
kür kemoterapi alan hastanın rezidü veya nüks lezyonu ol-
maması nedeni ile tedavisi kesilerek izleme alındı. Hasta-
nın şu anda trakeostomisi mevcut olup, spastik tetraplejik 
olarak izlenmeye devam edilmektedir.

Sonuç: Ewing sarkom çocuk ve genç erişkinlerde ikinci en 
sık malign kemik tümörüdür. Sıklıkla ikinci dekatta görül-
mektedir. En sık semptomları ağrı ve kitle olup skapula-
da yerleşim nadirdir. Infantlarda skapula kaynaklı Ewing 
sarkomu çok nadir bir presentasyon şekli olmakla birlikte 
skapulada kitle ile gelen infant ve çocuk hastalarda ön ta-
nılar arasında düşünülmesi uygundur.

Anahtar Kelimeler: Ewing Sarkom, Skapula, Infant
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Amaç: Ewing sarkomu, çoğunlukla kemik ve yumuşak do-
kudan kaynaklanan ve herhangi bir spesifik tümör belirte-
cine sahip olmayan malign bir tümördür. Burada, serum 
karsinoembriyonik antijen (CEA) yüksekliği olan ekstraos-
seöz Ewing sarkomlu bir olgu sunulmuştur.

Olgu: On üç yaşında kız hasta bir aydır devam eden sağ 
bacağında şişkinlik ve ağrı şikayetiyle başvurdu. Yapı-
lan manyetik rezonans görüntülemede (MRG) sartorius 
kasında 57x31x13 mm boyutlarında düzgün sınırlı, ovo-
id solid kitle lezyonu tespit edildi. Insizyonel biyopsiden 
sonra yapılan histopatolojik incelemede, düzgün, geniş, 
yuvarlak-ovoid çekirdekler ve yetersiz sitoplazmalı diffüz 
infiltrasyon yapan küçük yuvarlak hücreler gösterildi. Im-
munohistokimyasal çalışmalarda CD99 ve Fli-1 için pozitif 
boyanma ve LCA, kromogranin, sinaptofizin, HHF-35, Des-
min, SMA, Myo-D1 ve miyoglobulin için negatif boyanma 
elde edildi. Ki-67 proliferasyon indeksi %25 bulundu. Tanı 
ekstraosseöz Ewing sarkom ile uyumluydu. Ayrıca abdo-
minal ultrasonografide 6x4 cm çapında solid komponenti 
bulunan bir over kisti tespit edildi. 18F-fluorodeoksiglukoz 
pozitron emisyon tomografisinde (FDG-PET) bacak kit-
lesinde FDG tutulumu görülürken over kisti herhangi bir 
FDG tutulumu göstermedi. Jinekolojik ve radyolojik ince-
lemeler benign, komplike bir over kisti ile uyumlu idi. Over 
kisti nedeniyle ölçülen serum CEA düzeyi oldukça yüksek 
bulundu (96 ng / ml, normal aralık: 0-4 ng / ml). Tümör 
örnekleri CEA immünreaktivitesi için yeniden değerlendi-
rildi ve pozitif boyanma bulundu. Kemoterapiden önce over 

kistinin boyutunda kendiliğinden küçülme izlendi. Kemik 
iliği biyopsisi malign tutulum açısından negatif bulundu 
ve hastaya vinkristin, doksorubisin, siklofosfamid, ifosfa-
mid ve etoposid içeren kemoterapi rejimi başlandı. Ikinci 
kür kemoterapi sonrasında tümörün boyutunda azalma 
ile birlikte CEA düzeyleri normal bulundu (2,1 ng / ml).  
Kontrol MRG’de bacak kitlesi 11x24 mm idi ve nörovasküler 
yapılara yakınlığı nedeniyle cerrahi eksizyon yapılamadı. 
Birincil tümör bölgesine 55 Gy dozda radyoterapi uygulan-
dı. On dört kür kemoterapi sonrasında serum CEA düzey-
leri normal ve ultrasonografide over kisti gözlenmeksizin 
hasta 2 yıldır remisyonunu sürdürmektedir.

Sonuç: Ewing sarkomu ailesi tümörler (ESFT), mezenki-
mal, nöral ve epitel yapılara farklılaşma potansiyeline sa-
hiptirler. ESFT’li hastaların % 6-20’sinde epitel membran 
antijeni (EMA) ve CEA gibi epitelyal tümör belirteçlerinin 
bulunabileceği gösterilmiştir. Literatürde, Ewing sarkomu 
/periferik nöroektodermal tümör (PNET) olan hastalarda 
serum CEA seviyesinin yükselmesi oldukça nadirdir. Olgu-
muzda, CEA düzeylerinin normale dönmesi Ewing sarkom-
lu seçilmiş vakalarda tedaviye yanıtın izlenmesi için önemli 
bir gösterge olabileceğini göstermiştir. Ekstraosseöz Ewing 
sarkomunda, tedavi sırasında CEA düzeylerindeki azalma, 
tedaviye olumlu bir cevabı yansıtabilir ve CEA düzeyleri, ta-
kipte tümör belirleyicisi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Ewing Sarkom, karsinoembriyonik an-
tijen

P-091 
EKSTRAOSSEÖZ EWING SARKOMU’NDA TÜMÖR BELİRTECİ 

OLARAK KARSİNOEMBRİYONİK ANTİJEN
Neriman Sarı1, Selma Çakmakcı1, Fatma Markoç2, Inci Ergürhan Ilhan1

1 SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve 
Onkoloji Kliniği, Ankara 

2 SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji, Ankara
 



255

Poster Bildiriler

Amaç: Yumuşak doku sarkomları (YDS) tüm pediatrik ma-
lignitelerin %6-7’sini oluştur. Rabdomyosarkomlar (RMS) 
en sık görülen tipidir. Burada Ankara Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı’nda izlenen YDS tanılı 
hastalar tedavi sonuçları açısından sunulmuştur. 

Gereç ve Yöntem-Bulgular: Ocak 2002-Mart 2018 tarih-
leri arasında bölümümüzde yaşları 7 gün ile 18 yaş ara-
sında değişen 30’u kız 44’ü erkek toplam 74 hasta YDS ta-
nısı almıştır. Bunların 49’u (%66.2) RMS, 25’i (%33.7) RMS 
dışı YDS (sinovyal sarkom 8, fibrosarkom 5, fibromatozis 
5, fibromiksoid sarkom 2, miksoid liposarkom 1, kondro-
sarkom 1, leiomyosarkom 1, nörojenik sarkom 1, alveoler 
soft part sarkom 1) tanısı aldı. RMS tanılı 49 olgunun 14’ü 
(%28.5) ekstremite, 8’i (%16.3) paratestiküler, 8’i (%16.3) 
orbital, 7’si (%14.2) parameningeal, 3’ü (%6.1) mediastinal, 
5’i (%10.2) mesane/prostat, 2’si (%4) gövde, 1’i (%2) vajen, 
1’i (%2) karaciğer kökenliydi. Otuz iki olgu (%65.3) embri-
yonel, 17 olgu (%34.6) alveoler histopatolojiye sahipti. IRSG 
evrelendirme sistemine göre evre I 2 olgu (%4), evre II: 5 
olgu (%10.2), evre III 32 olgu (%65.3), evre IV 10 olgu (%20
.4) vardı. Yirmi bir hastaya VIE, 28 hastaya VAC kemotera-
pi şeması uygulandı. Beş hastaya progresif hastalık döne-
minde, tanı anında olumsuz prognoz kriterleri taşıdığını 
düşündüğümüz 2 olguya tedavisinin başında klasik tedavi-
lere ek olarak yeni kemoterapi ilaçları (temozolamid, irino-
tekan, topotekan, paklitaksel, sorafenib, anti-VEGF) eklen-
di. Tedavinin başında eklenen son 2 olguda tam remisyon 
elde edildi. Otuz altı hastaya radyoterapi, 32 hastaya gross 

total rezeksiyon cerrahisi uygulandı. Remisyon sağlanan 3 
hasta izlemden çıktı. Dokuz hasta (%2.1) progresif hasta-
lıkla kaybedildi. Sekiz hastanın tedavisi devam etmektedir. 
Otuz dört hasta 2-154 aydır (median 65ay) hastalıksız iz-
lemdedir. RMS dışı YDS tanılı 25 olgunun 18’i (%72) ekstre-
mite, 4’ü (%16) gövde, 3’ü (%12) baş-boyun lokalizasyon-
luydu. Olguların %8’i (2 olgu) evre I, %12’si (3 olgu) evre II, 
%56’sı (14 olgu) evre III ve %24’ü (6 olgu) evre IV idi. Yirmi 
iki hastaya VAC kemoterapi şeması uygulandı. On altı has-
tada gross total rezeksiyon yapıldı. Remisyon sağlanan 5 
hasta izlemden çıktı. Ikisi sinovyal sarkom, 1’i fibromikso-
id sarkom, 1’i kondrosarkom olmak üzere 4 hasta(%17.4) 
progresif hastalıkla kaybedildi. Iki hastanın tedavisi devam 
etmektedir. On dört hasta 5-154aydır (median 30ay) hasta-
lıksız izlemdedir. 

Sonuç: Günümüzde multimodel tedavi yaklaşımları ile 
YDS’nın prognozları iyileşmekle birlikte rezeksiyon sonrası 
büyük rezidüsü ve metastatik hastalığı olanlarda ve medi-
asten ve parameningeal lokalizasyonlularda halen prognoz 
olumsuz seyretmektedir. Tanı incelemeleri içinde molekü-
ler çalışmaların da yer alması gerektiğini ve tanıda olum-
suz prognoz kriterlerini taşıyan hastalarda hedeflenmiş 
ilaçlarla klasik tedavilerin güçlendirilmesinin sağkalım 
üzerinde olumlu etkisinin olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Yumuşak doku sarkomları, rabdomyo-
sarkom, pediatrik kanser

P-092 
YUMUŞAK DOKU SARKOMLU HASTALARIMIZDA TEDAVİ 

SONUÇLARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülsan Yavuz, Handan Uğur Dinçaslan, Emel Ünal, Nurdan Taçyıldız, Gülşah Tanyıldız, 

Zülfükar Gördü, Fikret Asarcıklı, Melda Berber, Esra Pekpak, Başak Aksoy, Mine Çakmak
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı
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Amaç: Konjenital infantil fibrosarkom, erken çocukluk ça-
ğında nadir görülen bir malignitedir. Ekstremiteler, gövde, 
baş ve boyunda yerleşebilir. Kitle hızla büyür ve birkaç haf-
ta veya ay içinde büyük bir boyuta ulaşır. NRSTS Pediatrik 
Onkoloji Grubu sınıflamasında, infantil fibrosarkom grade I 
lezyon olarak sınıflandırılır. Infantil fibrorakom iyi bir prog-
noza sahiptir. Beş yıllık sağ kalım %80-100 bildirilmiştir. 
Ana tedavi geniş lokal eksizyon ile cerrahidir. Radyoterapi 
ve kemoterapinin, özellikle metastatik/relaps olgularda tü-
mör hacminin azaltılmasında yararlı olduğu gösterilmiştir.
Son yıllardaki yayınlarda preoperatif kemoterapinin morbi-
diteyi azaltmada ve rezeke edilemeyen vakaların tedavisin-
de yararlı olduğunu öne sürülmektedir. 

Olgu: Otuz dört yaşında G2P1 sağlıklı anneden 37. gestas-
yonel haftada doğan kız hastanın; intrauterin 8. ayda sağ 
uylukta kitle saptanması üzerine doğum için hastanemize 
sevk edildiği öğrenildi. Postanatal 1. günde tarafımıza kon-
sülte edilen hastanın fizik muayenesinde sağ uylukta ingu-
inal bölgeden dize kadar uzanan, çapı yaklaşık 31 cm olan 
sert, gergin kitlesi mevcuttu. Hastanın çekilen direkt grafi-
sinde femur diafizinde destrüksiyon ve fraktüre neden olan 
yumşak dokuya ait görünüm mevcuttu. Ekstremite MR’ı 
sağ uyluk yerleşimli invaziv kitle, femurda patoljik kırık ve 
infiltrasyona neden olan kitle, Kaposiform hemanjiyoendo-
teliyom? olarak yorumlandı. Postnatal 7. günde sağ uyluk 
lateral kısımdan biyopsi alındı ve patolojisi konjenital in-
fantil fibrosarkom olarak raporlandı. Yenidoğan servisinde 

izlemi sırasında hiperkalsemisi olan; IV hidrasyon ve diüre-
tik tedavisine cevap vermeyen hastaya pamidronat verildi. 
Hiperkalseminin kitlenin litik etkisi?, PTHrP ilişkili olabi-
leceği düşünüldü ve izlemde kalsiyum normalin üst sını-
rında seyretti. Hastaya postnatal 20. günde EpSSG-NRSTS 
2005 protokolüne göre kemoterapi başlandı, Vinkristin ve 
Aktinomisin D verildi. Postnatal 22. günde huzursuzluğu ve 
kanlı gayta çıkışı olan hasta, perfore nekrotizan enterokolit 
tanısı ile hasta çocuk cerrahisi tarafından acil operasyona 
alındı. Transfer kolonda yaklaşık 10 cm lik iskemik alan re-
zeksiyonu yapılıp, kolostomi açıldı. Postoperatif dönemde 
çocuk yoğun bakımda izleme alınan ve septik şok nedeni ile 
inotrop destek ve antibiyotik tedavisi başlanan hasta pons-
natal 48. günde multiorgan yetmezliğine bağlı kaybedildi. 

Sonuç: Nadir görülen, prognozu ve kemoterapi yanıtı iyi 
olduğu bildirilen konjenital infantil fibrosarkom tanılı olgu-
muz; intrauterin sekinci ayda farkedilen ve yayınlarda da 
belirtildiği gibi doğuma kadar olan süreçte hızla büyüyerek 
dev kitle ile doğdu. Sağ femuru infiltre eden dev tümörü 
ve cerrahisi zor olan olgumuza öncelikli olarak neoadjuvan 
kemoterapi başladık. Ilk kemoterapi küründen iki gün son-
ra, aktinomisin-d’ye bağlı nekrotizan enterokolit gelişen 
ve kemoterapi ilişkili miyelosüpresyonun da eklenmesi ile 
sepsis ve sepsise bağlı multiorgan disfonksiyonu ile olgu-
muzu postnatal 48. günde kaybettik.

Anahtar Kelimeler: Infantil Fibrosarkom

P-093 
AGRESİF SEYREDEN 

KONJENİTAL İNFANTİL FİBROSARKOM OLGUSU
Birsen Baysal1, Deniz Kızmazoğlu1, Melek Erdem1, Muhammet Salman2, 

Dilek Ince1, Erdener Özer3, Tolga Fikri Köroğlu4, Handan Güleryüz2, Can Koşay5, Nur Olgun1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, İzmir 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir 
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, İzmir 

4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım BD, İzmir 
5 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi AD, İzmir
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Görüntü 1

Hastanın postnatal birinci gününe ve kırkıncı gününe ait tümör görünümü
 
Görüntü 2

Sol-Ekstremite MR T2 kesitte sağ uyluk yerleşimli invaziv kitle, Sağ-direk grafide yumşak doku kitlesi 
ve sağ femurda fraktür
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Amaç: Malign rabdoid tümör(MRT) agresif gidişli sarko-
matöz bir neoplazm olup çocukluk çağında çok nadir gö-
rülmektedir. Çocukluklarda en sık böbreklerde görülmekle 
birlikte yumuşak doku,beyin ve diğer vücut bölgelerinde 
de görülebilir. Ortalama tanı yaşı 15 ay olup tanıda sıklıkla 
metastatiktir. Burada MRT ile takip edilen üç olgu sunul-
muştur.

Olgu 1: 19 aylık kız hasta ateş ve öksürük şikayeti ile baş-
vurdu. Fizik muayenesinde takipne, kaba solunum sesleri 
ve sol üst batında kitle olan hastanın çekilen akciğer grafi-
sinde bilateral infiltrasyon ve abdomen USG’sinde sol böb-
rekte 79x58x67 mm kitle lezyonu saptandı. Toraks BT’sinde 
yaygın lenfatik tutulum, intersitisyel ve subplevral nodüller 
metastaz ile uyumlu bulundu. Hasta 6 haftalık vinkristin, 
ve aktinomisin-D, doksorubisin tedavisi sonrasında çocuk 
cerrahisi tarafından opere edildi. Sol böbrek, kitle ve sol 
üreter çıkarıldı.Patoloji sonucu MRT ile uyumlu gelen hasta 
abdomen ve toraksa radyoterapi aldı ve kemoterapiye de-
vam edildi.Takibinde Parinaud sendromu gelişmesi üzeri-
ne çekilen beyin MR’da pineal bölgede kistik alanlar içeren 
2x3 cm, sağ frontalde 2 cm solid kitle lezyonu saptandı.
Hastanın frontal lobdaki lezyonları beyin cerrahisi tarafın-
dan eksize edildi ve otolog kemik iliği nakli planlanan hasta 
progresyonla kaybedildi.

Olgu 2: 5 aylık kız hasta hematüri şikayeti ile yapılan 
USG’sinde sağ renal kitle saptanması üzerine bölümümü-
ze başvurdu. Fizik muayenesinde batında sağda 4 cm kit-
lesi mevcuttu. Abdomen BT’sinde sağ böbrekte 91x80x78 

mm solid kitle saptandı. Toraks BT’si normaldi. Hastaya 
sağ nefrektomi ve total kitle eksizyonu yapıldı.Patoloji so-
nucu MRT ile uyumlu geldi. Hastaya European Rhabdoid 
Registry 2015 protokolü başlandı. 2 kür sonrasında radyo-
terapi verilen değerlendirmesinde abdomen BT’sinde sağ 
renal lojda 79x78x47 mm nüks kitle saptandı. 2 kür ICE ke-
moterapisi sonrasında toraks BT’sinde sağ akciğerde me-
tastatik nodüller ve abdomen BT’sinde karaciğer sağ lobda 
nodüler kitle,sağ renal lojda 94x83 mm kitle saptandı.Has-
ta progresyonla kaybedildi.

Olgu 3: 17 aylık erkek hasta karın ağrısı şikayeti ile baş-
vurdu. Fizik muayenesinde ele gelen kitle yoktu. USG’sinde 
mesane arkasında 79x48x46 mm kistik- solid kitle sapta-
nan hastaya çocuk cerrahisi tarafından eksizyonel biyopsi 
yapıldı. Patoloji sonucu MRT olarak sonuçlanan hastanın 
toraks BT’si ve kemik surveyi normaldi. European Rhab-
doid Registry 2015 protokolü başlandı. 4. kür sonrasında 
pelvik MR’ da kitle boyutunun 37x33x33 mm ye gerilediği 
görüldü. 5. Kür sonrasında çocuk cerrahisi tarafından to-
tal kitle eksizyonu yapılan hastaya 6. kür sonrasında pelvik 
bölgeye radyoterapi verildi. Otolog kemik iliği nakil planı 
olan hastanın kök hücresi toplandı. Şu anda hastanın teda-
visi devam etmektedir.

Sonuç: Malign rabdoid tumor nadir görülmekte olup multi-
disipliner tedaviye rağmen ileri evre ve yaygın hastalık var-
lığında hastalar progresyonla kaybedilmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Malign rabdoid tümör

P-094 
MALIGN RABDOID TÜMÖRLÜ ÜÇ OLGU

Derya Özyörük1, Ayça Koca Yozgat1, Zeliha Güzelküçük1, Can Barış Aker1, Inci Bajin Yaman1,  
Arzu Erdem1, Müjdem Nur Azılı2, Emrah Şenel2, Süheyla Aytaç Arslan3, Ipek Pınar Aral3

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Pediatrik onkoloji 

2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi 

3 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi
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Amaç: Ekstrakraniyal, ekstrarenal malign rabdoid tümör 
çok nadir ve tedavisi zor bir yumuşak doku tümörüdür. Ag-
resif tedaviye rağmen tedavi yanıtı oldukça düşüktür. Bra-
kiyal pleksus hasarı ile başvuran bir malign rabdoid tümör 
olgusunun sunumu amaçlanmıştır.

Olgu: 2,5 yaş erkek hasta bir buçuk ay önce sol kolda baş-
layan güçsüzlük yakınması ile getirildi. Brakiyal plexus pa-
ralizisi saptanması üzerine çekilen MR incelemede sol ak-
siller fossadan başlayarak suprklaviküler fossaya uzanan, 
nöral ve vasküler yapıları çevreleyen solid infiltratif kitle 
saptandı. Kitleden alınan biyopsi örneği immünhistkim-
yasal olarak desteklenmemekle birlikte morfolojk olarak 
Ewing sarkomu ile uyumlu bulundu ve hastaya ifosfamid, 
etoposid ve vinkristin, doksorubisin ve siklofosfamid içeren 
kemoterapi protokolü başlandı. Üç kür kemoterapi sonrası 
kitle boyutlarında belirgin küçülme olan hastanın, 4. kür 
sonu kemoterapi altında kitle boyutlarında artış olması 
üzerine totale yakın kitle rezeksiyonu yapıldı. Patolojik in-

celeme sonucu malign rabdoid tümör ile uyumlu bulundu. 
Metastatik lezyon saptanmadı. Kısa süre içerisinde kitle bo-
yutlarında belirign artış olan hastaya kombine kemoterapi 
ve radyoterapi başlandı. SMARCB1 incelemesi gönderildi. 
Hasta halen progresif hastalık tablosunda izlenmektedir.

Sonuç: Ekstrakraniyal, ekstrarenal malign rabdoid tü-
mör nadir bir yumuşak doku tümörüdür. Agresif tedaviye 
rağmen kür oranları düşüktür. Çocukluk çağında özellik-
le baş-boyun yerleşimi gösterebilir. Literatürde olgumuza 
benzer olarak brakiyal pleksus paralizisi ile başvuran 2 
olgu daha bildirilmiştir. Ewing sarkomu ile karışabilmesi 
nedeniyle çocukluk çağında baş-boyun yerleşimli, agresif 
yumuşak doku tümörlerinde Ewing sarkomu ile ayırıcı ta-
nıda akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Malign rhabdoid tümör, ekstrarenal, 
ekstrakraniyal

P-095 
EKSTRARENAL MALIGN RABDOID TÜMÖR: NADİR VE AGRESİF 

BİR YUMUŞAK DOKU TÜMÖRÜ
Süheyla Ocak1, Rümeysa Tuna1, Feryal Gün Soysal2, Deniz Tuğcu1, 

Serap Karaman1, Mebrure Bilge Bilgiç3, Zeynep Karakaş1

1 İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD; Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı 
2 İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD 

3 İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji AD
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Amaç: Desmoid fibromatozis yavaş ancak lokal agresif 
büyüme eğiliminde olan ve çocuklarda sık tekrarlama po-
tansiyeli bulunan nadir yumuşak doku tümörleridir. Uzak 
organ metastaz özellikleri olmayıp, lokal olarak ilerleyerek 
çevre dokularda hasar ve buna bağlı olarak da çeşitli dere-
celerde morbidite ve mortaliteye sebep olurlar. Bağ doku-
lardaki gelişim bozuklukları sebep olarak gösterilmiş olup 
vücuttaki tüm kas dokularından köken alabilir. Bununla 
birlikte en sık görüldüğü bölge karın ön duvarıdır. Kadın-
larda daha sık görülürken pik yaptığı yaş aralıkları 6-15 
ve 25-35 yaşlardır. Gardner sendromu, abdominal cerrahi 
veya travma, hamilelik ve östrojen tedavisi ile tümör geli-
şimi arasında yakın ilişki olduğu gözlenmiştir. Lokal rekür-
rens olasılığı yüksek olup negatif cerrahi sınır oluşturacak 
şekilde geniş rezeksiyon tedavinin esasını oluşturmaktadır. 
Burada polikliniğimize sağ diz arkasında şişlik yakınması 
ile başvuran ve eksta-abdominal yerleşimli desmoid fibro-
matozis tanısı olan 11 yaşındaki erkek olguyu sunmaktayız.

Olgu: 11 yaşında erkek olgu, sağ diz arkasında şişlik, yü-
rürken bacak arkasında çekilme ve ayak ucuna basarak 
yürüme şikayetleri ile geldi. Öz ve soygeçmişinde özellik 
yoktu. Fizik bakısında sağ popliteal fossada 10x10 cm lik 
ele gelen sert kıvamlı ağrısız kitlesi vardı. Sağ diz çevresi 
43 cm, sol diz çevresi 37 cm olarak ölçüldü. Patolojik bo-
yutta lenf bezi ve organomegali saptanmadı. Kitleye yönelik 
yapılan yüzeyel doppler USG de: sağ popliteal fossayı dol-
duran ve sınırları net ayırt edilemeyen, heterojen hipoekoik 

hipovasküler solid kitle lezyonu saptandı; sağ diz MRI ince-
lemesinde ise sağ popliteal fossa yerleşimli, popliteal vas-
küler yapıları saran, tendonlar ve faysalar boyunca uzanım 
gösteren kitle lezyonu desmoid fibromatozis ile uyumlu 
düşünüldü. Histopatolojik tanı için yapılan tru-cut biyopsi 
sonucu desmoid fibromatozis olarak geldi. Konseyde tar-
tışılan olgu, kitlenin kasları, tendonları, damarsal yapıları 
sarıyor olması nedeniyle cerrahi rezeksiyon ve radyoterapi 
için uygun bulunmadı. Daha az toksik etkileri olduğu bili-
nen intravenöz Vinblastin (Vbl, 6 mg/m2/gün) ve Methot-
reksat (Mtx, 30 mg/m2/gün) kemoterapisi 1 yıl süreyle ve-
rilmesi planlandı (ilk 26 hafta haftada bir, sonraki 26 hafta 
2 haftada bir). 12. Hafta değerlendirmesinde fizik bakıda 
kitlenin çapında küçülme ve kıvamında yumuşama vardı. 
Radyolojik olarak da yanıt gözlenen olgunun kemoterapisi 
tekrarlayan nötropeni ataklarından ötürü Mtx dozu azaltıl-
mış olarak (20 mg/m2/gün) devam ediyor.

Sonuç: Çocukluk çağı ve adölesan dönem desmoid fibro-
matozisli olgularda cerrahi ve/veya radyoterapi ile ilişkili 
uzun süreli kozmetik ve fonksiyonel morbidite riskleri göz 
önünde bulundurulduğunda, anatomik olarak cerrahi re-
zeksiyon ve radyoterapinin mümkün olmadığı veya tekrar-
layan tümörlerde, daha az toksik olması nedeniyle iyi tolere 
edilebildiği bilinen Vbl + Mtx kombinasyon kemoterapisinin 
uygun bir seçenek olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: desmoid fibromatozis, ekstra-abdo-
minal yerleşim, lokal agresif seyir

P-096 
POPLİTEAL FOSSA YERLEŞİMLİ BİR DESMOİD FİBROMATOZİS: 

OLGU SUNUMU
Zühal Önder Siviş, Burçak Tatlı Güneş, Eda Ataseven,  

Barış Malbora, Meral Türker, Berna Atabay, Haldun Öniz
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Onkoloji Kliniği, İzmir
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Amaç: Dermatofibrosarkoma protuberans, nadir görülen, 
lokal nüks oranları ve metastaz riski düşük olan yüzeyel 
bir yumuşak doku tümörüdür. En sık gövde ve proksimal 
ekstremitelerde görülür. Agresif lokal infiltrasyon ve lokal 
nüks ile birlikte düşük metastaz riski ile karakterizedir. 
Ayırıcı tanısında hemanjiyom, vasküler malformasyon, pi-
lomatrikoma, miyofibromatozlar, granüloma annulare, ha-
martom, glioma, sefalosel ve dermoid kistler düşünülme-
lidir. Standart tedavi geniş lokal eksizyon ile en az 2 cm’lik 
bir marjindir. Yeterli olmayan cerrahi eksizyon sonrası lo-
kal rekürrens gelişebilir.

Olgu: Onbir yaşında erkek hastaya, 8 ay önce sağ pretibial 
alan orta kesimde ortaya çıkan ve giderek büyüyen kitle ne-
deni ile Şubat 2017’de başvurduğu merkezde kitle eksizyo-
nu yapılmış ve patolojisi dermatofibrosarkoma protuberans 
olarak raporlanmış. Bunun üzerine hasta merkezimize yön-
lendirilmiş. Doku blokları patoloji bölümüne konsülte edilen 
hastanın tanısı dermatofibrosarkoma protuberans olarak 
raporlandı ve cerrahi sınırda tümör olduğu belirtildi. Primer 
tedavisi güvenli cerrahi sınır ile total rezeksiyon olması nede-
ni ile recerrahi açısından ortopedi bölümüne konsülte edildi. 
Negatif cerrahi sınır elde etmek için yapılan cerrahinin kemik 
dokuda ciddi hasara neden olacağı, hastanın yakın görüntüle-
meler ile takibinin uygun olduğu belirtildi. Metastaz açısından 
çekilen toraks, abdomen BT normaldi. Kemik sintigrafisinde 
metastatik tutulum yoktu. Ekstremite MR’ında kitlesel lezyon 
saptanmaması üzerine hasta izleme alındı.

Sonuç: Dermatofibrosarkoma protuberans için; pediatrik 
yaş grubunda vasküler lezyonlara, nörofibroma veya no-
dülsüz atrofik plakalara benzeyen değişken morfolojisi ne-
deni ile histopatolojik örnek alınmadan doğru tanı konması 
zordur. Lokal infiltratif olan bu tümörlerde, lokal nüks ve 
metastaz riskini azaltmak için erken tanı, başarılı bir cer-
rahi rezeksiyon ile mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Dermatofibrosarkoma protuberans

Görüntü 1

Olgunun histopatolojik kesiti
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Amaç: Kaposi sarkomu (KS) HHV-8 ile ilişkili nadir görülen 
bir yumuşak doku tümörüdür, klinik olarak 4 alt gruba ay-
rılır. Posttransplant KS organ transplantasyon alıcılarında 
görülen immünsupresif tedaviyle ilişkili alt gruptur. Çocuk-
larda çok nadir görülür ve standart tedavi yaklaşımı yoktur. 
Bu olguda karaciğer transplantasyonu sonrası gelişen yay-
gın organ tutulumu olan ve paklitaksel ile başarıyla tedavi 
edilen bir KS sunulmuştur.

Olgu: Progresif familyal intrahepatik kolestaz tanısıyla takip 
edilen ve 1 yıl önce karaciğer transplantasyonu yapılan 7 yaş 
kız olgu ağız içinde fark edilen ve giderek büyüyen şişlik ne-
deniyle getirildi. Öyküsünde posttransplant dönemde takroli-
mus immünsupresif tedavisi aldığı öğrenildi. Fizik incelemede 
alt ön kesici dişlerin arkasında 2x3 cm boyutunda mavi-mor 
renkli lezyon ve sol tonsil düzeyinde de benzer özelliklerde 
3x3 cm ikinci bir lezyon daha mevcuttu. Abdominal BT ince-
lemesinde büyümüş multipl mezenterik lenf nodları izlendi. 
Endoskopik değerlendirmede özofagus, mide ve duodenum-
da multipl polipoid lezyonlar rapor edildi. Endoskopik biyopsi 
ile Kaposi sarkomu tanısı kondu. Takrolimus tedavisi kesilip 
antitümör etkisi nedeniyle sirolimus başlandı ancak lezyon-
larda gerileme görülmedi. Paklitaksel 3 haftada bir 100 mg/
m2 dozunda başlandı. Birinci kür sonunda ağız içi lezyonlarda 
yaklaşık %50 gerileme görüldü. Dört kür sonunda fizik incele-
mede ağız içindeki lezyonlar ve endoskopik değerlendirmede 
polipoid lezyonlar tamamen kayboldu. Hastamız 6 aydır teda-
visiz izlenmektedir. 

Sonuç: Posttransplant KS erişkin ve çocuklarda yüksek mor-
bidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Nadir görülmesi ne-
deniyle de standart tedavi yaklaşımı yoktur. Olgumuz postt-
ransplant KS’de birinci basamak tedavide paklitakselin etkin 

ve güvenilir şekilde kullanılabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Posttransplant Kaposi sarkomu, Pak-
litaksel

Figure 1

Alt ön kesici dişlerin arkasında 2x3 cm boyutunda ma-

vi-mor renkli lezyon

Figure 3

Dördüncü kür sonrası lezyonda tam kaybolma
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POSTTRANSPLANT KAPOSİ SARKOM OLGUSU
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1Sağlık Bilimleri Ünivertesi, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Onkoloji 
2Memorial Şişli Hastanesi, Çocuk gastroenteroloji 

3Memorial Şişli Hastanesi, Genel Cerrahi
 



263

Poster Bildiriler

Amaç: Çocukluk çağının nadir yumuşak doku tümörle-
rinden olan epiteloid sarkomun görülme sıklığı tüm yaş 
gruplarında 0.41/100.000 bildirilmiştir. Erkek cinsiyette ve 
ortalama 30 yaş civarında daha sık görülür. Hastalar genel-
de vücudun herhangi bir bölgesinde ağrısız şişlik şikâyeti 
ile başvurur. SMARB1 homozigot gen delesyonu sıklıkla 
saptanır ve SMARB1/INI ekspresyonunun azalması patog-
nomoniktir. Tümörün yerleşim yeri çoğu olguda ekstremi-
te distali olup, ortalama tanı süresi 10 ay olarak bildiril-
mektedir. Rejyonel ve uzak lenf nodu metastazı yanı sıra 
karaciğer, böbrek ve kemik gibi uzak organlara hematojen 
metastazlar görülebilmektedir.

Olgu: On iki yaşında kız hasta 8 ay önce sol tibia ön yü-
zünde oluşan ağrısız şişlik şikâyeti ile aile hekimliğine baş-
vurmuş. Buradan ortopediye yönlendirilen hastanın tetkik 
edilerek ödem olabileceği söylenmiş ve takip önerilmiş. 7 
ay sonra şişlikte artma ve ağrı olması üzerine başvurduk-
ları merkezde yumuşak dokuda abse ön tanısıyla yapılan 
debritman operasyonu sırasında solid kitle komponenti ile 
karşılaşılarak biyopsi alınmış. Fizik muayenede sol tibia ön 
yüzünde operasyon skarı mevcuttu; inguinal ve popliteal 

lenfadenopati palpe edilmedi. Histopatolojik inceleme so-
nucunda epiteloid sarkom tanısı alan hasta cerrahi sınır-
ların pozitif olması nedeniyle tekrar opere edildi ve proksi-
mal ve distal safen ven ve sinir ile beraber tümör altındaki 
fasya ve tibia periostu ile beraber çıkarıldı. Cerrahi sınırda 
tümör devamlığı mevcut iken inguinal lenf nodu örnekle-
mesinde tümoral infiltrasyon izlenmedi. Uzak metastaz 
saptanmadı. Kemoterapi başlanan hastaya primer tümör 
alanı ve popliteal bölgeyi içine alacak şekilde radyoterapi 
verilmesi planlandı.

Sonuç: Rabdomyosarkom dışı yumuşak doku sarkomları-
nın bir kısmı enfeksiyöz ya da inflamatuar süreçleri tak-
lit eden klinik bulgulara yol açabilir. Nadir görülen, fasya 
planları boyunca doğrudan yayılabilmesinin yanı sıra len-
fatik ve hematojen metastaz potansiyeline de sahip olan 
epiteloid sarkom da yumuşak doku şişliklerinin ayırıcı ta-
nısında düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Epiteloid sarkom, rabdomyosarkom 
dışı tümör, nadir yumuşak doku tümörü
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Giriş: Myoepitelyal karsinom başlangıçta tükürük bezlerin-
de ve sonra deride, akciğerde ve memede tanımlanan nadir 
bir malign tümör türüdür. Yumuşak doku son zamanlarda 
myoepitelyal karsinom için birincil bir alan olarak kabul 
edilmiştir ve sadece az sayıda rapor edilmiştir.

Bu yazıda, 3 yaşında çocuğun popliteal fossanın arkasında 
kitle ile başvuran bir myoepitelyal karsinom olgusunu su-
nuyoruz.

Vaka: 3 yaşında kız hasta, 2 aydır sağ popliteal fossasında 
bulunan gittikçebüyüyen kitlesinin araştırılması için bölü-
mümüze yönlendirildi. Fizik muayenede sağ poplitea fos-
sada yumuşak, hareketsiz yaklaşık 3x2 cm ebatlarında bir 
kitle saptandı. MR grafide; popliteal bölge orta hatta, da-
mar sinir paketinin hemen arka kesiminde, vasküler yapı-
larla ilişkisi net olarak saptanamayan, içerisinde ince sep-
tasyonların bulunduğu, 17X20X30 mm boyutunda, T1’de 
hipointens, T2 serilerde ise hiperinten, nodüler görünüm-
de kistik kitle izlendi. Yapılan trucut biyopsi sonucu myoe-

pitelyal karsinom olarak raporlandı. Kitle güvenli cerrahi 
sınırlarla rezeke edildi. Sistemik taramada metastaz sap-
tanmadı. Hastaya 4 kür ifosfamid, sisplatin, etoposid içeren 
kemoterapi verildi. Hasta 3 yıldır hastalıksız izlenmektedir.

Sonuç: Myoepitelyal karsinom, nadiren çocukları etkileyen 
malign bir tümördür. Yumuşak doku kitlelerinin çoğunluğu 
benign olmasına rağmen, malign yumuşak doku tümörle-
rinin farkında olmak önemlidir. Malign ve benign miyoe-
pitelyomlar arasındaki ayrım bazen zor olabilir. Nadir gö-
rülmesi nedeniyle, myoepitelyal karsinomun yönetimi için 
açık bir kılavuz yoktur. Agresif tedavi, tümörün agresifliği ve 
bilinmeyen davranışları nedeniyle önerilmektedir. Cerrahi, 
kemoterapi ve radyoterapiyi içeren agresif bir yerel kontrol 
stratejisi sistematik olarak uygulanmalıdır. Miyoepitelyal 
karsinomun tanınması benign tümörler ile karşılaştırıldı-
ğında lokal nüks ve metastaz sıklığı nedeniyle önemlidir.

Anahtar Kelimeler: miyoepitelyal karsinom, yumuşak 
doku, çocukluk çağı
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Amaç: Juvenil fibromatozis (desmoid tümör, agresif fibro-
matozis ) lokal agresif seyredebilen fibroblastik bir tümör 
olup yaşamsal yapılara invazyon durumları morbiditeyi ar-
tırır. Tam cerrahi rezeksiyon tedavide esas olmakla bera-
ber genellikle zordur ve cerrahi sonrası lokal rekürensler 
sıktır. Lokal radyoterapi uygulamalarının etkinliği bildiril-
mişse de çocuklarda istenmeyen etkiler için risk olabilir. 
Tam çıkarılamayan veya relaps gelişen olgularla, lokal te-
davilerin morbiditeye neden olabileceği durumlarda sito-
toksik veya sitotoksik olmayan ilaç tedavileri uygulanabilir. 
Bu sunumda 7.5 yaşındaki bir kız hastada, çene yerleşimli 
büyük bir juvenil fibromatozis kitlesinin tedavisinde imati-
nib kullanımı ile ilgili deneyimimiz sunulmuştur. 

Olgu: Yedibuçuk yaşındaki kız hastanın, solda çene altında 
2 aydır gelişen sert şişlik nedeniyle dış merkeze başvurdu-
ğu, MRG’de sol mandibula komşuluğunda 3.4x1.8x3.0 cm 
kitle saptandığı, biyopsi ile ‘fibromatozis’ tanısı konulduğu, 
kısmi eksizyon sonrası 1.5 ay içinde kitlede büyüme oldu-
ğu öğrenildi. Ilk başvuruda muayenede sol submandibu-
ler, çene altına uzanan 6x5 cm sert kitle ve ağrı mevcuttu. 
MRG’de mandibulayı inferiordan sarıp dil tabanına uzanan, 
progresyon gösteren 4.2x3.8x2.8 cm solid kitle saptan-
dı. 18-FDG PET-BT’de kitlede SUVmax 2.3 olan tutulum 
saptandı. Patoloji tanısı ‘juvenil fibromatozis’ olarak rapor 
edildi. Cerrahinin zorlukları ve riskleri değerlendirilerek 
ilaç tedavileri ve radyoterapi (RT) tartışıldı. RT dozu ve olası 
komplikasyonları da düşünülerek ilaç seçenekleri içinden, 

istenmeyen etki azlığı, kullanım kolaylığı ve beklenen et-
kinlik gözetilerek «imatinib tedavisi» verilmesi kararlaştı-
rıldı. Hastamıza 1x400 mg (340 mg/m2/gün) dozunda ima-
tinib p.o. başlandı. Tedavinin 3. ayında muayenede primer 
kitle alanının biraz küçüldüğü, MRG’de kitlenin stabil oldu-
ğu, hastanın ağrısının olmadığı görüldü. Tedavinin yedinci 
ayında muayenede kitlenin küçüldüğü, MRG’de %50 küçül-
me olduğu görüldü; 18-FDG PET-BT’de kitlede SUVmax 
1.3 olan tutulum saptandı. Bulgular tedaviye ‘kısmi yanıt’o-
larak değerlendirilerek ‘imatinib’e devam edildi. Tedaviye 
bağlı önemli sorun görülmedi, hasta uyumu iyidi. Birinci 
yılın sonunda MRG’de kitle 2.9x1.6 cm; 18. ayda 1x0.7 cm 
olarak saptandı. Izlem muayenelerinde de kitlede belirgin 
gerileme görüldü. Tedavi süresi 18 ayı doldurduğunda, pri-
mer tümörde yeterli yanıt elde edildiği değerlendirilip te-
davi sonlandırıldı; hastamız yakın klinik izleme alındı.

Sonuç: Sitotoksik olmayan ajanlar içinde, bir tirozin kinaz 
inhibitörü olan imatinib’in, juvenil fibromatozis olgularında 
etkin olabileceği ve kemoterapi ilaçlarına göre daha az tok-
sik olduğu bildirilmiştir. Olgumuzda primer kitleye yönelik 
cerrahi ve RT uygulamalarının olası morbiditeleri nedeniyle 
imatinib tedavisi güvenli olarak kullanılmış ve ‘çok iyi’ yanıt 
elde edilmiştir. Seçilmiş çocukluk çağı juvenil fibromatozis 
olgularında imatinib etkin bir tedavi olarak önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Juvenil, Fibromatozis, Imatinib
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İmatinib tedavisi sonrası mandibuladaki kitlede belirgin 
küçülme

 

Sol mandibula yerleşimli juvenil fibromatozis
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Amaç: Inflamatuar myofibroblastik tümör, miyofibroblastik 
iğsi hücreler ile plazma hücresi, lenfosit ve eozinofillerin 
eşlik ettiği inflamatuar infiltrattan oluşan bir neoplazmdır. 
Bu tümör davranışı belirsiz borderline tümör olarak sınıf-
landırılır. En sık yerleşim yeri akciğerlerdir. Baş-boyun böl-
gesinde nadir olmasına rağmen bu bölgede en sık larinks-
te görülür. Burada 18q delesyonu ile takipli ve dil kökünde 
inflamatuar myofibroblastik tümör ile presente olan bir 
çocuk olgu sunulmuştur.

Olgu: Yedi yaşında erkek hasta; 18q delesyonu, epilepsi, hi-
potiroidi, pulmoner hipertansiyon tanılarıyla takip ve tedavi 
edildiği merkeze bir aydır devam eden yutma güçlüğü, oral 
sekresyonlarında artış şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde 
sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları vardı. Soygeçmişin-
de özellik yoktu. Fizik muayenesinde atipik yüz görünümü, 
nöromotor retardasyon bulguları olan hastanın solunum 
yetmezliği bulguları da vardı. Laboratuvar tetkiklerinde 
özellik yoktu. Boyun tomografisinde dil posterior kesimin-
de hava sütununu kapatan kitle lezyonu saptanan hasta-

nın kulak burun boğaz muayenesinde de dil kökünde kitle 
saptandı. Hastaya trakeostomi yapıldı. Kitleden de biyopsi 
yapılan hastanın patoloji sonucu ALK pozitif inflamatuar 
myofibroblastik tümör ile uyumlu geldi. Kitlenin yerleşimi 
nedeniyle inoperabl kabul edilen hastaya ALK inhibitörü 
olan krizotinib tedavisi başlandı. Krizotinib tedavisi sonra-
sında hastanın yutma fonksiyonlarında bir miktar düzelme, 
sekresyonlarında azalma ve solunumunda düzelme görül-
dü. Hastanın şu anda genel durumu iyi olup, krizotinib te-
davisine devam edilmektedir.

Sonuç: Inflamatuar myofibroblastik tümör çocuklarda na-
dir gözlenmekte olup en sık yerleşim yeri akciğerlerdir. Dil 
kökünde yerleşim çok çok nadirdir. Cerrahi rezeksiyona 
uygun olmayan olgularda ALK inhibitörü ( krizotinib) etkili 
görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Inflamatuar myofibroblastik tümör, 
ALK, Krizotinib
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Amaç: Rabdomyosarkom embriyonik mezenkimden kay-
naklanan çocukluk çağı malignitelerinin %5- 8’ini oluştu-
rur. Yerleşim yeri ve histopatolojiye göre başvuru değişiklik 
gösterir.Nadir de olsa kemik iliği tutulumu nedeniyle akut 
lösemi klinik bulguları ile başvuran hastalar bildirilmiştir. 
Burada kafada şişlikler nedeniyle başvuran, sürrenal lojda 
kitle ve kemik iliği metastazı nedeniyle nöroblastom düşü-
nülerek biyopsi yapılan ve rabdomyosarkom tanısı konulan 
bir olgu sunulmuştur.

Olgu: Iki aydır olan kol ve bacaklarda ağrı, sol kaş üzerinde 
şişlik ile başvuran 4 yaşında kız hastada her iki kaş üze-
rinde 3x3 cm sert, fikse şişlik ve saçlı deride 3 adet 3x3 
cm şişlik, batında ele gelen kitle saptandı. Kranial MRG’de 
bilateral frontalde, orbita dış duvarından uzanan oksipita-
li tutan kemik lezyonları, Toraks BT’de posterior medias-
tende paraaortik 10 cm kitle lezyon ve sağ hemitoraksta 
24x10 mm yumuşak doku, Batın BT’de sağ sürrenal lojda 
55x46x40 mm kitle, pankreas gövde ve kuyruk kesiminde 
nodüler hipodens lezyonlar, diz MR’da femur orta-distal di-
yafiz anteriorda kitle tespit edildi. Kemik iliği aspirasyonun-
da yaygın blastik hücre ve yer yer rozet formasyonu izlendi. 
Kemik iliği biyopsisinde yuvarlak hücreli malign tümör in-
filtrasyonu görüldü. CD56 pozitif, desmin fokal pozitif, si-
naptofizin, Myo D1, Myogenin negatif idi. Sürrenaldeki kitle 
biyopsisinde PAS(+), CD56 ile yaygın reaksiyon izlenirken 
CD99 ve sinaptofizin ile reaksiyon izlenmedi, morfoloji rab-
domyosarkomu işaret etmekle birlikte nöroblastom ekarte 
edilemedi. MIBG’de patolojik tutulum yoktu. N-myc mutas-

yonu negatif, 24 saatlik idrar VMA normal saptandı. Biyopsi 
tekrarı; alveoler paternde dizilim gösteren PAS ve desmin 
pozitif tümöral hücreler, CD56,LCA, sinaptofizin,CD99, my-
genin,myo D1 negatif, rabdomyosarkom lehine değerlen-
dirildi. Bulgularla evre IV rabdomyosarkom kabul edilerek 
EVAIA protokolü başlandı. Hastanın 4. kür sonrası kemik 
iliği tutulumu kayboldu. Takiplerde toraks, abdomen ve 
femurdaki kitleler küçülmekle beraber kaybolmadığı için 
cerrahi ve radyoterapi uygulanamadı. Hasta 28. haftasında 
sadece femurda rezidü lezyon saptanması üzerine opere 
edildi. Cerrahi sınırın pozitif olması üzerine lokal radyote-
rapi başlandı. Hastanın tedavisi devam etmektedir

Sonuç: Literatürde kemik iliği tulumu nedeniyle lösemi kli-
niğinde başvuram vakalar nadir de olsa bildirilmiştir. Tanı 
anında kafatasında şişlikler, surrenalde kitle ve kemik iliği 
tutulumu nedeniyle ön planda nöroblastom düşünülmüş, 
ancak biyopsi sonucu rabdomiyosarkom rapor edilmiştir. 
Küçük yuvarlak hücreli malign tümörlerin ayırımında im-
münhistokimyasal boyamalar çok önemlidir. Literatürde 
kemik ve kemik iliği metastazları nadir olarak bildirilmiştir 
ancak kafa kemiklerinde metastaz ve surrenal bölgede kit-
lenin olduğu vakaya rastlanılmamıştır. Yaygın hastalık olan 
bu vakalar da alveolar patern çoğunluktadır. Prognozu di-
ğer vakalara göre daha kötüdür, bu vaka da yoğun kemote-
rapiye rağmen zor kontrol altındadır.

Anahtar Kelimeler: rabdomyosarkom, nöroblastom
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Giriş: Duchenne musküler distrofi (DMD), X’e bağlı has-
talıktır ve özellikle erkekleri etkileyen, kaslarda progresif 
dejenerasyon ve atrofi ile seyreden nöromusküler hastalık-
tır. Rabdomyosarkom, embriyonik mezenşimden köken alır 
ve çocuklarda beyin dışı 3. en sık solid tümördür. Olgula-
rın çoğu sporadik olmakla birlikte RMS, Beckwith-Wiede-
mann, Li-Fraumeni, Costello sendromu gibi sendromlara 
eşlik edebilir. Burada 4 yaşından beri DMD tanısı ile takip 
edilmekte olup 13 yaşında metastatik rabdomyosarkom ta-
nısı konan bir olgu sunulmuştur.

Olgu: 13 yaşında erkek, sol gluteal bölgede şişlik ve ağrı 
nedeniyle getirildi. DMD tanılı hasta kalça ve bacaklarda 
belirgin kas güçsüzlüğüne bağlı olarak son 3 yıldır yürü-
yememekteydi. Fizik muayenesinde; sol gluteal bölgede 
palpasyonla ağrılı, sert, yaklaşık 10x10cm olan kitle tes-
pit edildi. Ultrasonografisinde 134*70*77 mm boyutlarında 
lobule, sol gluteus maksimus kasından kaynaklanan kitle 
izlendi. Kitleden yapılan iğne biyopsisi sonucunda rabdom-
yosarkom tanısı kondu. PET-BT’de primer lezyonun yanı 
sıra çok sayıda kemik metastazları, retroperitoneal çok 
sayıda lenfadenopati ve akciğer metastazları izlendi. Ke-
moterapi ve radyoterapi ile primer ve metastatik lezyonları 
düzelen hasta tedavi bitimi takibinin 4. ayında metastatik 

temporomandibuler kitle ile geldi. Hasta halen tanıdan iti-
baren 2. yılda nüks RMS tanısı ile tedavi almakta.

Sonuç: Duchenne musküler distrofisi nadir, ilerleyici ve 
sonuç olarak öldürücü olan çizgili kasları tutan bir hasta-
lıktır ve DMD genindeki mutasyon ile kas, iskelet protei-
ni distrofinin eksikliği sonucunda oluşur. DMD geni, insan 
genomundaki en büyük gen,  ve yüksek mutasyon oranına 
sahiptir fakat kanser predispozisyonu bilinmemektedir. 
Yumuşak doku sarkomları, primitif mezenkimden kay-
naklanan çizgili veya düz kas, sinir, yağ, damarsal doku-
lar ve diğer destek dokulara farklılaşma potansiyeli gös-
teren heterojen malign hastalık grubudur. Çocuklarda en 
sık görülen yumuşak doku sarkomu rabdomyosarkomdur. 
DMD ve kanser birlikteliği çok nadirdir ve tanımlanmış ge-
netik anormallik birliktelikleri bulunmamaktadır. Genetik 
bozuklukların sıklıkla maligniteye yatkınlık yarattığı bilin-
mektedir. DMD’li iki RMS tanılı hastamız nedeniyle genetik 
inceleme ile DMD’li hastada RMS risk değerlendirilmesinin 
yapılması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Duchenne musküler distrofi, rabdom-
yosarkom, çocuk
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Amaç: Rabdomiyosarkom (RMS), iskelet kası kökenli bir 
tümör olup; çocukluk çağında en sık görülen yumuşak 
doku sarkomudur. Başlıca görülme yerleri; baş-boyun 
bölgesi, genitoüriner sistem, retroperitoneum ve ekstre-
mitelerdir. Burada geniş boyutlarda vaginal kitle, inguinal 
lenfadenopati ve bilateral hidroüreteronefroz ile başvuran 
hasta sunulmaktadır. 

Olgu: 3 yaşında kız hasta, vajinal bölgede kitle idrar yapa-
mama ve kasıkta kitle nedeniyle bölümümüze başvurdu. 
Öyküsünde Somalide 6 ay öncesinde vaginal bölgede olu-
şan kitle sebebi ile cerrahi eksizyon yapıldığı ve embroya-
nal rabdomyosarkom tanısı aldığı öğrenildi. Fizik muaye-
nede hasta dehidrate ve halsiz görünümde idi. Vagenden 
sarkan 6x5 cm boyutlarında mavi mor renkli hemorajik 
vasıfta kitlesi mevcuttu. Sağ inguinal bölgede yaklaşık 5x5 
cm boyutlarında lenfadenopati vardı. Diğer sistem muaye-
neleri doğaldı. Hastanın laboratuar incelemesinde; beyaz 
küre değeri; 17, 103/μL, hemoglobini: 8,5 g/dL, platelet 
993 103/μL, laktat dehidrojenaz; 492 U/L (110 – 295), ürik 
Asit; 12mg/dl, albumin; 3,1 g/dL (3,8 - 5,4) üre; 291 mg/
dL, kreatinin; 12,18 mg/dL, Sodyum; 128 mmol/L, Potas-
yum; 7,67 mmol/L pH; 7,12 (7,35 - 7,45) HCO3; 5,8 bulun-
du. Abdomen ultrasonografisinde mesane posteriorunda 
yaklaşık 7x5 cm boyutlarda belirgin heterojen yoğun kan-
lanan solid kitle lezyonu ve kitle basısına sekonder hidro-

nefroz saptandı. Hastaya diyaliz için santral venöz kateter 
ve eş zamanlı olarak bilateral nefrostomi kateteri takıldı. 
Abdomen tomografisinde 61x46x98 mm mesane posterio-
runda solid kitle, inguinal lenfadenopati (Şekil: 1A- 1B) ve 
bilateral hidronefroz (Şekil 2) izlendi. Toraks tomografisi, 
kemik survey ve kemik iliği incelemesi normal olarak de-
ğerlendirildi. Vajinal kitleden yapılan biyopsisi embriyonal 
tip rabdomiyosarkom ile uyumlu olarak geldi. VAC (Vinc-
ristine, Actinomycin-D ve Siklofosfamid) protokolü, böbrek 
fonksiyon testleri düzeldiğinde başlandı. Üçüncü kür so-
nunda, ara değerlendirme yapıldı. Kitle boyutunda belirgin 
azalma kaydedildi. Daha önce görülen hidronefroz ve ab-
domen ve pelvik lenfadenopatiler tamamen kayboldu. VAC 
kemoterapisi 10 küre tamamlanarak; rezidü kitleye yönelik 
cerrahi rezeksiyon yapıldı. Post -op reziduel kitleye radyo-
terapi verildi. Ancak tedavi sırasında kitle progresyonu olan 
hastanın tedavisi ICE olarak değiştirildi. Iki kür ICE sonrası 
kitle boyutlarında tekrar progresyon olması üzerine ikincil 
kurtarma tedavilerine geçildi.

Sonuç: Çocukluk çağında görülen vajinal embriyonal rab-
domyosarkomlar iyi prognostik grupta yer almalarına rağ-
men olgumuz tedaviye refrakter olduğu için ve nadir görül-
düğü için burada sunulmuştır.

Anahtar Kelimeler: Embriyonel rabdomyosarkom
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Amaç: Hematolojik malinite gibi prezente olan olgularda 
solid tümör olasılığını akla getirmek.

Olgu: 14 yaşında erkek hasta 3 gündür kusma, halsizlik, 
göz ve baş ağrısı şikayeti ile bir hastaneye başvurmuştur. 
Yapılan batın ultrasonografisinde batın alt kadranda ili-
ak bölgede en büyüğü 22mm, diğerleri 1-2 cm arasında 
değişen multipl, sol iliak bölgede ortalama 23 mm çapa 
ulaşan diğerleri çapları 1-1.5 cm arasında değişen birkaç 
lenf nodu saptanmıştır. Boyun ultrasonografisinde suprak-
lavikuler bölgeye yakın ortalama 21x9 mm çapta fusiform 
şekilli, santral yağlı hilusu egzantrik görünümde, korteksi 
kalınlaşmış hipertrofik lenf nodülü izlenmiştir. Göz konsül-
tasyonu istenmiş ve muayene normal olarak sonuçlanmış-
tır. Kan sayımında trombositin 55 bin gelmesi ve kollarda 
yaygın peteşilerin görülmesi üzerine hastanın periferik 
yayması incelenmiş ve immatür myeloid hücreler görül-
mesi üzerine AML ön tanısı ile hastanemizin Çocuk Hema-
toloji-Onkoloji Bölümüne sevkedilmiştir. Hastanemizde ya-
pılan periferik yaymasında da aynı tip hücrelere raslanınca 
hastaya genel anestezi altında kemik iliği aspirasyonu ve 
biyopsisi yapılmış, lomber ponksiyon ile BOS alınarak ince-
lemeye gönderilmişti. Hastanın metabolik ve koagülasyon 
testleri rutin izlenmiş, ürik asit ve fosfor yüksekliği uygun 
şekilde tedavi edilmiş koagülasyon bozukluğu nedeniyle de 
TDP infüzyonları yapılması gerekmiştir. Her hali ile bir akut 
lösemi gibi seyreden hastanın kemik iliğinin akım sitomet-
rik incelemesinde lösemiye ait yüzey markerlarına raslan-
maması üzerine hemopatolog ile görüşülmüş ve ondan da 

P-106 
AML’Yİ TAKLİT EDEN RMS OLGUSU
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sözel olarak kemik iliğinde myeloid hücrelerin görüldüğü 
ancak immünhistokimya testlerinin beklenmesi gerektiği 
bilgisi edinilmiştir. Hastanın yatışının ikinci gününde idrar 
yaparken ağrı hissetmesi ve zorlanma olması nedeniyle 
pediatrik üroloji ile konsülte edilmiş ve yapılan ultrasonog-
rafide mesane konturlarının düzensiz ve duvar kalınlığının 
artmış olduğu, mesane tabanında 3x1 cm boyutlarında he-
matom – debri ile uyumlu olabilecek hipoekoik alan izlen-
diği ortaya çıkmıştır. Olağan gitmeyen tetkik sonuçları ve 
klinik bulguların yarattığı şüphe üzerine hastaya toraks BT 
ve tüm batın MR görüntüleme tetkikleri yapılmıştır. Ince-
lemeler sonucunda prostattan kaynaklanan, mesane taba-
nını da içine alan bir yumuşak doku kitlesi saptanmış ve 
inceleme alanına giren tüm kemik yapıların infiltre olduğu 
görülmüştür. Toraks BT de ise en büyüğü 8 mm multiple 
dağınık nödüler lezyonlar izlenmiştir. Hastanın göz şi-
kayetlerinin olması üzerine kranial MR da yapılmış paki-
meningeal diffüz bilateral simetrik kalınlaşma ve kranial 
kemiklerde diffüz hücreden zengin infiltrasyon varlığı dik-
kati çekmiştir. Metastatik olduğu düşünülen sol ön servikal 
supraklaviküler lenf nodundan biyopsisi yapılalan hastaya 
embryonal rabdomyosarkom tanısı konmuştur. 

Sonuç: COG ARST0431 protokolüne göre tedavisi başlanan 
hastanın klinik seyri stabildir ve kemoterapisi devam et-
mektedir.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik onkoloji, rabdomyosarkom, 
kemoterapi
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Amaç: Malign melanom çocuklarda nadir olmakla birlikte, 
çocukluk çağının en sık cilt kanseridir. Çocuk ve adolesan 
yaş grubu tüm kanserlerin %1-3’ ünü oluşturmaktadır. Eti-
yolojisinde genetik ve çevresel birçok faktör etkili olabil-
mekle birlikte çoğu hastada risk faktörü belirlenememek-
tedir. Bu çalışmada merkezimizdeki malign melanom tanılı 
hastalarımızın klinik, histopatolojik özellikleri ve tedavi, ta-
kip sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem-Bulgular: Istanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitü-
sünde 2003-2018 yılları arasında malign melanom tanısı ile 
takip edilen 15 yaş altı 19 çocuk hasta retrospektif olarak 
incelendi. Konsültasyon amaçlı gönderilen üç hasta değer-
lendirme dışı bırakıldı.

Değerlendirilen 16 hastanın median tanı yaşı 7 5/12 yıl (6-
166 ay) ve E/K oranı 0.6 (6/10) idi. Melanom tipi 15 hastada 
kutanöz, 1 hastada mukozal (konjonktiva) idi. Lokalizasyon 
en fazla alt ekstremitede (%37.5, 6/16) iken, üst ekstremi-
tede ve baş-boyunda %25 (4/16- 4/16), gövdede %12.5 (2) 
saptandı. Beş hastada konjenital nevüs zemininde malign 
melanom görüldü.Tanıda nodal evreleme sentinel lenfo-
sintigrafi ve sentinel lenf nodu biopsisi ile sistemik değer-
lendirme PET/CT ile yapıldı. 

Tanıda yedi hastada (%43.7) lokalize hastalık, 9 hastada 
(%56.2) rejyonel lenf nodu metastazı ve 3 hastada (%18.7) 

takipte uzak metastaz (kemik, akciğer, karaciğer, beyin) 
görüldü. Materyallerin Breslow kalınlığı median 3,5 mm 
(1.5-19 mm) idi ve ülserasyon %50 vakada mevcuttu. 

Hastalara NCCN kılavuzu doğrultusunda tedavi uygulandı. 
Lokalize 7 vakada sadece cerrahi, rejyonel lenf nodu me-
tastazlı 7 hastaya ayrıca 1 yıl interferon tedavisi uygulandı. 
Bir hastada ise interferon tedavisinin 6. ayında lenf nodu 
metastazında nüks ve sonrasında yaygın kemik metas-
tazı gelişti. B Raf inhibitörü vemurafenib, immunoterapi 
pembrolizumab kısa süreli kullanılabildi ve exitus oldu. 
Exitus olan diğer iki hastanın tanısında lenf nodu metas-
tazı yokken median 9. ayda lenf nodu ve yaygın metaztaz 
görüldü, birinde ipilimumab kısa süreli kullanılabildi. Bu 
üç hasta metastaz sonrası median 9 ayda exitus oldu. Tüm 
hastalar median 28 ay (3-149 ay) takip edildiler. Hastaların 
5 yıllık genel sağ kalımı %76 bulundu.

Sonuç: Çocukluk çağı melanomları nadir olsa da erken ta-
nıda sonuçlar iyidir. Uzak metastazı olanlarda prognoz kö-
tüdür. Bu nedenle klinisyenlerin cilt lezyonlarında uyanık 
olmaları ve şüpheli lezyonlardan tam kat biopsi alınması 
önem teşkil etmektedir. Ayrıca konjenital melanositik ne-
vüs veya displastik nevüs olan hastalar da melanom açısın-
dan dikkatli takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Malign melanom, çocuk
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Amaç: Paragangliomalar nadir nöroendokrin tümörler 
olup sempatik kökenlileri genellikle katekolamin sekrete 
eder ve hipertansiyon, episodik başağrıları, terleme ve ta-
şikardi görülebilir. Metastazlar nadir görülür. Tedavide tam 
cerrahi rezeksiyon esas olup kemoterapi ve radyoterapinin 
etkinliği yüksek değildir. Sistemik radyonuklid tedaviler 
MIBG ya da somatostatin analoglarına radyoizotop eklen-
mesi ile uygulanır. Burada yaygın metastazla semptoma-
tik başvuran, paraganglioma tanısı konulan 12 yaşında bir 
olgu sunulmuştur. 

Olgu: Oniki yaşındaki erkek hastanın 3 ay önce baş ağrı-
sı, kusma, karın ağrısı ataklarının başladığı; dış merkezde 
abdomende kitle saptanarak biyopsi ile ‘paraganglioma’ 
tanısı konulup Ağustos 2016’da sevk edildiği öğrenildi. Ilk 
muayenede batında kitle ele geliyor, kan basıncı normal idi. 
Tetkiklerde idrarda norepinefrin 60 mcg/gün (20-81), me-
tanefrin 118 mcg/gün (52-34), normetanefrin 492 mcg/gün 
(88-444); plazma norepinefrin 998 mcg/gün (70-480), kro-
mogranin 433 ng/mL (0-102) idi. Abdomen USG ve MRG’de 
sol retroperitoneal yerleşimli, sol böbreği basan, sol renal 
hilusa uzanan, 70X72 mm kitle saptandı. Primer tümör sol 
böbrekle beraber ‘gross total’ rezeke edildi. Patoloji ‘pa-
raganglioma, cerrahi sınırlar pozitif’ olarak rapor edildi. 
MIBG-I123 taramasında sağ orbitada, sol paravertebral 
alanda, vertebralar, iliyak kemik ve sakrumda; 18-FDG 
PET-BT’de sağ akciğerde ve kemiklerde yaygın tutulumlar 
saptandı. Hastamıza öncelikle 150 mCi MIBG-I131 tedavisi 
uygulandı. Üç ay sonra hastanın önemli yakınması yoktu; 

abdomen MRG ve MIBG-I123 taramasında yaygın hastalıkta 
gerileme olmadığı değerlendirilerek ‘siklofosfamid-vink-
ristin-dakarbazin’ içeren kemoterapi başlandı. Üç kür so-
nunda tetkiklerde belirgin yanıt görülmeyince kemoterapi 
kesildi ve MIBG-I131 tedavisinin tekrar, 200 mCi olarak ve-
rilmesi kararlaştırıldı. Bu tedavi sonrasında, başvurunun 
8. ayında önemli yakınması yoktu; idrar normetanefrin ve 
serum kromogranin düzeylerinde periyodik düşüş görüldü; 
‘kısmi yanıt’ olduğu değerlendirildi. Haziran 2017’de hasta-
mıza Ga-68 DOTATATE ile PET-BT tetkiki yapıldı, sağ akci-
ğerde ve kemiklerde bilinen alanlarda tutulumlar saptandı. 
Lu-177-DOTATATE radyopeptid tedavisinin uygun olacağı 
düşünüldü, ancak ancak olası nefrotoksisite riski nedeniy-
le (tek böbrek) verilmedi. Yakın izleminde klinik olarak iyi 
durumda olan hastamızın Kasım 2017 MIBG-I123 tarama-
sında bilinen yaygın tutulumlar devam ettiği için tekrar 200 
mCi MIBG-I131 tedavisi verilmesi planlandı. Hastamız ha-
len genel durumu iyi ve ‘stabil hastalık’ haliyle izlemdedir. 

Sonuç: Hastamızda olduğu gibi, MIBG-I123 sintigrafisin-
de tutulum görülen olgularda yüksek dozda MIBG-I131 ile 
tedavi etkin olabilir. Somatostatin reseptörlerini eksprese 
eden tümörlerde 177Lutesyum-DOTATATE gibi radyonuk-
lidler de etkin olabilir. Metastatik hastalıklı olgularda bah-
sedilen tedavilerle uzun süreli tümör ve semptom kontrolü 
sağlanabilmekte ve hastalar stabil hastalıkla uzun yıllar 
izlenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Paraganglioma, metastaz, tedavi
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Paraganlioma tanılı hastada ameliyat sonrası metastaz 
bulguları

Paranganglioma tanılı hastada primer kitle lokalizasyonu
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Amaç: Kemik dokusu, osteoklastlar tarafından yıkılıp, ye-
rine osteoblastlar tarafından yenisinin oluşturulması ile 
yaşam boyu yenilenir. Hücreler arası gönderilen sinyal ve 
protein aracılarının yapısı önemlidir. Daha önceki yıllarda 
yapılan araştırmalar, RANK ligand olarak bilinen proteinin 
kemik yıkımında önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Ke-
miğin Dev Hücreli Tümörü (KDHT) kemik yıkımını sağlayan 
RANK ligand ile doğrudan ilişkilidir. Genellikle benign se-
yirli olmakla birlikte KDHT, cerrahi rezeksiyon sonrası tek-
rarlayabilir, hatta erişkin olgularda ampütasyona gidecek 
sonuçlara yol açabilmektedir.

Olgu: 2010 yılında sol maksillada lokalize KDHT tanısı 
alan 9 yaşındaki kız hastanın özgeçmişinde babanın 7 ya-
şındayken KDHT tanısı aldığı ve ağabeyinin de 14 yaşında 
iken KDHT tanısıyla bölümümüzde intralezyoner steroid, 
kalsitonin ve s.c. IFN-Alfa2a ile tedavi edildiği bilgisi kay-
dedildi. intralezyoner steroid ve kalsitonin ile tedavi edilir-
ken gelişen selülit nedeniyle geniş spektrumlu antibiyotik, 
cerrahi küretaj ve drenaj uygulandı. Taburcu edildikten 
sonra 3 yıl getirilmeyen hasta Şubat 2013 tarihinde oral 
kaviteyi tamamıyla dolduran sol maksiller kitle, dakriyo-
sistit ve süpüratif fistülizasyon ile getirildi. IFN-Alfa2a s.c. 
3 milyon/m2 günaşırı, Imatinib mesylate 400 mg/gün p.o., 
intralezyoner steroid uygulandı, 3 ay sonunda uygulanan 
tedavilere yanıt alınamaması üzerine Denosumab tedavi-
si planlandı. Denosumab indüksiyon dozunda 120 mg s.c. 
haftada 1, 3 hafta süreyle, daha sonra 120 mg s.c. ayda 
1 olacak şekilde uygulandı. Günde 4000 IU Dvit p.o. ve 40 

mg/kg elementer kalsiyum verilerek hipokalsemi gelişi-
mine karşı önlem alındı. Hasta Denosumab tedavisini iyi 
tolere etti. Maksiller kemik lezyonunda belirgin gerileme 
elde edildi. Iki yıl süre ile denosumab kullanıldıktan son-
ra maksillo-fasiyal cerrahi ekibi ile önce rekonstrüksiyon 
cerrahisi yapıldı ve sol göz kapağı düşüklüğü için uygula-
nacak düzeltme ameliyatı hazırlıkları devam etmektedir.  
Bir diğer hastamızda da sol mandibula yerleşimli KDHT 
nedeni ile denosumab kullanıldı. Dört yaşında tanı aldığın-
da IFN-Alfa2a ve imatinib mesylate tedavileri kullanılmıştı. 
Tedavi kesiminin birinci yılında klinik ve radyolojik progres-
yon görüldüğü için denosumab tedavisine geçilmişti. Son 
bir yıldır denosumab tedavisi altında lezyonunun belirgin 
gerilediği görülmektedir. Denosumab indüksiyon dozunda 
120 mg s.c. haftada 1, 3 hafta süreyle, daha sonra 120 mg 
s.c. ayda 1 olacak şekilde uygulandı. Günde 4000 IU Dvit 
p.o. ve 40 mg/kg elementer kalsiyum verilerek hipokalsemi 
gelişimine karşı önlem alındı.

Sonuç: Denosumab, monoklonal antikor olan bir ilaçtır ve 
hedefe yönelik tedavilerde kullanılır. Bu ilaç, Rank ligand 
proteinini hedefleyerek kemik yıkımını önler ve potansiyel 
dev hücrelerini elimine eder. KDHT tedavisi literatürde sık-
lıkla erişkin deneyimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türki-
ye’de Denosumab uygulanan çocuk hastalara ait sonuçla-
rımız bu nedenle önem kazanmaktadır.
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Giriş: Gastrointestinal stromal tümörler (GIST) Cajal hüc-
relerinden köken alan ve sıklıkla mide(%60-70) yerleşi-
mi gösteren gastrointestinal sistemin en sık karşılaşılan 
mezenkimal tümörleridir. Çocuk-adölesan yaşta nadiren 
görülürler. Sıklıkla kronik gastrointestinal sistem kanama-
sına bağlı anemi ve ilişkili semptomlar ile tanı alırlar. Bu 
yazıda demir replasman tedavisine dirençli demir eksikliği 
anemisi ile takip edilen ve mide yerleşimli GIST tanısı alan 
hasta deneyimimizi bildirmeyi amaçladık.

Olgu: Halsizlik ve solukluk şikayeti ile dış merkezde yapı-
lan tam kan sayımında kansızlığı tespit edilen 12 yaşında-
ki kız hasta polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde 
solukluk dışında ek patolojik bulgu saptanmayan hastanın 
tetkikleri demir eksikliği anemisi ile uyumluydu. Tedavi do-
zunda demir replasmanı başlanan hastanın altı aylık taki-
binde demir replasman tedavisine yanıt vermediği görüldü. 
Gaitada gizli kan(-), anti gliadin antikor(-), anti endomis-
yum antikor(-), doku transglutamaz IgG ve A(-) tespit edil-
di. Batın USG ‘sinde epigastrik bölgede 40x36 mm boyutla-
rında lobüle kontürlü kitle saptandı. Batın MRG’de ise mide 
büyük kurvaturu kaynaklı solid-kistik komponentleri olan 
lobule kontürlü ve öncelikle gastrik stromal tümör düşü-
nülen kitle tespit edildi. Kitlenin total çıkarılması mümkün 
olduğundan cerrahi uygulandı. Cerrahi sınır pozitifliği dı-
şında metaztaz saptanmayan hasta yüksek risk grubu GIST 
olarak kabul edildi ve imatinib mesilat tedavisi başlandı. 
Hastanın pediatri hematoloji-onkoloji polikliniğinde takip 
ve tedavisine devam edilmektedir.

Tartışma: GIST’ler çocuklarda çok nadir görülen tümörler-
dir, erken dönemde genellikle asemptomatik özellik göste-
rirler. Semptomatik olduklarında en sık karın ağrısı, gast-
rointestinal sistem kanaması ve anemi bulgularına neden 
olurlar. Bizim hastamızda kronik anemi mevcuttu. Erişkin-
lerden farklı olarak çocuk hastalarda benign klinik özellik 
gösterirler. Tanıda endoskopi ve görüntüleme yöntemleri 
kullanılsa da kesin tanı doku biyopsi ile konulmaktadır. Tü-
mör bütünlüğünün bozulması ve ekilme riskinden dolayı, 
cerrahi olarak çıkartılabilir kitlelerden ince iğne aspiras-
yon biyopsisi yapılması önerilmez.Bizim olgumuzda radyo-
lojik olarak GIST düşünülmesine rağmen çocuklarda çok 
nadir olduğundan, mide lenfomasını ekarte etmek ama-
cıyla endoskopik biyopsi yapıldı. GIST’lerin tedavisinde te-
mel yaklaşım cerrahi olarak tümörün total çıkarılmasıdır. 
Bu nedenle bizim olgumuzda da hastaya cerrahi uygulandı 
ve tümör total olarak çıkarıldı. Pediatrik GIST tedavisi için 
spesifik bir kılavuz bulunmamaktadır, temel yaklaşım cer-
rahi olmasına rağmen, tümörün çıkartılamayacağı haller-
de, nüks, metastataz durumunda, hastanın genel durumu 
cerrahiye uygun olmadığında veya yüksek riskli ameliyat 
gerektiren olgularda imatinib mesilat ilk tercih edilecek 
tedavi yöntemidir.

Sonuç: Demir replasman tedavisine yanıt vermeyen demir 
eksikliği anemisi nedeni ile takip edilen çocuk hastalarda 
GIST ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: gastrointestinal stromal tümör, GIST, 
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Mide büyük kurvaturu kaynaklı solid ve kistik komponentleri olan lobüle konturlu 
kitle.

(Koronal T2)
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Amaç: DOCK 8 eksikliği otosomal resesif geçişli eosinofili, 
Immunglobulin E yüksekliği, rekürren solunumsal ve kuta-
nöz enfeksiyonlar ile karakterize nadir bir primer kombine 
immun yetmezliktir. DOCK 8 eksikliğinde diğer bir Hiper-Ig 
E sendromu olan Job sendromunun aksine, viral kutanöz 
enfeksiyonlar zemininde skuamöz hücreli karsinom gelişi-
mi görülmektedir.

Olgu: On altı yaşında erkek hasta, enfeksiyon servisinde 
yüzünde aktif enfeksiyon sebebiyle takibi sırasında farke-
dilen skrotum cildinde 0,5 cm çapında pembe renkli nodü-
ler lezyon sebebi ile birimimize konsulte edildi. Yenidoğan 
döneminde postnatal adptasyon sorunu olmayan hastanın 
öyküsünde 2 aylıktan itibaren tekrar eden gastroenterit ve 
dirençli egzama sebebiyle tetkikleri neticesinde hiper-Ig 
E sendromu düşünülmüş, 15 yaşındayken DOCK 8 mutas-
yonu genetik tanısı almıştı. Tekrar eden cilt enfeksiyon-
ları sebebiyle birçok kez medikal tedavi ve 4 kez cerrahi 
operasyon öyküsü mevcuttu. Hastanın burun bölgesinden 
debride edilen verrüköz lezyonda HSV Tip 1 DNA pozitif 
saptanması üzerine IV immunglobulin, Asiklovir ve alfa 
interferon tedavileri almıştı. Anne ve baba arasında birinci 
dereceden kuzen evliliği olan hastanın, 17 yaşında sağlıklı 
ve altı yaşında immunyetmezlik tanılı 2 erkek kardeşi ol-
duğu öğrenildi. Skrotum cildinde 5 aydır olan pembe renk-
li nodüler lezyon eksizyonel biyopsi ile çıkarıldı, patolojisi 
orta derecede diferansiye skuamoz hücreli karsinom ile 
uyumlu ve cerrahi sınır negatif olarak sonuçlandı. PET-BT 
ile yapılan tüm vücut taramasında metastaz saptanmadı. 
Yüz cildinde şüpheli olarak değerlendirilen lezyondan ya-
pılan biyopsi ise psödoepitelyomatöz hiperplazi ile uyumlu 

bulundu. Takiplerinde skuamoz hücreli karsinom nüksü 
saptanmayan hastanın primer immun yetmezliğine yönelik 
planlanan hematopoetik kök hücre nakli, progresif mul-
tifokal lökoensefalopati gelişmesi sebebiyle yapılamadı. 
Karsinom tanısından itibaren 14 aydır hastalıksız izlemine 
devam edilmektedir.

Sonuç: DOCK 8 eksikliği sebebiyle takip edilen hastalar deri 
tutulumunun veya immunglobulin bozukluğunun ağırlığına 
bakılmaksızın önemli oranda morbidite ve erken mortalite 
riskine sahiptir. Hematopoetik kök hücre nakli bu hastalı-
ğın erken döneminde tedavi edicidir. Olgu ile hastalığın deri 
lezyonları ayırıcı tanısı arasında skuamoz hücreli karsinom 
da olabileceği, aynı zamanda bu hastaların lenfoma açısın-
dan da izlenmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
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Resim 1.

Rekürren viral enfeksiyonlar ve cerrahi girişimler sonrası 
hastanın cilt lezyonları

Resim 2.

Skrotum cildinde skuamoz hücreli karsinom
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Amaç: Burned out testis tümörleri çok nadir görülür. “ Bur-
ned out” testis tümörü tanımı kendiliğinden gerileyen tes-
tis tümörünün metastazları ile kliniğe başvurması olarak 
tanımlanır Burada; 15 yaşında boyunda kitle yakınmasıyla 
başvuran, cerrahi eksizyonel biyopsi sonucu mikst germ 
hücreli tümör tanısı alması nedeniyle yapılan skrotal ultra-
sonografiyle testis tümörü saptanan bir olgu sunulacaktır.

Olgu: 16 yaşında erkek hasta boynunun sol tarafında git-
tikçe büyüyen şişlik yakınmasıyla başvurdu. Muayenede 
sol alt supraklavikuler 5x8 cm lik kitle saptanan hastanın 
yapılan eksizyonel biyopsi sonucu “malign teratom+terato-
karsinom+malign nöral epitelyal komponentler içeren len-
fatik met ile uyumlu tümör” olarak yorumlanması üzerine 
Çocuk onkoloji bölümüne gönderildi.

Muayenesinde Karında ve testiste palpe edilen herhangi 
bir kitle yoktu. Laboratuar incelemelerinde tam kan sayımı 
ve biyokimya değerleri normal sınırlarda idi. Patoloji tanısı 
nedeniyle bakılan tümör belirleyicilerden Beta HCG: 283,66 
mIU/ml (0-1) Alfa-fetoprotein: 526,5 ng/ml (0-13) olarak 
yüksek saptandı. Yapılan skrotal USG “Sol testiste yaklaşık 

27x17 mm boyutlu kitle ve abdomen BT sinde retroperito-
neal 9x8 cm lik kitlesi olan hastaya sol orşiektomi yapıldı. 
Orşiektomi materyali patolojisi “intratubuler germ hücre 
tümörü” olarak rapor edildi. 

Testis mikst germ hücreli tümörü, Evre III a, iyi risk grubu, 
PT1, N3, M1a olarak değerlendirilen hastaya BEP kombine 
kemoterapi protokolü başlandı. Izleminde tümör belirleyici 
değerlerinde düşme gözlendi. Dört kür kemoterapi sonrası 
retroperitoneal 15 cm lik lenf nodları total çıkarıldı. Patolo-
jisinde immatur teratom olduğu, maliyn eleman içermediği 
belirtildi.

Sonuç: Bu olgu alışılmadık prezentasyon şekli ve nadir bir 
fenomen olması nedeniyle sunulmuştur. Burned-out testis 
tümörleri çoğu olguda özellikle metastaz bölgesi daha na-
dir görülen bir bölgeyse tanıda karışıklığa yol açabilir. Me-
tastazdan germ hücreli tümör tanısını alan olgularda testis 
muayenesi ve skrotal ultrasonografi önemlidir.
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Amaç: Kseroderma pigmentozum (KP), DNA hasar tamir 
mekanizmalarının defektif olması nedeniyle ultraviyole 
ışınlarına aşırı hücresel duyarlılığın görüldüğü, kuru ve 
pigmente cilt, fotosensitivite ve cilt kanseri gelişimi ile ka-
rakterize otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Burada 
KP tanısı ile izlenirken dudakta maliyn melanom gelişen 
ve akciğerinde kitle saptanan12 yaşında kız hasta sunul-
muştur. 

Olgu: Bir yaşından bu yana kseroderma pigmentozum ile 
izlenmiş olan hasta, son iki aydır alt dudak sağ yarısında 
deriden kabarık, ülsere ve boyutları artan nevüs nedeniy-
le ile Kulak Burun Boğaz polikliniğine başvurmuş. Cerrahi 
öncesinde sentinel lenf nodu örneklemesi yapılmamış olan 
hastaya eksizyonel biopsi sonucunda maliyn melanom ta-
nısı konularak onkolojiye yönlendirilmiş. Histopatolojik 
incelemede Breslow’a göre tümör kalınlığı 7 mm idi, ül-
serasyon mevcuttu ve cerrahi sınır negatif tespit edildi. 
Radyolojik incelemelerde boyunda submental alanda sevi-
ye 1A’da birbirine komşu iki adet büyüğü yaklaşık 10 mm, 
sağda seviye 2’de yaklaşık 22x13 mm, solda seviye 2’de 
yaklaşık 18x12 mm boyutlarında olmak üzere lenfadenopa-
tiler ve akciğer parenkiminde 3,5 mm çaplı nodüler lezyon 
saptandı. PET BT incelemesinde submental alandaki lenf 

nodlarında hafif düzeyde artmış F18-FDG tutulumu izlendi. 
Servikal lenf nodu diseksiyonu yapılan ve akciğerdeki no-
düler lezyonu eksize edilen hastada lenf nodlarının reaktif 
ve akciğerdeki kitlenin de pnömositoma ile uyumlu oldu-
ğu saptandı. TNM evrelemesine göre evre llC, kabul edilen 
hastaya interferon-alfa 2B tedavisi başlandı. Dermatolojik 
olarak takibe alınan hastaya düzenli güneş koruyucu kul-
lanması önerildi.

Sonuç: Maliyn melanom milyonda 2-6 oranında görülen 
çocukluk çağının nadir görülen deri tümörlerindendir. Gü-
neş gören bölgelerde hiperpigmente maküller ile karakte-
rize olan bu hastalıkta nevüste büyüme, renk değişikliği, 
şekil bozukluğu veya ülserasyon görülmesi maliyn mela-
nom gelişimi için uyarıcı olmalıdır. Çok agresif bir kanser 
olan maliyn melanomlu hastalarda metastatik lezyonların 
belirlenmesi önem taşımaktadır. Hastamızda metastatik 
olabileceği düşünülen akciğerdeki nodülün eksizyonu so-
nucu erişkin yaşta nadir görülen benign bir neoplazi olan 
pnömositom tanısı konulması evreleme ve tedavi yaklaşı-
mını etkilemiştir.
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Giriş-Amaç: Adrenokortikal karsinom (AKK) çocukluk 
çağının nadir görülen malign tümörlerindendir. Klinik ve 
laboratuvar bulgularıyla konjenital adrenal hiperplaziye 
(KAH) benzerlik gösterebilir. Ancak iki tablonun birlikteliği 
nadirdir. KAH kortizol sentezinde gerekli enzimlerden biri-
nin eksikliği ile ortaya çıkan bir grup adrenal steroid sentez 
bozukluğu hastalığıdır. 11-beta-hidroksilaz enzim eksikliği 
tüm KAH olgularının %5-8’ini oluşturmaktadır ve ikinci en 
sık görülen tipidir. Biz burada KAH ile birlikteliği olan AKK 
olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu: Postnatal dönemde kuşkulu genitalya nedeni ile baş-
vuran, 11 Beta Hidroksilaz eksikliği tanısı alan (CYP11B1 
de ekzon 5’de T318T homozigotspliceside mutasyonu) ve 
hidrokortizon tedavisi başlanan hastanın yapılan kontrol 
abdomen ultrasonografisinde sağ sürrenal solid kitle lez-
yonu tespit edilmesi nedeniyle bölümümüze danışıldı. Fizik 
muayenede kaba yüz görünümü, gibbus deformitesi, kısa 
künt parmaklar, virilizasyonu mevcuttu. Anne baba ara-
sında birinci derece akrabalık vardı. Abdomen magnetik 
rezonans görüntülemesinde sağ sürrenal lojda 60x65x50 
mm boyutunda düzgün ve lobule konturlu, heterojen sin-
yal intensitede kitle lezyonu izlendi. MIBG normal sınırlar-
da, FDG PET BT de patolojik metabolik aktivite tutulumu 
mevcut değildi. Kitlesi çıkartılan hastanın patoloji sonucu 
düşük gradeli adrenokortikal karsinom olarak raporlandı. 
Evre I olan hastaya rezeksiyon sırasında kitle perfore oldu-
ğu için 2 kür TPOG AKK 2017 tedavi protokolünün mitotan 
ile birlikte iki kür verilmesi planlandı. 

Tartışma:  AKK klinik ve laboratuvar bulgularıyla konjeni-
tal adrenal hiperplaziye benzerlik gösterebilir. Çocuk ol-
gular genelde fonksiyonel tümörlerle başvururlar. En sık 
virilizasyon, daha az sıklıkla Cushing Sendromu izlenmiş-
tir. AKK’da total tümör rezeksizyonu ile kür sağlanır; an-
cak AKK’un % 30-50’sinde, küratif cerrahiye rağmen lokal 
veya uzak rekürrensler izlenir. Soliter metastazları veya 
lokal rekürren tümörü saptanan olgulara cerrahi rezek-
siyon uygulanmalıdır. Literatürde % 34- 61 oranında yanıt 
olduğu söylenmektedir; bu nedenle adjuvan tedavi olarak 
mitotan kullanılabilir. AKK’ın tedavisindeki en önemli un-
sur, erken tanı ve total eksizyondur. AKK’da tanı ve rezek-
siyon öncesi semptom süresi ile yaşam oranı arasında ters 
ilişki bulunmuştur. Parsiyel eksizyon ve ileri evre hastalık 
kötü prognozun en önemli belirleyicileri olmuştur. Adrenal 
beze ait prekanseröz genetik sendrom insidansındaki artış 
nedeniyle endokrinolojik bozukluğu olan çocuklar detaylı 
incelenmelidir. 

Sonuç: 11 Beta hidroksilaz eksikliği ve AKK birlikteliği li-
teratürde nadir olarak bildirilmiştir. Parsiyel eksizyon ve 
ileri evre hastalık kötü prognozun en önemli belirleyicileri 
olmuştur. Adrenal beze ait prekanseröz genetik sendrom 
insidansındaki artış nedeniyle endokrinolojik bozukluğu 
olan çocukların detaylı incelenmesine dikkat çekilmek is-
tenmiştir.

Anahtar Kelimeler: adrenokortikal karsinom, konjenital 
adrenal hiperplazi
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Giriş-Amaç: Senkron ve metakron primer kanser olguları 
çocukluk yaş grubunda nadiren görülür. Senkron tümörler 
ilk 0-2 ay içinde metastazın ekarte edildiği, komşuluk gös-
termeyen, farklı bölgelerden gelişen tümörler olarak ta-
nımlanır. Tümörler benzer histo-patolojik özelliklere sahip 
olabilir. Ancak bu durumda nüks ve metastazın ekarte edil-
mesi gerekir. Metakron tümörler ise 2 aydan sonra ortaya 
çıkan tümörlerdir. Biz burada lenfoblastik tümörü takiben 
myeloblastik tümör gelişen metakron tümörlü olgumuzu 
sunmayı amaçladık.

Olgu: Dokuz yaşında erkek hasta 3 aydır devam eden ve 
eforla artan göğüs ağrısı, nefes darlığı ve boyunda şişlik 
şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede sol klavikula üze-
rinde 7x7 cm ağrısız, sert kitle tespit edildi. Akciğer gra-
fisinde mediasten genişlemişti. Supraklavikuler bölgedeki 
kitleden yapılan tru-cut iğne biyopsisi T hücreli lenfoblastik 
lenfoma olarak raporlandı. Kemik iliği ve santral sinir sis-
temi tutulumu olmayan hastaya Evre 3 T hücreli NHL tanısı 
konularak BFM-NHL Non B cell tedavi protokolü uygulan-
dı. Idame tedavisinin 6.ayında hastanın uzamış sitopeni-
si olması üzerine yapılan kemik iliği incelemesinde % 81 
granüllü geniş sitoplazması olan M1 morfolojisinde mye-
loblast karakterinde blastik hücreleri görüldü. Sitogenetik 
inceleme sonucunda %85 oranında 3’MLL bölgesine ait 
tek sinyal paterni gözlendi. Hastaya AML tanısı konularak 
AML-BFM 2004 protokolü başlandı. Hasta remisyona gi-
rince kemik iliği transplantasyonu yapılması planlandı. Iki 
kür tedavi sonrası remisyona girmeyen hastaya IDA-FLAG 

protokolü başlandı. Bu tedavisi sonrasında da hastada ke-
mik iliğinde remisyon gözlenmedi. Izlemde nötropenik ateş 
ve fungal akciğer enfeksiyonu nedeniyle hasta kaybedildi. 
Tartışma: Genetik fonksiyon bozukluğu ve instabilite, ge-
netik yatkınlık genleri, tedavi ilişkili mutasyonlar, inflamas-
yon, diğer çevresel faktörler, DNA tamir mekanizma bozuk-
lukları ve MLL gen ilişkili patolojilerde çoklu primer kanser 
gelişimi tetiklenebilir. Bu faktörler arasında hastamızda 
gözlenen lenfoblastik – myeloblastik tümör gelişiminden 
11. kromozom MLL genini ilgilendiren patolojinin sorumlu 
olduğu düşünülmektedir. MLL ilişkili gen değişiklikleri B 
hücreli ALL, T hücreli ALL ve AML olmak üzere akut lö-
semilerin %10’unu oluşturur. Yüzün üzerinde değişik kro-
mozomal bölgeler ile translokasyonu tanımlanmıştır. Gen 
ekspresyon çalışmaları bazı translokasyonların bifenotipik 
potansiyeli olduğunu göstermektedir. 11. kromozom de-
ğişiklikleri kemik iliği kök hücre plastisitesinden kaynaklı 
olabileceği gibi, hastanın aldığı kemoterapi nedeniyle DNA 
hasarı sonucunda da ortaya çıkabilmektedir.

Sonuç: Metakron tümörler kötü prognozlu klinik durum-
lardır. Özellikle lenfoid tümörlerde 11. kromozomu ilgi-
lendiren genetik bozukluklarda daha spesifik genetik ça-
lışmaların yapılması gereklidir. Bu riskli hastalarda erken 
dönemde kemik iliği nakli planlanması tedavi seçenekle-
rinden birisi olabilir.

Anahtar Kelimeler: metakron tümör, mll geni
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Amaç: Over Krukenberg tümörleri çocuklarda çok nadir 
görülür. Bu olguda, krukenberg tümörünün patolojik ola-
rak değerlendirilmesi sonucu taşlı yüzük hücreli kolon 
karsinom metastazı ile uyumlu gelen bir çocuk hasta su-
nulmuştur. 

Olgu: Özgeçmişinde özellik olmayan 15 yaşında kız hasta 
dış merkezde 6 aydır olan karın ağrısı, karında şişlik ve ka-
bızlık şikayeti ile değerlendirilmiş, abdominal USG ve pel-
vik MRG’de sağ adenksiyal alanda uterus ile net ilişkisi ol-
mayan 122x73x72 mm düzgün sınırlı, kistik komponentleri 
olan belirgin kontrast tutan over kaynaklı düşünülen kitle 
lezyonu izlenmiş. Operasyon sırasında sigmoid kolonda 20 
cm’lik segmentte bağırsağı çepeçevre saran tümöral doku 
izlenmiş. Sağ overde bu kitleden ayrı büyük ve solid bir 
kitle görülmesi üzerine sağ overden frozen gönderilmiş. 
Patoloji sonucu malign taşlı yüzük hücreli karsinom me-
tastazı ile uyumlu gelmesi üzerine sağ salfingoooferektomi 
yapılmış, kitlenin yaygınlığı nedeni ile kitle çıkarılamamış 
ve sadece 30 cm’lik sigmoid kolon palyatif amaçlı rezeke 
edilmiş. Hasta tarafımıza yönlendirildiğinde postoperatif 3. 
hafta görüntülemesinde MRG’de sol overde büyüğü 9 mm 
şüpheli kitle, toraksta 7 mm nodul, TVKS’de sol ramus pu-
biste minimal aktivasyon, PET-BT’de 2 cm lenf nodu, sol 
over ve uterusta artmış FDG tutulumu saptandı. Hastaya 
evre 4B kolon karsinomu tanısı konularak FOLFOXIRI VE 
BEVACIZUMAB’ tan oluşan kemoterapi verildi. Üç kür son-
rası değerlendirmede hasta tedaviye yanıtlı kabul edildi. 
Altı kür sonu değerlendirilmesinde sol overdeki kemotera-
pi ile küçülen lezyonun 5x5 cm’e büyüdüğü ve abdomende 

yaygın malign asiti olduğu görüldü. Cerrahi açıdan değer-
lendirilen hastaya hipertermik intraperitoneal kemoterapi 
(HIPEK) verildi. Kemoradyoterapi ile tedavisine devam edil-
mesine karar verildi.

Sonuç: Overyan metastazlar 1854 yılında Sir James Paget 
tarafından araştırılmış olsa da 1896’da Friedrich Ernst ilk 
kez Krukenberg olarak tanımlamıştır. O dönemden beri 
sıklıkla GIS’den kökenli overin tüm metastatik tümörleri 
Krukenberg olarak adlandırılmaktadır. Ortalama 40 yaş al-
tında görülür. Başvuru bulguları sıklıkla ağrı, distansiyon, 
palpable kitle, iştahsızlık, kilo kaybıdır. Overi tutan malign 
neoplazilerin ortalama %15’ini oluştururlar, %80 bilate-
raldir. Primer tümörler mide (%70), kolon, pankreas kar-
sinomudur. Krukenberg tümörleri ileri evre olarak değer-
lendirilir ve prognozu kötüdür. Krukenberg tümörlerinin 
kesin bir tedavi modalitesi bulunmamaktadır, tedavi mul-
tidisipliner bir kurul ile değerlendirilmelidir. En sık kabul 
gören cerrahi ve agresif adjuvan kemoterapidir. FOLFOXIRI 
+ Bevacizumab ile hastalarda klinik ve moleküler prognos-
tik faktörlerden bağımsız olarak uzun dönem sonuçlarda 
iyileşme olduğu gösterilmiştir ancak sağ kalım ortalama 2 
yıl olarak bildirilmiştir.

Bizim hastamızda da beklendiği üzere progresyon göz-
lenmiştir. Kemoterapi ve radyoterapi ile kurtarma tedavisi 
planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, Kolorektal karsinom, 
Krukenberg Tümörü
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Amaç: Hepatik adenomatozis (HA) karaciğerde çok sayıda 
adenom (on ve üzeri) ile tanımlanan oldukça nadir görülen 
bir hastalıktır. Izole karaciğer adonomlarından farklı olarak 
anabolik steroid veya oral kontraseptif kullanımı ile ilişki-
li değildir. MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)’e 
neden olabilen hepatosit nükleer faktör 1-alfa (HNF1-alfa) 
gen mutasyonlarının aynı zamanda hepatik adenomatozis 
ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.

Olgu: 15 yaş kız hastaya 3 ay önce diyabetes mellitus tanısı 
konuldu ve MODY olarak değerlendirildi. Diyabet ile ilişkili 
otoantikorları negatif ve ailede diyabet öyküsü yoktu. Karın 
ağrısı şikayeti ile yapılan USG’de karaciğerde kitle sapta-
nan hasta değerlendirildi. Batın USG’de karaciğer paranki-
minde en büyüğü segment 6-7 düzeyinde yaklaşık 5x5.5 cm 
boyutlu keskin sferik konturlu, diğerleri daha küçük çapta 
ve dağınık yerleşimli, büyük olanının santralinde hipoekoik 
yapıda skar açısından şüpheli değerlendirilen hiperekoik 
solid lezyonlar, multipl adenomatozis? yorumlandı. Batın 

MR’da karaciğerdeki lezyonların yağ içerikleri nedeniyle, 
hepatik adenomatozis düşünüldü, hemanjiom veya fokal 
nodüler hiperplazi ile uyumlu değildi. Hastanın laboratu-
var incelemelerinde hemogram ve biyokimyasında özellik 
yoktu. AFP: 0.65 ng/ml (0.0-13.4), b-HCG:<1.2 (0.1-5.0) 
idi. Hastaya görüntüleme eşliğinde tru-cut biyopsi yapıldı. 
Histopatolojisi iyi diferansiye hepatosellüler lezyon (hepa-
tosellüler adenom ile uyumlu) olarak raporlandı. Hastaya 
malign transformasyon riski nedeni ile karaciğer 6-7 seg-
mentektomi, karaciğer adenom eksizyonu, multipl ade-
nomlara radyofrekans ablasyon uygulandı. Hasta cerrahi 
rezeksiyon sonrası 7 aydır sorunsuz izlemdedir.

Sonuç: Hepatik multipl adenomatozis nadirdir ve MODY 
ile ilişkili olabilir. Çoğunlukla semptomatik olması, artmış 
kanama ve malign transformasyon riski nedeniyle cerrahi 
düşünülmeli ve yakın izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: MODY, hepatik adenomatozis

P-117 
MODY ZEMİNİNDE HEPATİT ADENOMATOZİS: OLGU SUNUMU

Mehtap Ertekin1, Metin Demirkaya1, Betül Sevinir1, 
Aytül Temuroğlu1, Irfan Kırıştıoğlu2, Şaduman Balaban Adım3

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkolojisi BD, Bursa 
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Bursa 

3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Bursa
 



286

Poster Bildiriler

Amaç: Metanefrik adenom, renal medulladan köken alan 
beniyn bir epitelyal tümördür. Sıklıkla dördüncü dekat-
tan sonra ortaya çıkar; çocukluk çağında çok nadir olarak 
bildirilmiştir. Radyolojik bulgular karakteristik değildir 
ve ayırıcı tanıda Wilms tümörü ile renal hücreli karsinom 
bulunur. Tamamen asemptomatik olup ve tesadüfen sap-
tanabileceği gibi, yan ağrısı, abdominal kitle, mikroskopik 
hematüri ve polisitemi bulguları ile de başvurabilir.

Olgu: 17 yaşında kız hastaya sağlık raporu almak için baş-
vurduğu sırada bakılan tam idrar tahlilinde idrar yolu en-
feksiyonu saptanması üzerine çekilen pelvik USG’de sol 
böbrekte kitle izlenmiş ve bölümümüze yönlendirilmiş. Fi-
zik incelemesinde patoloji saptanmayan hastanın tam kan 
sayımı, elektrolitleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri 
normaldi. Batın tomografisinde, sol böbrek orta kesimde 
33x30x35 mm boyutlarında kitle lezyonu ve diğer böbrekte 
de korteks ve pelvikalisyel yapılarda genişleme saptandı. 
Çekilen DMSA görüntülemede sağ böbrekte yaygın skar do-
kusu; MAG-3 sintigrafide de sağ böbreğin fonksiyonun %24 
olduğu tespit edildi. Renal hücreli karsinom düşünülen has-
tanın karşı böbreğinde düşük glomerüler filtrasyon olması 
nedeniyle cerrahi eksizyon planlanmadı. Kitleden tru-cut 

biyopsi yapılan hastaya metanefrik adenom tanısı konuldu. 
Sağ böbrek fonksiyon bozukluğunun tekrarlayan asempto-
matik idrar yolu enfeksiyonlarına bağlı olduğu düşünülen 
hastaya antibiyotik profilaksisi başlandı. Nefron koruyucu 
cerrahi seçeneği hasta ve ailesi ile tartışıldı; bu aşamada 
ameliyatı kabul etmeyen hasta yakın izleme alındı. 

Sonuç: Çocukluk çağının en sık görülen böbrek tümörleri, 
yaş gruplarına göre değişmek üzere, Wilms tümörü, kon-
jenital mezoblastik nefroma ve renal hücreli karsinomdur. 
Çok nadir görülen metanefrik adenomun özgün radyolojik 
bulgusu yoktur ve tanı genellikle nefrektomi ile konulur. 
Biyopsi ya da intraoperatif frozen inceleme ile tanı konu-
labilen hastalarda parsiyel nefrektomi ya da nefron koru-
yucu cerrahi tedavi seçenekleri arasında olmasına karşın 
hastamızda tümörün böbreğin orta kesiminde yerleşmesi 
ve karşı böbreğin yetersiz fonksiyon göstermesi nedeniyle 
cerrahi risk artmış olduğundan hasta ameliyattan kaçın-
mıştır. Literatürde cerrahi yapılmadan izlenen hastalar bil-
dirilmiş olmakla birlikte izlem süreleri kısadır.

Anahtar Kelimeler: metanefrik adenom, Wilms tümörü, 
böbrek tümörü
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Amaç: Tüm çocukluk çağı malignitelerinin yaklaşık %6 sını 
kemik tümörleri oluşturur. Çocuk ve adolesanlarda oste-
osarkom bunların yaklaşık %56 sını Ewing sarkom tümör 
ailesi %34 ünü kapsar. Osteosarkom daha çok uzun kemik-
lerde görülürken Ewing sarkom a daha çok pelvik kemikler 
gibi yassı kemiklerde rastlanır. Sfenoid kemik başta olmak 
üzere kafa kemikleri çok daha nadir tutulum bölgeleri ol-
duğundan biz de sfenoid kemik kaynaklı osteosarkom ve 
Ewing sarkom tanılarını alan iki olgu sunmayı amaçladık.

Olgu: OLGU 1: Çift görme ve başağrısı şikayetleri ile 
başvurusunda yapılan görüntülemelerde kitle saptan-
ması üzerine biyopsi ile sfenoid kemik kaynaklı Ewing 
sarkom tanısı alan hasta kemoterapi ve radyoterapi uy-
gulamalarının ardından tedavi kesiminden 2 yıl sonra 
yürüyememe ve idrar tutamama şikayetler ile yeniden in-
celendiğinde spinal metastazları saptandı. Palyatif radyo-
terapi uygulanan hastanın kemoterapisine devam ediliyor. 
OLGU 2: Yedi yaşında yaklaşık 2 ay önce başlayan sağ gözde 
dışarı doğru şişme şikayetleri sonrası görüntülemelerin-
de 6x6 cm lik bilateral internal carotid arterler, kiazma ve 
optik sinirlere invaze kitle saptanan hasta yapılan biyopsi 
sonrasında osteosarkom tanısı aldı. Non-metastatik olan 
hastanın neoadjuvan kemoterapisi sonrası kitlenin cerra-

hisi morbidite nedeniyle yapılamadığından hasta için yeni 
tedaviler araştırıldı. Hastaya yurtdışında proton radyo-
terapisi uygulandı ve tarafımızca takibine devam ediliyor. 
SonuçKafa kemikleri kaynaklı osteosarkom çocuklarda 
tüm malignitelerde %1 den az yer tutarken Ewing sarkom 
%1-4 unu kapsar. Ewing sarkom osteosarkomdan sonra 
çocuklarda görülen ikinci en sık kemik tümörüdür. Ewing 
sarkom tanılı olgumuzda olduğu gibi en sık başvuru bulgu-
su ağrıdır. Osteosarkom ise daha çok adolesan yaş grubun-
da ve uzun kemiklerin metafiz bölgelerinde izlenen bir ma-
lignitedir ve literatürde birkaç olgu sunumu ile bildirilmiş 
osteosarkom olgusu izlenmiştir. Sfenoid kemik kaynaklı 
kemik tümörlerinde kemik tümörlerinin lokal tedavisinde 
önemli bir yeri olan cerrahiden yararlanmak morbidite ve 
mortalite riskleri nedeniyle oldukça kısıtlıdır. Osteosarko-
mun radyosensitif olmadığı da eklenecek olursa tedavide 
olgumuzda da olduğu gibi kemoterapi kullanılmaktadır. 
Osteosarkom ve Ewing sarkomun çocuklarda oldukça na-
dir görülen yerleşimi olan sfenoid kemik başağrısı ve şişlik 
şikayetleri ile gelen hastalarda akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: ewing sarkom, osteosarkom, sfenoid 
kemik
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Amaç: Fibrodisplazi ossifikans progressiva (FOP), oldukça 
nadir görülen bir genetik hastalıktır. Travma veya bası al-
tındaki bölgelerde spontan gerileyen kitleler, yeni kıkırdak, 
kemik ve kalsifikasyon oluşumu gözlenir. Kitlesel lezyonlar 
tümörlerle karışabilir.

Olgu: Yedi yaşında erkek hasta sırt ve boyunda şişlik ne-
deniyle başvurdu. Öyküsünde 1 aylıkken kafa yumuşak do-
kularında belirgin olan kitlesel lezyonlar nedeniyle tetkik 
edilmiş ve kitleler spontan gerilemiş. Takiplere gelmemiş. 
Yedi yaşına kadar belirgin sorunu olmamış. Bu yaşa kadar 
apendektomi olmuş ve intramusküler tedaviler uygulan-
mış ancak bir sorun yaşanmamış. Bir ay kadar önce güreş 
sonrası boyun ve sırt bölgesinde çok sayıda yumuşak doku 
kitlesi ortaya çıkmış. Yapılan fizik muayenesinde sırtta üç 
ayrı bölgede ciltten 3 cm kabarık en büyüğü 10x8 cm olan 
sert yapıda hareketlerini kısıtlayan, ağrılı ve sıcaklık artışı 
olan lezyonları saptandı. Ayrıca her iki ayak başparmağı-
nın kısa ve dışa dönük olduğu görüldü. Kitlesel lezyonlar 

nedeniyle yumuşak doku tümörü açısından tetkikleri plan-
landı. Iki hafta içinde bu lezyonların bir kısmı azalırken 
boyun bölgesinde yeni kitleler gelişti. Yenidoğan dönemin-
de de benzer öyküsü ve fizik muayene bulgularıyla Fibro-
displazi Ossifikans Progressiva (FOP) düşünüldü. Boyun ve 
toraks MR’da yumuşak dokuda, kontrast tutan, çevre yağ 
planlarını da etkileyen, reaktif yapıda yumuşak doku kitle-
leri tanımlandı. Periferik kandan yapılan genetik analizde 
FOP hastalığı ile ilişkili olan ACVR1 geninin 6. ekzonuna ait 
bazda heterozigot c.617G>A (R206H) mutasyonu saptandı. 
Kısa süreli steroid ve antienflamatuvar tedaviyle leyonları 
geriledi ve olgu izleme alındı.

Sonuç: Kitle ile başvuran hastalarda, öyküde spontan ge-
rileyen yumuşak doku lezyonlarının varlığı, ayırıcı tanıda 
FOP’u düşündürmelidir.

Anahtar Kelimeler: Fibrodisplazi ossifikans progressiva
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Amaç: Pankreasın solid psödopapiller tümörü, oldukça na-
dir görülen düşük malign potansiyelli epiteliyal tümördür. 
Tüm ekzokrin pankreas tümörlerinin % 1-2 sini oluşturur. 
Adolesan kızlar ve genç kadınlarda sık görülür. Cerrahi ek-
sizyondan sonra prognozu oldukça iyi, lokal rekürrens ve 
uzak organ metastazları nadirdir. Burada karın ağrısı ile 
presente olan ve pankreasın solid psödopapiller tümörü 
tanısı alan 3 olgu sunulmuştur. 

Olgu 1: 17 yaşında kız hasta 10 gündür devam eden karın 
ve sırt ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Başvuru fizik 
muayenesinde batında yaygın hassasiyeti mevcuttu. Yapılan 
abdominal MR’ ında pankreas boyun kesiminde 42x36x34 
mm kitle, gövde kesimde ve peripankreatik alanda ödem 
ve inflamasyon ve toraks tomografisinde sol akciğerde 5 
mm plevral effüzyon saptandı. Bakılan amilaz ve lipaz so-
nuçları normal olarak sonuçlanan hastaya çocuk cerrahisi 
tarafından total kitle eksizyonu yapıldı. Patoloji sonucu so-
lid psödopapiller neoplazm, cerrahi sınıra tümör pozitifli-
ği olan hastanın 22 aylık takibinde rekürrens gözlenmedi. 
Ocak 2018’de uykuda titreme, halüsinasyon görme şikayeti 
ile başvuran hastanın nörolojik muayenesi doğaldı. Çekilen 
kranial MR’ında serebellar vermiste 38x29x28 mm epider-
moid kist saptandı. Hasta opere oldu, patolojisi dermoid 
kist olarak raporlandı. 

Olgu 2: 11 yaşında kız hasta karın ağrısı şikayeti ile baş-
vurdu. Hastanın geliş fizik muayenesinde batında sağ alt 
kadranda hassasiyet ve defans mevcuttu. Yapılan görüntü-
lemesinde pankreas gövde kısmında 58x55 mm solid lez-
yon saptandı. Hastaya çocuk cerrahisi tarafından total kitle 
eksizyonu yapıldı. Patolojisi solid psödopapiller neoplazm, 
cerrahi sınır negatif fakat vasküler invazyon pozitif olarak 
sonuçlandı. Hastanın 32 aylık takibinde rekürrens gözlen-
medi.

Olgu 3: 15 yaşında kız hasta karın ağrısı ve kusma şikayeti 
ile başvurdu. Geliş fizik muayenesinde batında hassasiyet 
ve defansı mevcuttu. Görüntüleme tetkiklerinde pankreas-
ta baş-boyun kesiminde 42x39x37 mm kitle saptanan has-
taya çocuk cerrahisi tarafından total kitle eksizyonu yapıldı. 
Patoloji sonucu solid psödopapiller neoplazm, cerrahi sı-
nırda tümör pozitifliği saptandı. Hastanın genel durumu iyi 
olup 1 aydır takip edilmektedir.

Sonuç: Pankreasın solid pseudopapiller tümörleri çocuk-
larda nadir görülür. Klinik belirti ve semptomlar non-spe-
sifik olsa da, karakteristik radyolojik ve histolojik görü-
nümleri ile pankrasın diğer malignitelerinden kolayca ayırt 
edilirler. Cerrahi rezeksyon ilk seçilecek tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Pankreas psödopapiller tümör, Intrak-
ranial dermoid kist
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Amaç: Pankreasın solid psödopapiller tümörü (SPT), nadir 
görülen, ekzokrin pankreasın düşük dereceli, iyi prognoz-
lu malign tümörüdür. Tüm pankreas tümörlerinin %0.2-
2.7’sini oluşturur. En sık 2. ve 3. dekaddaki kadınlarda 
görülen SPT’lerin %20-25’i çocukluk çağında ortaya çıkar. 
Bu çalışmada pankreasın kuyruk ve gövdesinde yerleşim 
gösteren SPT’li 2 olgu sunulmuştur

Olgu 1: On üç yaşında kız hasta travma nedeniyle değerlen-
dirilirken karında kitle tespit edilerek kliniğimize yönlendi-
rilmiş. Fizik muayenede batın sağ üst kadranda 15x10cm’lik 
sert kitle mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde, CA-19.9 ve 
karsino embriyojenik antijen (CEA) değerleri normal, CA-
125 ise yüksekti (55, N:0-35). Karın ultrasonografisi (USG) 
ve bilgisayarlı tomografide (BT) pankreas gövde ve kuyruk 
kesimi net izlenememiş, sol kadranda mide inferiorunda 
orta hatta kadar uzanan ve sol renal vasküler yapıları ve 
pankreası basılayan, 12 x 11 cm kitlesel görünüm mevcut-
tu. Pankreasta kitle nedeniyle çocuk cerrahisi tarafından 
yapılan laparotomide kapsüllü tümör çevre dokulardan 
serbestleştirilerek, pankreas kuyruğundan ayrıldı ve total 
eksize edildi. Mikroskobik incelemede yer yer kanama ve 
nekroz alanları bulunan çoğunluğu solid alanlardan olu-
şan, psödopapiller yapıların izlendiği, eozinofilik sitoplaz-
malı tümör hücreleri gözlendi ve SPT olarak rapor edildi. 
Operasyon sonrası görüntülemede pankreas gövde kesimi 
inferiorda dalak ile sınırları ayrılamayan 4 x 2 cm lezyon iz-
lendi. Rezidü kitle nedeniyle tekrar opere edilerek subtotal 
pankreatektomi, splenektomi ve sol hemikolektomi uygu-
landı. Olgunun 17 aylık izleminde nüks saptanmadı.

Olgu 2: On altı yaşında kız hasta 9 aydır devam eden mide 
ağrısı nedeniyle yapılan tetkiklerinde karında kitle tespit 
edilerek kliniğimize yönlendirilmiş. Fizik muayenede batın 
sağ üst kadranda 12 x 10 cm sert kitle palpe edildi. Labora-
tuvar tetkiklerinde, alfa feto protein (AFP), insan koryonik 
gonadotropik hormon (BHCG), CA19.9, CEA, CA-125 değer-
leri normaldi. Karın USG’sinde ve BT’sinde karaciğer sağ 
lobundan başlayıp, sağ böbrek komşuluğuna uzanan, ka-
raciğer ve safra kesesi ile ayırımı yapılamayan 14 x 12 cm 
kistik ve solid alanlar içeren lezyon izlendi. Cerrahi bölümü 
tarafından hastaya Whipple prosedürü uygulanarak pank-
reas başı subtotal rezeksiyonu, subtotal gastrektomi, ko-
lesistektomi yapıldı. Mikroskobik incelemede ince duvarlı 
vasküler yapılar çevresinde dizelenme gösteren papilla 
benzeri yapılar veya rozet formasyonu oluşturan, eozinofi-
lik sitoplazmalı hücreler gözlendi. SPT olarak rapor edilen 
tümörün cerrahi sınırları negatif idi. On iki aylık izlemde 
nüks gözlenmedi.

Sonuç: Pankreas SPT’leri nadir görülen, benign davranışlı 
tümörlerdir. Tedavide cerrahi altın standarttır. Negatif cer-
rahi sınırlarla radikal rezeksiyon ve mümkün olduğu kadar 
pankreas dokusu korumak hedeflenmelidir. Metastaz var-
lığı cerrahi için kontrendikasyon oluşturmaz. Geç dönem-
de rölapslar görülebileceğinden uzun süreli izlem oldukça 
önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Pankreatik tümör, solid psödopapiller 
neoplazm

P-122 
NADİR BİR PANKREATİK TÜMÖR: SOLİD PSÖDOPAPİLLER 

NEOPLAZM
Selma Çakmakcı1, Turan Bayhan1, Niyazi Karaman2,  

Bülent Aksel2, Ayşegül Erol3, Inci Ergürhan Ilhan1

1 SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve 
Onkoloji Kliniği, Ankara 

2 SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara 
3 SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma hastanesi, Tıbbi Patoloji, Ankara

 



291

Poster Bildiriler

Giriş: Pankreasın solid psödopapiller tümörü (SPT) ço-
cukluk yaş gurubunda çok nadir görülen düşük dereceli 
bir malign epitelyal neoplazidir. Bu tümör tüm yaşlarda 
görülen primer pankreas tümörlerinin ortalama %2’ sidir 
Cerrahi tam rezeksiyon tedavinin temelini oluşturur ve iyi 
prognoz elde edilir. 

Bu yazıda, çocuklarda nadir görülen 9 yaşında SPT tanısı 
alan olguyu sunuyoruz.

Vaka: Dokuz yaşında bir kadın hasta, 2 haftadır olan bulan-
tı, iştahsızlık, karın ağrısı şikayeti ile bölümümüze başvur-
du. Fizik muayenesinde sol hipokondriyumda hassasiyet 
mevcuttu. 

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), pankreatik kanal 
kuyruk kesiminde hafif dilate, pankreas gövde kuyruk arasın-
da 37x28 mm boyutlarda T1 hipo, T2’de hiperintens iç yapısı 
hafif heterojen iyi sınırlı kapsüllü görünümde kitle lezyonu 
mevcuttur, şeklinde raporlandı (Resim 1). Tümör markör se-
viyeleri (CEA, CA 19-9,bHCG, AFP) normaldi. Karaciğer en-
zimleri, amilaz, lipaz değerleri normal sınırlarda idi. 

Cerrahi eksplorasyonda, pankreasın kuyruğundan kaynak-
lanan 3x4x3 cm solid kitle tesbit edildi ve pankreas kuyruk 
kesimi ile birlikte çıkarıldı. Lokal invazyon mevcut değildi. 
Histopatolojik incelemede tümör, ince vasküler kor yapısı 
etrafında iyi bir sınırla gelişmiş ve psödokapsülle çevrelen-
miş kite, monoton nükleuslu geniş eozinofilik stoplazmalı 

ile karakterize ve düşük mitotoik aktivite ile karakterize-
dir şeklinde raporlandı ve pankreasın solid psödokapsüler 
tümörü tanısı aldı. Cerrahi sınırda tümör mevcut değildi. 
Hasta 10. günde taburcu edildi.

Sonuç: Çocuklarda çok ender görülen bir tümör olan SPT’ 
nin klinik seyri genellikle benign olmakla birlikte yerel in-
vazyon nedeniyle tümör davranışı agresif olabilir. Cerrahi 
sınırlar negatif olacak şekilde kitle eksizyonu yapılan ol-
guların takiplerinde rekürrens veya metastazın az olduğu 
bildirilmektedir. Ileri görüntüleme yöntemleriyle pankreas 
kökenli kitleler kolaylıkla saptanabileceğinden, çocuklarda 
intraabdominal kitlelerin ayırıcı tanısında SPT’den de şüp-
helenmek doğru tanı koyma ve tedaviyi planlamada önem-
lidir.

Anahtar Kelimeler: solid psödopapiller tümör, çocukluk çağı

Resim 1
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Amaç: Primer timik epitelyal tümörler tüm çocukluk çağı 
kanserlerinin %1‘den azını oluşturur. Lenfoepitelyoma 
benzeri karsinom ise, çocuklarda oldukça nadir görülen 
timik bir karsinom tipidir. Hipertrofik pulmoner osteoart-
ropati (HPO); el ve ayak parmaklarında çomaklaşma, uzun 
kemiklerde proliferatif periostit ve ağrılı simetrik artropati 
ile karakterize çocuklarda görülen nadir klinik bir durum-
dur. Intratorasik neoplaziler HPO’nun majör sebeplerinden 
biridir. Bu bildiride başvuruda HPO tespit edilmiş bir lenfo-
epitelyoma benzeri karsinom olgusu sunulmuştur. 

Olgu: 11 yaşında erkek hasta 1 yıldır devam eden halsiz-
lik, güçsüzlük, tüm vücutta hassasiyet, el ve ayak parmak-
larında şişme ve ağrı; son 3 aydır göğüs ağrısı ve dispne 
ile Kasım 2017’de hastanemize yatırıldı. Fizik muayenede 
solunum sayısı 20/dak, nabız 100/dak idi. El ve ayak par-
maklarında bilateral çomaklaşma ve ağrı, her iki ayak bi-
leğinde şişlik dışında diğer sistem muayeneleri doğaldı. 
Laboratuar tetkiklerinde Hb 9.8g/dl, WBC 12.900/mm3 
(%75 PNL), sedimantasyon 81mm/s saptandı. Biyokimya-
sal tetkikleri normaldi. Çekilen Ekokardiyografide kardiyak 
fonksiyonları normal olarak rapor edildi. Akciğer grafisin-
de mediastinal kitle görülmesi üzerine çekilen torasik MR 
incelemesinde en geniş yerinde 105x83x65mm ölçülen kis-

tik ve solid komponentler içeren heterojen kontrast tutulu-
mu gösteren anterior mediastinal kitle gözlendi. Evreleme 
amaçlı çekilen Pozitron Emisyon Tomografisinde anterior 
mediasteni kaplayan yoğun düzeyde artmış FDG tutulumu 
gösteren geniş hipermetabolik solid alanları ve FDG tutma-
yan kistik/nekrotik komponenti bulunan, bilinen malignite-
ye ait büyük hipermetabolik kitlesel lezyon izlenmiş olup 
primer malignite düşündürmüştür. Hiler bölgeden yapılan 
tru-cut biyopsi primer lenfoepitelyoma benzeri karsinom 
ile uyumlu bulunmuştur. Tümör konseyinde tartışılan olgu-
nun kitlesinin tam çıkarımının sağlanabilmesi için hastaya 
sisplatin ve etoposid kombinasyon kemoterapisi başlan-
masına karar verildi. Ilk kür kemoterapi sonrası hastanın 
ağrıları ile halsizlik ve yorgunluk şikayetleri tamamen geç-
ti. Dört kür kemoterapi sonrası kitlesinde kısmi küçülme 
tespit edilen hastanın cerrahi tedavisine karar verildi.

Sonuç: Lenfoepitelyoma benzeri karsinomun timik kanse-
rin nadir bir tipi olması ve hastada eşlik eden hipertrofik 
pulmoner osteoartropati bulgularının olması nedeniyle ol-
gumuz sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hipertrofik pulmoner osteoartropati; 
timik karsinom
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Amaç: Adrenokortikal karsinom (AKK) çocukluk çağının 
nadir görülen malign tümörlerindendir. Klinik ve radyolojik 
bulgularıyla nöroblastoma benzerlik gösterebilir. Bu yazıda 
nöroblastom öntanısıyla tetkik edilen ancak adrenokortikal 
karsinom tanısı alan bir hasta sunuldu. 

Olgu: Intrauterin dönemde sağ böbreküstü bezinde 22x33 
mm boyutlarında kitle saptanan ve postnatal 3. ayında ta-
rafımıza refere edilen erkek hastanın batın USG’sinde sağ 
sürrenal lojda 28x28 mm, heterojen iç yapıda, içerisinde 
çok sayıda kistik dejenere alanlar barındıran hipoekoik so-
lid lezyon, ön planda nöroblastom olarak değerlendirildi. 
Ileri görüntülemede yapılan tüm batın MR’da: Sağ sürrenal 
lojda çevre yapılara invazyon göstermeyen düzgün sınırlı 
solid kitle, nöroblastom ile uyumlu idi. Hastanın hemog-
ram ve biyokimyasal incelemesi normaldi. NSE 19.33 (0.0-
16.5) normaldi. Olguda yaşı ve radyolojik bulguları ile bir-

likte öncelikle nöroblastom düşünüldü ve kitle eksizyonu 
yapıldı. Histopatolojik değerlendirme adrenokortikal kar-
sinoma (Inhibin ve MART-1 pozitif, NSE negatif, KI67:%20 
pozitif) olarak raporlandı. Post-operatif dönemde yapılan 
tetkiklerde ACTH: 17.2 (5.0-46), kortizol: 5.9 (0.52-16.6), 
DHEA-Sülfat: 40.2 (31.6-214.1), androstenedion <0.30 (0.6-
3.1) serbest testesteron: 0.62 (0.2-42.5) olarak sonuçlandı. 
Cerrahi rezeksiyon sonrası izlemi devam etmektedir. 

Sonuç: Adrenokortikal karsinom, çocukluk yaş grubunda 
oldukça nadirdir ve cerrahi rezeksiyon öncelikli tedavi yön-
temidir. Intrauterin dönemde saptanan surrenal kitlelerde 
nöroblastom ön planda olmakla birlikte ayırıcı tanıda sur-
renal karsinom akılda olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: adrenokortikal karsinom, intrauterin 
dönem

P-125 
İNTRAUTERİN ADRENOKORTİKAL KARSİNOM: OLGU SUNUMU
Mehtap Ertekin1, Metin Demirkaya1, Betül Sevinir1, Aytül Temuroğlu1, Emin Balkan2, Ömer Yerci3

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkolojisi BD, Bursa 
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Bursa 

3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,Patoloji AD, Bursa
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Amaç: Pigmente villonodüler sinovit; sinovyal dokunun ne-
deni bilinmeyen, benign, proliferatif, enflamatuar bir has-
talığıdır ve nadir görülür. Her yaş grubunda görülebilmekle 
birlikte, 20-50 yaşlar arasında sıktır. Hastalık genellikle tek 
eklemi tutar ve en sık diz ekleminde görülür. Hastalar en 
sık ağrı ve şişlik şikayetleri ile hastaneye başvururlar. Sık 
tekrarlayan efüzyon atakları olabilir. Ancak karakteristik 
olarak bu hastalar; uzun süre tanı alamazlar. 

Olgu: Üç yaş altı aylık kız hasta, yaklaşık on aylıkken sağ 
dizde olan şişlik nedeni ile başka bir merkezde yapılan 
tetkikler sonrasında juvenil idiyopatik artrit ön tanısı ile 
çocuk romatolojisi bölümüne yönlendirilmiş. Oligoartikü-
ler juvenil idiyopatik artrit tanısı ile hastaya haftalık sub-
kutan metotreksat tedavisi başlanmış ve altı ay aralar ile 
iki kez intraartiküler steroid tedavisi uygulanmış. Bu dö-
nemde hastanın sağ dizindeki şişliği azalıp artıyormuş. 
Hastaya kontrol amaçlı çekilen diz MR’ı diz eklemini ilgi-
lendiren vasküler malformasyon? olarak raporlanmış. Or-
topedi bölümüne yönlendirilmiş ve kitle formasyonu total 
olarak çıkartılmış. Postoperatif dönemde çocuk onkoloji 
polikliniğimize başvuran hastanın fizik muayenesinde sağ 
diz ekleminde operasyona ait insizyon hattı dışında patolo-
jik bulgusu yoktu. Hastanın histopatolojik tanısı pigmente 
villonodüler sinovit olarak raporlandı. Hasta fizyoperapi 
programına alındı ve rekürrens riski nedeni ile 3-6 ay ara-
lar ile radyolojik görüntüleme planlanarak poliklinik taki-
bine alındı.

Sonuç: Artrit ayırıcı tanısında benign/malign kitleler de 
akılda tutulmalıdır. Çocukluk çağında nadir olarak görü-
len pigmente villonodüler sinovitin düşünülmesi hastayı 
gereksiz/yanlış tedaviden kurtaracaktır. Tedavisi total cer-
rahi çıkarımdır. Diffüz formda sıklıkla nüks görülebilme-
sine karşılık lokalize formda prognoz iyi ve nüks oranı çok 
düşüktür. Hastalığın ayırıcı tanısında sinovyal sarkom, dev 
hücreli tümör, eklem içi serbest cisimler, amiloidoz, roma-
toid artrit, patellar kondromalazi de yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pigmente villonodüler sinovit

Görüntü 1

 
Hastaya ait Diz MR; kontrastlı T1 ve T2 kesitlerinde üksek 
kontrastlanma gösteren fokal lezyonlar

P-126 
JUVENİL İDİYOPATİK ARTRİT TANISI İLE İZLENEN PİGMENTE 

VİLLONODÜLER SİNOVİT VAKASI
Birsen Baysal1, Deniz Kızmazoğlu1, Melek Erdem1, Fatma Ceren Sarıoğlu2, Dilek Ince1, Hasan 

Tatari3, Erdener Özer4, Handan Güleryüz2, Şevket Erbil Ünsal5, Nur Olgun1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, İzmir 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir 
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi AD, İzmir 
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patolojisi AD, İzmir 

5 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Romatolojisi BD, İzmir
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Görüntü 2

 
Olgunun histopatolojik kesiti
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Amaç: Metanefrik adenom nadir görülen bir böbrek tümö-
rüdür. Kızlarda erkeklere göre daha fazla görülür. Genelde 
rastlantısal, nadiren kitle, ağrı ve hipertansiyon gibi bulgu-
larla saptanır. 

Olgu: Bilateral hidronefroz ve bilateral nefrolitiyazis nede-
niyle 7 yıldır takip edilen olguya çocuk ürolojisi tarafından 
farklı zamanlarda D-J stent ve nefrostomi kateteri takıldı. 
Taşa yönelik üç kez ESWL uygulandı. Takiplerinde çekilen 
batın USG’de sol böbrek üst pol posteriorunda boyutu 3 
cm’e yaklaşan düzgün sınırlı, solid görünümlü ancak pos-
terior akustik güçlenmesi nedeniyle komplike kistin ekar-
te edilemediği lezyon tespit edildi. Çekilen batın MR’da bu 
lezyon benzer şekilde görüldü. Hemogramında Hb:15.3 gr/

dl, Idrar tetkiki ve biyokimya tetkikleri normaldi. Tümörün 
ekarte edilemediği olguya kitle eksizyonu planlandı. Ope-
rasyonda yalnız kitle eksizyonunun uygun olmadığı görül-
dü ve sol nefrektomi uygulandı. Histopatolojisi metanefrik 
adenom olarak raporlandı. Hastanın izlemine sorunsuz de-
vam edilmektedir. 

Sonuç: Metanefrik adenom polisitemi ile yüksek birliktelik 
gösterir. Renal dokuyu koruyarak yapılan cerrahi rezeksi-
yon yeterlidir. Nefron koruyucu cerrahinin uygun olmadığı 
hastalarda nefrektomi yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: metanefrik adenom, böbrek tümörü, 
polisitemi

P-127 
NADİR BİR BÖBREK TÜMÖRÜ: METANEFRİK ADENOM

Aytül Temuroğlu1, Mehtap Ertekin1, Metin Demirkaya1, Nizamettin Kılıç2, 
Osman Dönmez3, Zeynep Yazıcı4, Berna Aytaç Vuruşkan5, Betül Sevinir1

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkolojisi BD, Bursa 
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ürolojisi BD, Bursa 

3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi BD, Bursa 
4 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Bursa 
5 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Bursa
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Amaç: Pilomatrikoma sıklıkla yaşamın ilk iki dekatında gö-
rülen benign bir deri tümörü olup, kıl folliküllerinin mat-
riks hücrelerinden köken alır. En sık baş-boyun bölgesin-
de, özellikle yanaklarda görülen bu tümör, derin subkutan 
yerleşimli veya yüzeyel nodül şeklinde görülebilmekte ve 
klinik olarak çeşitli benign ve maliyn cilt lezyonları ile karı-
şabilmektedir. Lokal rekürrens nadirdir. Burada rekürrens 
izlenen bir pilomatrikoma olgusu sunduk.

Olgu: Olgu: Dört yaş 4 aylık erkek hasta, bize başvurusun-
dan 8 ay önce sol ön kol dış kısmında hızla büyüyen şişlik 
nedeni ile ortopedi bölümüne başvurmuş. Çekilen ön kol 
MR’ı cilt altında derin dokulara uzanımı olmayan, kontrast 
tutan 25x10x10 mm boyutunda kitle olarak raporlanmış ve 
Ekim 2016’da kitle total olarak çıkartılmış. Patolojisi pilo-
matrikoma olarak raporlanmış. Operasyondan iki ay sonra 
operasyon bölgesinde yeniden şişlik farkedilmesi üzerine 
merkezimize başvuran hastaya Şubat 2017 tarihinde tek-
rar kitle eksizyonu yapıldı ve patolojisi yine pilomatrikoma 
olarak raporlandı. Hasta takibe alındı. 

Sonuç: Pediatri pratiğinde baş-boyun bölgesi veya ekstremi-
telerde, yüzeyel/derin subkutan yerleşimli kitle lezyonlarının 
ayırıcı tanısında bu antitenin de hatırlanması, gereksiz ileri 
incelemelere gitmeden tanı ve tedavi sağlanması açısından 
önemlidir. Ön tanı olarak düşünülmesi ve kitlenin total eksiz-
yonu; hem tanı, hem tedavi sağlar, gereksiz incelemeleri ön-
ler. Önerilen tedavi yeterli güvenlik sınır ile ve ciddi kozmetik 
sekel bırakmaksızın total cerrahi eksizyondur.

Anahtar Kelimeler: Pilomatrikoma

Görüntü 1

Ön kol MR kontrast tutan derin dokulara uzanım göster-
meyen kitle
Görüntü 2

 
Olgunun histopatolojik kesiti

P-128 
OLGU SUNUMU: PİLOMATRİKOMA

Deniz Kızmazoğlu1, Birsen Baysal1, Melek Erdem1, Yasin Ertuğ Çekdemir2, Dilek Ince1,  
Hasan Havıtçıoğlu3, Erdener Özer4, Handan Güleryüz2, Nur Olgun1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, İzmir 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir 
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi AD, İzmir 
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji BD, İzmir
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