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HEMATOLOJİ
ANEMİLER
HİPOKROM MİKROSİTER ANEMİLER
Genel olarak demir, globin,hem veya porfirinin metabolizmasındaki bozukluğa bağlı olarak gözlenir.
Hipokrom mikrositler anemiler
Demir eksikliği
Bakır eksikliği
Thalasemi
Pridoksin eksikliği
Kurşun zehirlenmesi
sideroblastik anemi
Atransferrinemi
Kronik hastalık anemisi
Aliminyum zehirlenmesi
Demir metabolizması ve hemoglobin sentezi kusurlarına bağlı anemiler genelde hipokrom mikrositerdir
Demir Emilimini Etkileyen Faktörler
Azaltanlar

Artıranlar

Fitat

Askorbat

Tannat

Süksinat

Antasit

Sitrat

Tetrasiklin

HCl

Demir Eksikliği Anemisi
Dünyada en sık karşılaşılan anemi tipidir
1. Diyetle yetersiz alım (En sık nedeni)
2. Demir emilim bozukluğu: PICA, gastrektomi, aklorhidri ve çölyak hastalığı,
3. Demir ihtiyacının artması: Hızlı büyüme dönemleri, laktasyon, gebelik
4. Kan kaybı: Yetişkin erkek veya postmenapozal kadınlarda demir eksikliği varsa aksi ispat edilene kadar GIS
malignitesi düşünülmelidir.
5. Parazitler: Ankilostoma duodenale ve Necator americanustur.
İnfantlarda demir eksikliğinin nedenleri:
süt ile beslenme (en sık)
Klinik:
başlıca semptomlar halsizlik ve yorgunluktur
Pika
tırnaklarda kolay kırılma, atrofik dil (epitelyal değişiklikler)
Kaşık tırnak
Splenomegali (%10)
KİBAS, papil ödem ve psödotümör verebri
Disfaji (Plummer Wilson sendromu)
Tanı
Hb düşük, MCV düşük,
RDW yüksek
Periferik yaymada hipokromi ve mikrositoz
Demir bağlama kapasitesi yüksek, serum demir düzeyinde düşme
ferritin düşüklüğü
kemik iliğinde demir yokluğu
ilk laboratuar bulgusu depo demirinin azalmasıdır.
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Kesin tanı:Kemik iliği biopsisinde depo demirinin negatif olması ile konur. Kemik iliği prusya mavisi ile boyanır.
Tedavi: Ferrous sülfat (++) değerlikli oral formu verilir.
demir dekstran veya demir sitrat kullanılır.
İlk düzelen laboratuar bulgusu retikülositozdur.
En son düzelen laboratuar bulgusu ferritin düzeyidir.
Solukluk nedeniyle getirilen 1.5 yaşındaki bir kız çocuğun yapılan tam kan sayımında hemoglobin düzeyi 9 g/dL, eritrosit sayısı
3 800 000/mm3, ortalama eritrosit hacmi 61 fL, ve RDW 19 olarak bulunuyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demir eksikliği anemisi
B) α-talasemi taşıyıcılığı
C) Vitamin B6 eksikliğine bağlı sideroblastik anemi
D) β-talasemi taşıyıcılığı
E) Kurşun zehirlenmesi

SİDEROBLASTİK ANEMİLER
Fizyopatoloji: Hem sentezinde kusur vardır
Etyoloji:İdiopatik; Myelodisplastik sendrom ile ilişkilidir. MDS evre II sideroblastik anemidir. RA (en sık akkiz neden olan
sistemik hastalık), Malignite gibi kronik hastalıklar,Alkol, kloramfenikol, izoniazid (en sık neden olan ilaç),
Tanı:
kesin tanı için kemik iliği aspirasyonu gerekir .serum ferritin ve demir düzeyleri artmış, transferin saturasyonu
yüksek, demir bağlama kapasitesi düşüktür.
Demir Eksikliğinde Ayırıcı Tanı
Parametre/Hastalık

Serum Demiri

SFeBK

Ferritin

Transferrin Saturasyonu

Depo Demiri

Demir eksikliği anemisi

Düşük

yüksek

düşük

Düşük

negatif

Kronik hastalık anemisi

Düşük

düşük

yüksek

Yüksek

++

Talasemiler

yüksek

düşük

yüksek

Yüksek

+++

Sideroblastik anemi

yüksek

düşük

yüksek

Yüksek

Ring sideroblast

Hemokromatozis

yüksek

düşük

>1000

> %60

++++

TALASEMİ
Globulin zincirlerinden birinde sentez bozukluğu vardır
ALFA TALASEMİ
Normalde 4 alfa globin zinciri geni vardır.
3 gen varlığında (x- / xx) sessiz taşıyıcı,
2 gen varlığında (x- / x- ya da — / xx) ( alfa talasemi taşıyıcı)
1 gen varlığında (-- / -x) Hb H hastalığı
PY da hipokromi, mikrositoz, hedef hücre, Heinz cisimleri (beta zincir çökeltileri),
Hiç alfa geni yoksa (—/—) Hb Barts (Gama 4)
Bu durum yaşamla bağdaşmaz.
Fetus hidrops fetalis nedeniyle kaybedilir.

BETA TALASEMİ
Beta zincir sentezi azalmasıdır. Beta zincir sentezindeki azalmaya göre heterojen bir grup hastalığı kaplar.
Beta talasemi trait (talesemi minör, talasemi taşıyıcılığı);
Heterozigotturlar. Total eritrosit sayısı artmıştır.
Anemi varsada hafiftir. RDW normal.
Tanısı hemoglobin elektroforezinde HbA2’nin >%3.5 olması ile konur.
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Aşağıdaki anemi tiplerinin hangisinde, periferik kanda eritrosit sayısı normal veya artmış olarak bulunur?
A) Demir eksikliği anemisi
B) β -talasemi taşıyıcılığı
C) Kronik hastalık anemisi
D) Megaloblastik anemi
E) Displastik anemi
ß talasemi majör (Cooleys anemisi)
Doğuşta fetal hemoglobin hakim ve gama zincir sentezi normal olduğu için yaşamın ilk ayları normaldir.
Ancak ilk yıl içerisinde HbA fetal hemoglobinin yenini almaya başlayınca 6.aydan sonra anemi prezente olur. HbA
yok, HbA2 artmış, HbF çok artmıştır. PY’da hedef hücreleri, göz yaşı hücreleri, mikro-anizositoz-poikilositoz vardır.
Tedavi
Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ile hemoglobin düzeylerini 10 gr/dl’nin üzerinde tutmak gerekir.
Talasemili hastalarda 9 yaşından sonra genellikle hipersplenizm gelişir. Bu yüzden hastalara splenektomi
yapılmalıdır
Şelasyon tedavisi: Talasemi majorlu hastalarda en sık ölüm nedeni sekonder hemokromatoza bağlı gelişen kalp
yetmezliği ve malign aritmilere bağlıdırŞelasyon tedavisinde desferroksamin verilebilir.
Kemik iliği transplantasyonu: Uygun donörü olan hastalara uygulanabilir
HbF yapımını artıran ilaçlarBunlar; hidroksiüre, 5-azasitidin, eritropoetin, arjinin bütirat tedavide kullanılmaktadır.

MAKROSİTİK ANEMİLER
100 fl’den büyük eritrositlerle karakterizedir
Etiyoloji:
En sık vitamin B12 veya folat eksikliği sonucu oluşurlar
İlaca bağlı DNA sentez bozukluğu (metotreksat, trimetoprim, primetamin fenitoin)
B12 Eksikliği
En sık nedeni terminal ileumdan absorbsiyonu için gerekli olan intrinsek faktörün eksikliğidir (pernisiyöz anemi)
Diğer nedenler: sık vejeteryan diyet, bakteriyel aşırı çoğalma ile birlikte olan kör barsak sendromu
(postgastrektomi sendromu), bazı balık paraziti infestasyonları (Difilobatrium latum)
İlaçlardan kolsisin, nitröz oksit, paramino salisilik asit ve neomisin B12 eksikliği yapar.

Klinik olarak : dilde glossit, papillalarda atrofi (Hunter dili), posterior spinal kord nöropatisi,lökositler ve trombositler de
azalır .600 IU/dl’yi geçen LDH değerleri saptanabilir
periferik yaymada karakteristik oval makrositler ve hipersegmente polimorf nüveli lökositler
Terminal ileum B12 reseptörünün doğuştan bulunmadığı hastalık İmmerslund Grasbeck sendromudur.
vitamin B12 eksikliğinin ayırıcı tanısında Schilling testi yapılır.
Tedavi:B12 replasmanı
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Folik Asit Eksikliği
yetersiz alım veya absorbsiyon sonucu en sık alkoliklerde rastlanır.
Klinik bulgular:
Bulgular B12 yetmezliği ile aynıdır. Nörolojik belirti olmaz.
Laboratuar:idrarda formiminoglutamik asit yüksekliği (FİGLU testi ile ölçülür)
Tedavi: Folik asit eksikliğinde oral folik asit preperatları

NORMOKROM NORMOSİTER ANEMİLER
Kronik Hastalık Anemisi
Romatoid artrit gibi inflamatuar hastalıklar, ciddi infeksiyonlar ve karsinomaların seyrinde görülür .En sık kronik
böbrek yetmezliğinde görülür
Fizyopatoloji: Demir deposu bol ancak kemik iliği tarafından kullanılmasında yetersizlik vardır. (Demir RES te birikir).
HEPSİDİN !
Tanı: Hafif hipokromi ve mikrositoz (Normokrom-normositer) ,MCV düşük/normal
Serum demiri ve serum bağlama kapasitesi azalmıştır .Serum ferritin artar
Tedavi
Altta yatan inflamatuar patolojinin tedavisi
KBY de eksojen eritropoetin
Hipoplastik veya Aplastik Anemi
ana hücrelerin azalması veya yokluğu ile karakterize intrensek kemik iliği hastalıklarıdır
pansitopeni oluşur
FANKONİ APLASTİK ANEMİSİ
6-8 yaşlarında prezente olur.
DNA tamir defekti olup spontan kromozomal kırıklar bulunur.
Pansitopeni ilk semptomdur.
iskelet, kalp, böbrek anomalileri gözlenir.
Kafe-au-lait spot bulunur.
Bu çocuklarda lösemi riski artmıştır.
Tanı:K.İ biopsisi,Kromozomal kırık çalışması
Tedavi:Androjen (anadrolone, oksimetalon),Steroid,KİT
İDİOPATİK APLASTİK ANEMİ
Etiyoloji:
idyopatik (tüm vakaların %60’ı)
Virüslerden en sık HCV
Kimyasal maddeler (en sık benzen)
Schwachman-Diamond sendromunda aplastik anemi ve pankreas yetmezliği görülür
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Tedavi:
İmmunsupresyon (ALG, ATG)

Miyelofitizik Anemiler
kemik iliği infiltrasyonu ile karakterize (miyelom, karsinom )
kemik iliği yapısının bozulduğu anemilerdir
HEMOLİTİK ANEMİLER
Genelde kemik iliği intrensek olarak normaldir, retikülosit sayısı artmıştır
Hemolitik anemilerde;
eritroid/myeloid oranında artış
idrarda ürobilinojen artar
gaytada sterkobilinojen artar
kanda methemoglobin artışı
kanda hemopeksin seviyesinde azalma
Ekstrensek Faktörlere Bağlı Hemolitik Anemiler
1. otoantikorlar
Coombs - pozitif hemolitik anemiler
2. eksojen ajanlar
malarya parazitleri gibi
3. dolaşım bozuklukları
lipid bozuklukları (ilerlemiş karaciğer hastalığında görülen spur- cell anemi)
DİC sendromu
suni kalp kapakçıklarına bağlı travmatik eritrosit yıkımı
Marş Hemoglobinürisi
Mikroanjiopatik hemolitik anemi nedenleri: DIC (en sık), TTP, HÜS, eklampsi, vaskülit, ağır HT
İntrensek Faktörlere Bağlı Hemolitik Anemiler
konjenital bozukluklar sonucu eritrositler hemolize duyarlı hale gelir
Membran bozuklukları :Herediter sferositozis
Patolojik Hb: HbS-HbC
Enzim eksikliği: G-6-P-D

Herediter Sferositoz
Tanım:
Eritrosit membranında bulunan ankrin ve spektrin proteininin sentezlenmesinde defekt
otozomal dominant geçiş
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Klinik bulguları: anemi, splenomegali, sarılık ,osmotik frajilite artmıştır, otohemoliz testinde bozukluk ,safra taşı oluşumu

Tedavi: splenektomi yapılır

HEMOGLOBİN BOZUKLUKLARI
Hemoglobin S (Hb S)
En sık rastlanan hemoglobinopatidir
Orak hücreli anemi dünyada en sık rastlanan hemoglobinopatidir.
Beta zinciri 6. pozisyonda glutamat yerine valin gelmiştir.
Bu hastalar plazmodium falsiporuma dirençlidir.

O.E

96

TIP DERS NOTLARI

Klinik bulgular:
ağrılı vazooklüzif krizler (başlıca semptom ve morbidite nedeni)
serebrovasküler olay akut ve kronik kardiyovasküler bozukluklar (cor pulmonale), priapizm
splenik otoinfarktüsler
iskelet sistemi değişiklikleri (femur başı aseptik nekrozu)
Böbrek medulla iskemisine bağlı diabet insipitus
pnömokoksik sepsis
salmonella osteomyelitis
tekrarlayan vitreus kanamaları
retinada mikroanevrizmalar
Küçük çocuklarda metakarp veya metatarsallarda kapiller damarların tıkanması sonucunda
el-ayak sendromu gelişir

Tanı:
Sıckle cell anemide Na metabisülfit testi kullanılır
Kesin tanı için hemoglobin elektroforezi gerekir.
Tedavi:
destek tedavisi: transfüzyon, uygun sıvı tedavisi ve hidrasyon
ağrılar için analjezik
infeksiyon atakları yönünden izleme: Proflaktik depo penisilin tedavisi, pnömokok aşısı
hidroksiüre ile Hb F düzeyinin arttırılması

ORAK HÜCRE ANEMİSİNDE KRİZLER
Vazooklüzif kriz (en sık)
Aplastik kriz:Sekestrasyon krizi (en ölümcül):
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SİTOPLAZMA ENZİM BOZUKLUKLARI
konjenital hemolitik anemiye neden olur
erken hemoliz oluşur
Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz Yetmezliği
En sık görülen enzim yetmezliğine bağlı hemolitik anemidir.
X’e bağlı resesif
Bakla yenmesiyle hemoliz olur (Favism) .Kriz esnasında eritrositlerde “Heinz body”ler saptanır.
İMMUN HEMOLİTİK ANEMİLER
Soğuk Tip Otoimmün Hemolitik Anemi
IgM tipi antikorlar soğuk tip otoimmün hemolitik anemi yaparlar:. Antikorlar eritrosit membranındaki I / i antijene kerşı
oluşur.
Etioloji: Mycoplasma pneumonia ,Lenfoma
Klinik:Özellikle soğukta Raynaud semptomları görülür. Ayrıca akrosiyanoz tabloya eşlik eder. Morarma özellikle burun,
kulak ve ekstremitelerde olur.
Tanı:Otoimmun hemoliz kanıtlanmasında direkt Cooms yapılır.
Tedavi:Karaciğerde sekestrasyon oldupundan splenektomiden yarar görmezler.Kortikosteroid
Klorambusil,Rituximab (ant-CD20)

Sıcak Tip Otoimmün Hemolitik Anemi
Antikor genelde Rh antijenine yöneliktir.
IgG tipi antikorlar sıcak tip otoimmün hemolitik anemi yaparlar.
Sensitize olmuş eritrositler dalakta yıkılır.
En sık otoimmün hemolitik anemi tipidir (%70-80)
Evans Sendromu: Sıcak tip otoimmün hemolitik anemi + trombositopeni tablosu
Sekonder nedenler: Otoimmun bozukluklar (SLE),KLL, İlaçlar (metildopa, penisilin, kinidin)
Klinik: Hemoliz kliniği.
Tanı:Direkt COOMB’s (+)
Tedavide :steroid ilk tercihtir. Splenektomi

Paroksismal Soğuk Hemoglobinürisi
Paroksismal soğuk hemoplobinürisi eritrosit “P” antijenine karşı gelişen IgG tipi soğuk antikorlarla oluşur.
(Donath-Landsteniner antikoru)
Kış aylarında, soğuk havalarda reynould fenomenine benzer akral siyanoz ve sürekli hafif bir hemolitik anemi
izlenir.
TEDAVİ: Kortikosteroidler ve sitotoksik ajanlar (siklofosfamid),Splenektomi yarar sağlamaz
Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH)
Edinilmiş eritroid kök hücre defektidir.
Anchor olarak anılan GPI (glikozileinozitofosfat) eksikliğine bağlı gelişir. GPI olmadığından eritrositleri
komplemana karşı koruyan CD55-CD59 eritrosit membranına tutunamaz.
Geceleri hemoliz, hemoglobinüri atakları, demir eksikliği anemisi, pansitopeni, tekrarlayan trombozlar (BuddChiari, serebral tromboz) ve karın ağrısı ile karakterizedir.
Pansitopeni (trombosit ve lökositlerde yıkılır)
Tipik olarak sabah idrarı koyu renktir.
Tanı: Asit HAM testi (komplemanlı ortamda eritrosit hemolizini gösteren test) ,sukroz lizis testi (şekerli su testi) , CD59,
CD55 eksikliğinin gösterilmesiyle kesin tanı konur.
Komplikasyonlar:PNH’lı hastalarda AML sıklığı artmıştır. En önemli ölüm nedeni venöz trombozlardır.
Tedavi: Oxymetholon ve kortikosteroidler verilebilir.
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YENİDOĞANDA ANEMİ
Fetusun hemoglobini gestasyonel yaş arttıkça yükselir. Term bebekte kord kanında Hb, ortalama olarak 16.8g/dl’dir.
(14-20 g/dl). Term bebekte 8-12, pretermde 6.haftalarda fizyolojik anemi görülür.
Fizyolojik anemi sebebi solunumun başlaması ile arteriel oksijen satürasyonunun yükselip eritropoietin sentezini
baskılamasıdır.
Term bebekte Hb 9-11 gr/dl’ye düşer, pretermde ise Hb 7-9 gr/dl’ye kadar inebilir.
Erken fizyolojik aneminin tedavisinde demirin yeri yokturYenidoğanda anemi 3 mekanizmayla meydana gelir:
1-Kanama (Hemorajik anemi):
Fetomaternal kanama: (En sık) Kleihauer-Betke testi: Bu test ile anne kanında fetal eritrosit bulunup bulunmadığı
incelenir.
2-Hemoliz (Hemolitik anemi): torch,hb defekti
3-Hipoplastik anemiler
a) Konjenital(Diamond-Blackfan sendromu): Kemik iliğinin sadece eritrositer serisi eksiktir.başparmak
anomalileri, kısa boy, konjenital kalp anomalileri, yele boyun, kraniofasiyal dismorfizm görülür. HbF ve ADA yüksektir.
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LÖSEMİ

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ
En sık görülen lösemi tipidir; KML’den 2 kat daha sıktır.
KLL sebebi bilinmemekteir. İyonizan radyasyon, virüslerin KLL ilişkileri yoktur
50 yaşından sonra ve erkeklerde kadınlara göre 2 kat daha sıktır.
Lenfositler olgun görünümdedir ve B lenfosit özelliği taşırlar. Ancak T markeri CD 5 taşırlar.
KLL genelde asemptomatiktir. Genellikle başka bir hastalığın tetkik edilmesi sırasında lenfositoz görülmesi ile tanı konur.
KLL tanı kriterleri:
Periferik kanda mutlak lenfosit sayısının>5000/ mm3 olması
Kemik iliğinde lenfosit sayısının >%40 olması
Monoklonal lenfositoz

KLL, tüm lenfositoz yapan hastalıklarla karışır. (CMV, EBV, tuberkülozis, toxoplazmozis)
KLL’nın RAI Sınıflaması:
Evre 0 Sadece lenfositoz (kemik iliği ve kanda)
Evre 1 Lenfadenopati + lenfositoz
Evre 2 hepatomegali ve/veya splenomegali + lenfositoz
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Evre 3 Anemi (Hb<11 g/dl)+ lenfositoz
Evre 4 Trombositopeni (<100x109/l)+Lenfositoz

Tedavi:
Evre I ve II de tedavi verilmez, III ve IV de verilir.
Tedavide klorambusil (alkilleyici) birinci tercihtir. Kortikosteroid de verilir. Tedaviye direnç varsa fludarabin
verilebilir. Fludarabin monofosfat adenozin analoğudur.
Rituximab (anti-CD20).Alemtuzumab (Anti-CD 52).
İbrutinib, Bruton tirozin kinaz inhibitörü
Idelalisib (PI3 kinaz inhibitor)
KLL’li olgular diffüz büyük hücreli lenfositik lenfomaya (Richter trasnformasyonu), ALL dönüşebilir.
Otoimmün hemolitik anemi sıktır. (en sık hemolitik anemiye neden olan malign hastalıktır)

KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR
1. Kronik Myelositer Lösemi (KML)
2. Polistemi vera
3. İdiopatik myelofibrozis (MMM)
4. Primer trombositoz
KRONİK MYELOSİTER LÖSEMİ
Philadelphia kromozomu (+) dir. (Kromozom 22 ve 9 resiprokal translokasyonu) c-abl/bcr füzyon geni oluşur. Bu gen
tirozin kinaz aktivitesine sahip p210 peptidin yapımına neden olur.
p210 peptidin lösemik hücre çoğalmasını sağlar, apoptozi inhibe eder (myeloid seride artış)

En sık semptom halsizlik, yorgunluk gibi anemi semptomları ve sol üst kadranda dolgunluk hissidir. Ateş,
terleme, zayıflama (metabolizma artışı) ,Solukluk, hepatosplenomegali
Tanı:
En önemli laboratuvar bulgusu lökositozdur. (>100.000/mm3)
Periferik yayma kemik iliği gibidir.
Diğer lökomoid reaksiyonlardan farklı olarak lökosit alkalen fosfatazın düşük veya sıfır olması ve Philadelphia
kromozom (+) liği ile ayrılır.

O.E

101

TIP DERS NOTLARI

Tedavi:
İmatinib trirozin kinaz inhibitörüdür. Hidroksiure.busulfan
Homoharringtonin t-RNA dan ribozoma aminoasit eklenmesini önler.
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ERİTROSİTOZ

NEOPLAZİ SEBEPLİ ERİTROSİTOZ
neoplastik eritropoetin kaynaklarıyla olur
%90’ından fazlasının nedeni hipernefroma, serebellar hemangioblastoma, hepatoma ve uterus fibroidleri, adrenal
adenom, menengioma, feokromasitomada eritrositoz oluşturabilir.

POLİSİTEMİA VERA
kemik iliği ana hücrelerinin gerçek bir neoplastik hastalığıdır . (bcl-XL artımı ve apopitozis azalmıştır) Ayrıca JAK 2
mutasyonu bulunur.
kemik iliği eritropoetinden bağımsız, otonom olarak eritrosit üretir
sekonder polistemiden eritropoetin seviyesinin normal veya normalden düşük olmasıyla PO2’nin normal
olması ayrılır.
Tanı kriterleri
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Tedavi:
flebetomi (yalnız başına uygulandığında en güvenilir yöntem)
radyoaktif fosfor (ileri yaştaki hastalar için) (Lösemi riski taşır).Hidroksiure
başlıca morbidite ve mortalite nedeni tromboembolik ve kardiovasküler olaylardır.
hastaların %5-10’unda lösemik transformasyon(AML) gerçekleşir
Vena porta trombozu geçiren 50 yaşındaki bir erkek hastada bu duruma yol açacak neden bulunamıyor.
Bu hastada ileriki yıllarda aşağıdaki hematolojik sorunlardan hangisinin ortaya çıkma olasılığı diğerlerine göre
daha yüksektir?
A)
B)
C)
D)
E)

Otoimmün hemolitik anemi
Orak hücreli anemi
Multipl miyelom
Trombotik trombositopenik purpura
Polisitemi vera

MYELOFİBROZİS
primitif hematopoetik ana hücrenin monoklonal hastalığıdır. PDGF ve TPO bağlı kemik iliğinin fibrozisidir. K.i
fibrozise gittiğnden dalakta kan yapımı olur. Buna bağlı splenomegali tipiktir.
Semptomları :splenomegali, (en sık klinik bulgu) .periferik kanda çekirdekli eritrositler, göz yaşı hücresi extrameduller
hematopoez bulgularıdır.Myelofibroz en sık KML ile karışır.
KML’den farlı olarak lökosit alkalen fosfataz (LAP) skoru normal ve Philadelphia kromozomu negatiftir.
Tedavi:
Splenektomi

ESANSİYEL TROMBOSİTOZ
Trombosit sayısının 500.000 üzerinde olmasıyla giden hastalıktır.
Semtomlar
Özellikle 1 milyon üzeri değerlerde belirginleşir. (Migren, tromboemboli)
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Ayrıcı tanı

Tanı:

Tedavi
ASA (Anti-agregan)
Anegralid, Quinazolin türevleri. Trombosit yapımını baskılarlar.

AKUT LÖSEMİLER
Periferik kanda ve kemik iliğinde immatur lökositlerin (blast) varlığı (K.İ de >%30’dan fazla blast) ile kendini gösterir
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ
ALL, 15 yaş altındaki çocuklarda en sık görülen kanser tipidir. Bloom, ataxi-talenjiektazi, Fankoni, Down
sendromu, Klinefelter sendromu, Turner sendromu, SCID, Norofibromatoziste risk artar.
Çocuk lösemilerinin %80’ini yetişkin lösemilerin %20’sini oluşturur.
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L1 en sık çocuklarda; L2 en sık yetişkinlerde; L3 en nadir tip.
En sık görülen ALL tipi erken B prekürsor hücreli. CALLA + (common) (CD10 +) olan tiptir.
En az rastlanan tip ise matür B hücreli ALL’dir.
En kötü prognozlu ALL tipide matür B hücreli ALL ve L3 tipidir. L3 tipi, t (8-14) c-myc amplifikasyonu kötü
prognozludur.

İmmunolojik Sınıflandırma:
1. B-Cell All
Matur B ALL
Prekürsor B Cell All (Pre-pre-B-ALL; common ALL) (en sık tip)
2. T-Cell ALL
Pre T
T-Cell : T-ALL için CD7 pozitifliği spesifiktir. T-ALL’de lökosit sayısı yüksek, lenfadenopati ve anterior mediastinal
tutulum (timus) daha sıktır.

ALL’de
anemiye bağlı halsizlik, yorgunluk, çarpıntı.
trombositopeniye bağlı kanamalar
lökopeniye bağlı enfeksiyon
yaygın kemik, eklem ağrıları
ateş (%50)
Lenfadenopati ve organomegali AML’ye göre daha sıktır.
Kafa çiftlerinden en sık VI ve VII kafa çiftleri tutulur.
ALL ve AML’de en sık ölüm nedeni enfeksiyonlardır.
Çocukluk Çağı ALL’de prognoz faktörleri
Faktör

İyi

Kötü

Hücre tipi

erken pre-B

B

cALLa (CD10)

(+)

(-)

Lökosit sayısı

<10.000/mm3

>100.000/mm3

Yaş

3-5 yaş

<1 veya >10 yaş

Sex

Kız

Erkek

SSS tutulumu

(-)

(+)

Organomegali

(-)

(+)

Mediastinal kitle

(-)

(+)

Kromozom

Hiperdiploidi, t(12;21)

Hipodiploidi, t(9;22), t(4;ll)

Tedaviye yanıt

Hızlı (< 1 ay remisyon)

Kötü (> 1 ay yanıt yok)

En iyi prognoz common ALL’dedir; CALLA (common ALL antijeni) pozitiftir.
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Kemoterapi:
Remisyon indüksiyonu en sık prednizolon, vinkristin, antrasiklin (doksorubisin veya daunorubisin) ve Lasparaginaz kombinasyonundan oluşur.
Santral sinir sistemi profilaksisinde kraniyal ışınlama ve metotreksat kullanılır.
En seçkin tedavi kemik iliği transplantasyonudur, ikinci remisyonda yapılır.

ALL tanısı konduktan sonra L-asparaginaz ve steroid tedavisi alan bir çocukta, 12 saatlik uzun bir uçak
yolculuğunu ve ishali takiben aniden dispne, göğüs ağrı ve hemoptizi ortaya çıkıyor. Bu çocuktaki en olası
tanınız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akut şok gelişimi
B) Steroid yan etkilerinden duodenal ülser ve sonuçları
C) Pulmoner emboli
D) Anti-fosfolipid sendromu
E) Kalp yetersizliği
(CEVAP C)
AKUT MYELOSİTER LÖSEMİ
Tüm kanserlerin %1’idir, median yaş 60’dır.
En sık M2 görülür; t(8;21); trizomi 8 M2 de görülür. Kloroma sıktır.
Tipleri:
M1: Maturasyon göstermeyen AML
M2: Maturasyon gösteren AML
T (8-21) içerir. Auer rod içerirler.
M3 tip AML: (Akut promyelositik lösemi)
diferansiasyon yapıcı ilaçlarla tedavi söz konusudur, diğer tiplerden farklılık gösterir.
PML/RARA (retinoik asit reseptör alfa) füzyon proteini oluşur.
AML-M3 tedavisinde All trans retinoik asit (ATRA) kullanılır.
t(15;17) translokasyonu (füzyon protein oluşumu)
Fagot hücreler (bol Auer body içeren hücreler) tipiktir.
Organomegali görülmez.
En sık SSS kanama AML-M3’de görülür.
DIC sıktır (Kanserler içinde DIC’e en sık neden olan M3’dür)

Yirmi yaşında bir erkek hasta ateş ve ciltte yaygın morluklar yakınmalarıyla başvuruyor. Kemik iliğinin miyeloblastlar ve atipik
hipergranüler promiyelositler ile infiltre olduğu bulunuyor.
Bu hastada aşağıdaki moleküler anormalliklerden hangisinin bulunması beklenir?
A) BCR-ABL füzyon geni
B) PML-RARα füzyon geni
C) AML1-ETO füzyon geni
D) MLL geni bozukluğu
E) CBFβ -MYH11
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HASTALIK

SUBTİP

KROMOZOMAL ANOMALİ

PROGNOZA ETKİSİ

ALL

Pre-B

Trizomi 4 ve 10

Olumlu

t(12;21)

AML

Pre-B

t(4;11)

Olumsuz

Pre-B

t(9;22)

Olumsuz

B-cell

t(8;14)

None

General

Hiperdiploidi

Olumlu

General

Hipodiploidi

Olumsuz

M2

t(8;21)

Olumlu

M4

inv(16)

Olumlu

M3

t(15;17)

Olumlu

General

del(7)

Olumsuz

Infant

t(4;11)

Olumsuz

AML-M4(myelomonositik) , M5 (monositik)
Extramedüller tutulum sıktır.
idrarda ve serumda lizozim (muramidaz) pozitif
hepatosplenomegali, dişeti hipertrofisi ve SSS tutulumu M4-M5 de sıktır.
inv 16, M4
t(9;11) M5 de sıktır
AML-M6 (Eritolösemi)
Di guglielmo sendromu
Radyasyon ve alkilleyici ajanlara maruz kalanlarda sıktır.
COOMB’s (+); PAS (+)
hipergamaglobulinemi, ANA (+) liği olabilir.
sinovit ve diğer seröz boşluklarda sıvı birikimi daha sıktır.
AML-M7 (Megakaryositik lösemi)
Kemik iliğinde fibrozis görülür; myelofibrozisde kemik iliği aspirasyonu zordur, ilik alınamayabilir.
Tedavi:
İndüksiyon tedavisinde en sık sitozin arabinozid kullanılır; en sık daunorobisin ile kombine edilir.
Gemtuzumab, CD 33 antikorudur. Özellikle 60 yaş üstü ve sitotoksik tedaviyi tolere edemeyecek hastalarda
kullanılır.
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Kemik iliği transplantasyonu
Graft- Versus- Host hastalığı (GVHD):
ilik transplantasyonundaki başlıca sorundur.
Alloantijenlere(HLA-1) karşı donör T hücrelerinin reaksiyonu sonucu gelişir.
Major hedef organlar deri (dermatit), gastrointestinal traktüs (diyare) ve karaciğerdir

MDS (MYELODİSPLASTİK SENDROM)
Tanım:Sitopeni ve kemik iliğinde dismorfik değişiklerle karakterize bir grup hastalıktır.
Etyolojisinde benzen, radyasyon, kemoteröpatik ilaçlar, sitogenetik anomalite (5q-) ve yaşlılarda sıklıkla
idiopatik olarak görülebilir.
Sınıflaması;
1. Refrakter anemi: En sık görülen tip’dir.
2. Refrakter anemi ve ring sideroblastlar
3. Refrakter anemi ve blast artışı
4. Refrakter anemi ve transformasyonda blast artışı; K.İ. de %20-30, periferde %5’den fazla blast var, auer rodları
görülebilir ve ve bu form sıklıkla akut lösemiye dönüşür.
5. Kronik myelomonositik lösemi
Klinik: Yaşlıların hastalığıdır (ortalama tanı> 68) anemi ile bulgu verir. %20 vakada splenomegali görülebilir.
Periferik yayma:
Diseritropoez, dislokopoez, dismegakaryopoez görülür.
Plateletler büyük ve granülsüzdür.
Pelger-Huet, ringed, veya anormal segmentli hipogranüle lökositler (Döhle cisimciği içerirler) görülür.

Tedavi: Herediter formunda piridoksin yararlıdır. 5-Azacytidine ,Lenalidomide

LENF BEZİ MORFOLOJİSİ.

LENF BEZİ HASTALIKLARI
HODGKİN LENFOMA
20-40 yaşında ve 70 yaşında iki pik yapar, erkeklerde daha sıktır.
B hücreli lenfomadır.
Tedaviye çok iyi yanıt verir.
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HH’da tipik görünümü olan malign hücrelere Reed Stenberg hücresi denir. (RS)
RS hücresi HH tanısı için kesin gereklidir. 2 ya da daha fazla çekirdekligeniş ve hafif eozinofilik stoplazmalı, belirgin
nükleolusu olan, çekirdek yerleşimi baykuş gözünü andıran malign hücrelerdir.
Tanı:
Genç erkek çocukta posterior servikal zincirde ağrısız lastik kıvamında, konglomere LAP Hodgkin için tipiktir.
Kilo kaybı, gece terlemesi, persistan ateş gibi B semptomları hastalığa eşlik edebilir.
RS hücresinde CD 30, CD 15, BSAP (B cell activating protein ) pozitiftir.

Hodgkin Lenfomalann Sınıflandırılması
Subtip

Morfoloji ve İmmünofenotip

Nodüler
sklerozan

Bol laküner tip RS hücre, nadir diagnostik RS. Bol

Klinik Özellikler/Evre/Prognoz

Sıklıkla evre 1-2 tümörlerdir.
Mediastinal ve alt servikal,
lenfosit, eozinofil, makrofaj, plazma hücresi. Fibröz bantlar supraklavikular tutulumu yapar.
Erkek = kadın
ile lenfoid doku nodüllere ayrılır. RS hücreleri CD15+,
CD30+ EBV-

Mikst hücreli

Sık mononükleer ve diagnostik RS hücresi
Bol T lenfosit, eozinofil, makrofaj, plazma hücresi.
RS hücreleri CD15+, CD 30+,
% 70 EBV (+)

%50 den fazlası evre 3-4
Bifazik pik (genç erkekler ve >55 yaş)
Prognoz iyi
Gece terlemesi, ateş kilo kayıbı fazla

Lenfositten
Zengin

Az mononükleer ve diagnostik RS hücresi

Erkeklerde sıktır
Prognoz çok iyidir

Bol T lenfosit
RS hücreleri CD15+, CD 30+,
% 40 EBV (+)

Lenfositten
fakir

Retiküler varyant: Aşırı bol diagnostik RS hücresi
ve varyantları
Zeminde reaktif hücreler son derece az.
Diffuz fibroz varyant: Hiposellüler fibriler zemin,
Az miktarda diagostik RS ve varyant RS,
Az miktarda reaktif hücre RS

Nadir görülür
Yaşlı erkeklerde oluşur
HIV + kişilerde sıktır
Geri kalmış ülkelerde sıktır
Large celi NHL ya dönüşebilir.
Prognoz çok kötü seyreder

hücreleri CD15+, CD 30+,
EBV>%70(+)
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Lenfosit
predominant

Az miktarda L&H (popcorn varyant) RS
Zeminde folliküler dendritik hücreler ve reaktif B
hücreleri,
RS hücreleri CD15- ve CD 30-, CD20+, BCL6 + EBV (-)

Genç erkeklerde servikal-aksiller
LAP bazen de mediastinal tutulum
Nüks sık
Prognoz çok iyi

Lenfositten yoksun/fakir HD -* Mononükleer varyant.
RS hücreleri, CD15, CD30 (+) tir, lenfosit-baskın tipte CD20 (+) olabilir.

Evreleme: PET-CT
Evre1: Tek lenf node veya tek ekstralenfatik organ tutulumu
Evre 2: Diafragma tek tarafında, 2 veya daha fazla lenf nodu
Evre 3: Diafragmanın her iki tarafında tutulum
Evre 4: Sistemik organ tutulumu

Tedavi
Evre I ve IIa’nın tedavisinde radyoterapi uygulanır;
Evre IIb, III ve IV’da kemoterapi uygulanır
Prognozu ve tedaviye cevabın en önemli belirleyicisi hastalığın evresidir.
HH’da kötü prognoz kriterleri:
Serumunda CD30 pozitif olanlar
IL-2 reseptörü yüksek olan hastalarda prognoz kötüdür
Aşağıdaki monoklonal antikorlardan hangisi B lenfositlere bağlanır?
A) İnfliksimab
B) Basiliksimab
C) Rituksimab
D) Transtuzumab
E) Alemtuzumab
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NON - HODGKİN LENFOMA
Heterojen bir hastalık grubudur.
%70’i B hücrelerden %30’u T hücrelerden
Median görülme yaşı 65-70 dir, erkeklerde daha sıktır.
Erişkinlerde düşük dereceli foliküler lenfoma; çocuklarda yüksek dereceli diffüz lenfoma daha sıktır
Etiyolojide:

Klinik
Ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, LAP ve organomegali bulunabilir.
Hb genelde normal, Alkalen fosfataz yüksek , LDH yüksek, ürik asit yüksek
Otoimmün hemolotik anemi görülebilir.
En sık semptom periferik lenf nodu büyümesidir. (LAP) (en sık servikal)
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Hodgkin Hastalığı ve NonHodgkin Lenfomalarda Ann-Arbor Evrelemesi
Evre

Hastalığın Yayılımı

1*

Tek lenf nodu bölgesi (I) ya da tek ekstralenfatik organ/bölge tutulumu (IE)

2*

Diyaframın aynı tarafında iki ya da daha çok lenf nodu (II) veya ilişkili ekstralenfatik organ veya doku (IIE)

3*

Diyaframın her iki tarafı lenf nodları (III), dalak (His), ilişkili ekstralenfatik doku (İNE) veya her ikisinin (IIIES) tutulumu

4*

Multipl ekstralenfatik organ tutulumu, nodal tutulum olur veya olmaz

*

Ateş, gece terlemesi, kilo kaybı varsa B, yoksa A

LOW GRADE LENFOMA (DÜŞÜK DERECELİ LENFOMA)
Alt grupları (en iyi prognozludan kötüye doğru sırasıyla)
1. Folliküler lenfoma (tekrarlayan remisyonlar sağlanabilir)
14; 18 translokasyonu vardır.
Translokasyon sonucu aşırı yapılan bcl-2 geni apopitotik hücre ölümünü inhibe eder.
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2.Kronik lenfositik lenfoma/lösemi
3. Mantle Cell lenfoma (sentrositik)
Mutlak kemik iliği tutulumu, GIS tutulumu.
t (11-14) bulunur. Siklin D amplifikasyonu vardır.
4. Low-grade T-cell lenfoma (periferal T-cell lenfoma)

Çocukluk çağında non-Hodgkin lenfoma en sık hangi lenfatik lokalizasyondan başlar?
A) Aksiller
B) Baş-boyun
C) Mediastinal
D) İnguinal
E) Abdominal

HİGH GRADE LENFOMA (YÜKSEK DERECELi LENFOMA)
En kötü prognoza sahiptirler, çok kısa sürede ölümle sonuçlanır.
Herhangi bir yaşta olabilir. Lenfoblastik (çoğunlukla T kökenli), immünoblastik-diffuz büyük hücreli lenfoma (bcl
2, bcl-6), küçük çentiksiz hücreli (Burkitt, diffüz küçük çentiksiz hücreli, indifferansiye).
Burkitt lenfoması bilinen en hızlı büyüyen tömürdür (ikilenme zamanı 24-48 saat). Afrika tipi çene tutulumu ile
Amerikan tipi abdominal kitle ile prezente olur.
Burkitt Lenfoma:
B hücre kaynaklı aggresif lenfomadır; t(8-14) translokasyonu vardır. C-myc amplifikasyonu oluşur. Patolojik
olarak lenf bezlerinde yıldızlı gökyüzü manzarası

Endemik Burkitt lenfoma en sık Orta Afrikada’dır; En sık çene kemiklerinden başlar.
Tümör turnover’ı en hızlı olan tümördür.
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Sporadik Burkitt lenfoma GIS da ileoçekal bölge ve servikal bölge lenf nodlarını tutar.
Genelde çocuklarda görülür. Kemoterapiye duyarlıdır. Tümör lizis sendromu sık görülür
Çocukluk çağı HDL'ların 4 majör patolojik subtipi

Sıklık

Hücre tipi

1. Burkitt lenfoma (BL) *

%40

B

2. Lenfoblastik lenfoma (LL)

%30

T (%80), B (%20)

3. Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL)

%20

B

4. Anaplastik büyük hücreli lenfoma (ABHL)

%10

T (%70), Null (%20)
B (%10)

(* Küçük çentiksiz hücreli lenfoma)

Hodgkin Hastalığı ve Non-Hodgkin Lenfomalar Arasındaki Farklar
Hodgkin Hastalığı

Non-Hodgkin Lenfoma

Genellikle merkezi (mediastinal, servikal, paraaortik) ve

Genellikle multipl periferik lenf nodunda başlar

tek bir lenf nodunda başlar
Lenf nodundan komşu lenf noduna sıra ile yayılır

Yayılım sırası yoktur. Uzak metastaz yapabilir

Mezenterik ganglionlar ve waldeyer halkası nadiren

Waldeyer halkası ve mezenterik ganglionlar sıklıkla tutulur

tutulur.
Ekstranodal tutulum yoktur (ileri evrelerde olabilir)

Ekstranodal tutulum sıktır

TÜMÖR LİZİS SENDROMU
Tümör lizis sendromu (TLS) tedaviye bağlı veya spontan hücre ölümü sonucu görülen bir dizi metabolik bozukluk
sonucu oluşur.
Hücre parçalanması sonucu çok miktarda ürik asit, potasyum, fosfat ve pürin metabolitleri dolaşıma katılır.
Kalsiyum-fosfat kristallerinin çökmesi sonucu hipokalsemi oluşur.
TLS başta kalsiyum-fosfat ve ürat çökeltisi sonucu oluşan akut böbrek yetmezliği (ABY) ve diğer multi organ
yetmezlikleri sonucu yüksek morbitide ve mortaliteye yol açmaktadır. Tümör Lizis Sendromunun engellenmesindeki en önemli
üç olay; (1) hidrasyon; (2) idrarın alkalileştirilmesi; (3) ürik asit oluşumunun azaltılması (Allopürinol)

ÇEŞİTLİ LENFOİD NEOPLAZM TİPLERİ
MALT tipi düşük dereceli lenfoma: (Extranodal marjinal zon lenfoma)
Mukoza lenfoid dokusundan köken alır.
T (1-14) , t (11-18) içerebilirler.
Otoimmün hastalıklarla birliktelik. (Sjogren, Hashimato)
H. pylori etyolojisi
Bulantı, kusma, karın ağrısı, malabsorbsiyonla prezentasyon
B cell hücrelerinden köken alır.
HAIR CELL LÖSEMİ
Stoplazmasından saç benzeri uzantılar barındıran B lenfosit kökenli lösemidir.
Ortalama tanı yaşı 50 yaştır. 4:1 erkek hakimiyeti gösterir.
CD19, CD20 gibi B hücre markerleri içerir.
CD 11c ve CD103 tipiktir.
Masif splenomegali yapması tipiktir. Kemik iliği infiltrasyonu ve splenik yıkıma bağlı pansitopeni tipiktir.
BRAF mutasyonu olabilir.
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Tanı:Periferik yaymada stoplazmik saçaklanma gösteren (hairy cell) .Hairy cell asit fosfataz ile histokimyasal reaksiyona
girer. Bu reaksiyon tartarik asitle inhibe edilemez. (Tartarat rezistan asit fosfataz)(TRAP)

Dev dalak ve pansitopenisi olan 60 yaşında bir erkek hastada öncelikle aşağıdaki hastalıklardan hangisi
düşünülmelidir?
A) Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
B) Aplastik anemi
C) İmmün trombositopenik purpura
D) Herediter sferositoz
E) Saçlı hücreli lösemi

Tedavi
Prognoz çok iyidir. Splenektomi fayda sağlar.
2-Klorodeoksidenozin (cladribine): İlk seçenek
Deoksioformisin (pentostatin): ADA inhibitörüdür.
BRAF inhibitor vemurafenib
Mukozis Fungoides ve Sezary Sendromu
Cildin en sık rastlanan primer lenfomasıdır.
Sezary sendromu, mukozis fungoidesin lösemik formudur.
Epidermotropik T lenfositlerden köken alır (en sık CD4(+))
Uzun yıllar süren nonspesifik dermatit öyküsü sıktır.
3 evresi vardır:
eritem
plak
tümör.

Sezary sendromunda tanı periferde tipik serebriform hücrelerin görülmesiyledir.
Mukozis fungoides tanısı biyopsiyledir.
Nitrogen mustard ve PUVA ile tedavi edilebilir.
AIDS ile birlikte lenfoma
En sık yüksek dereceli immunoblastik veya küçük çentiksiz hücreli tip lenfomadır.
Primer santral sinir sistemi lenfoması sıktır.
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B hücreli lenfomalar artmıştır.
LENFOMA İLE KARIŞAN HASTALIKLAR
En sık lenfoma ile karışan durum lenf bezlerinde foliküler hiperplazi ile giden romatolojik hastalıklar ve
enfeksiyonlardır.
Castleman's hastalığı (Anjiofoliküler lenf nodü hiperplazisi) lenfoma ile karışabilen nadir bir hastalıktır. Lenf bezinde
damarlanmanın hakim olduğu foliküler ve plazma hücre hiperplazisi mevcuttur. Castleman hastalığı HIV pozitif hastalarda,
HHV-8 ile ilişkilidir.
Kikuchi disease (histiositik nekrotizan lenfadenit) genç kadınlarda görülen, boyunda lenf bezi hiperplazisidir.
Ateş, halsizlik, rash ile karakterizedir. Lenf nodunda nekroz ve histiosit infiltrasyonu vardır.
PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI
MGUS (Monoklonal Gamopati Undetermined Significance)
Tanım:
MGUS myelom semptomları olmadan monoklonal gamopati olmasıdır.
Klinik:
Asemptomatik olup, insidental olarak tanı konur. MGUS lu hastaların her yıl %1’i multipl myelom ve ilişkili hastalıklara
yakalanırlar.
Tedavi:
Yoktur.

MULTİPL MYELOMA
>63 yaş, erkeklerde sık.
En sık semptom kemik ağrısı ve anemidir. Kemik ağrısı IL-6’nın neden olduğu osteolitik lezyonlara bağlıdır.
Halsizlik, kanama diatezi, hiperkalsemi, böbrek yetmezliği, sık enfeksiyon (en sık pnömokok ve staf ile)
Laboratuvar:
NN anemi, sedim artışı,
idrarda Bense Jones proteini,
hipogammaglobunemi (10%),
kemiklerde litik lezyonlar (vertebra, kafa, kosta, pelvis, proksimal humerus, femur sıklık sırası ile - klavikula ve
skapulada nadir),
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Böbrek tutulumu:
MM’lı hastalarda böbrek yetmezliğinin en sık sebebi myeloma böbreğidir. En önemli nedeni hafif zincirlerin distal
ve toplayıcı kanallarda birikmesidir.
Patolojik kırık:vertebrada
Enfeksiyon:En sık pnomoni etkenleri S.pnomoni, S.aureus, K.pnomoni dir.
MM’un tanı kriterleri şunlardır:
Major kriterler:
1. Doku biyopsisinde plazmositom tanısı
2. Kemik iliğinde >30 plazma hücresi
3.Serum ve/veya idrarda elektrofo-rezinde monoklonal gamopati (IgG>3.5, IgA>2 g/dl)
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TEDAVİ:
1.

Melfelan + prednizolon (birinci tercih) ,VAD,

2.

TALİDOMİD,bortezomib - Carfilzomib, (proteaz inhibitörü), lenalidomide. (Bortezomibin yan etkisi nöropatidir)

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi nedeniyle izlenen hastalarda, 65 yaşın altında olanlar için ilk tedavi yaklaşımı yüksek
doz melfalandır?
A) Kronik lenfositer lösemi
B) Waldenström makroglobulinemisi
C) Multipl miyelom
D) Saçlı hücreli lösemi
E) Miyelodisplastik sendrom

OSTEOSKLEROTİK MYELOM (POEMS Sendromu)
Polinoropati, Organomegali, Endokrinopati, M protein, Skin changes (POEMS)ile karakterizedir.
Temel klinik tabloyu motor hasarın ön planda olduğu demiyelinizan nöropati ve sklerotik iskelet lezyonları ile
karakterizedir. Hastaların % 50 sinde hepatomegali vardır.

WALDESTRÖM MAKROGLOBUNEMİSİ
IgM tipi monoklonal M proteini yaşlı ve erkekte sık olan bir hastalıktır.
Lenfoplazmositik hücrelerin kemik iliği, kan ve lenfoid dokuda artışı yanısıra anemi, lenfadenopati,
hepatosplenomegali, makroglobulinemi, nöropati ve hipervizkozite bulguları ile hekime gelir
FM ve laboratuar: KLL ve MM miks şekline benzer.Kİ Dry tape: Biyopside ise lenfo-plazmositer proliferasyon izlenir.
Tedavi: Asemptomatik olanlar tedavisiz izlenebilir. Klorambucil tercih edilen tedavidir. Hiperviskozite için
kullanılabilir.

Fludarabin

ve

2-deoksiadenozin

de

yararlıdır.

Bortezomib,

thalidomide,

lenalidomide,

plazmaferez
bendamustine

kombinasyonu.

Plazma değişimi, aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tedavisinde sıklıkla kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
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Akut miyeloblastik lösemi
Sistemik lupus eritematozus
İmmün trombositopenik purpura
Hiperviskozite sendromu
Sezary sendromu
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LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZLAR
Antijen sunan dendritik makrofajların (dendritik histiositler) neoplastik çoğalmasıdır. Hücreler HLA DR, S-100, CD1a
eksprese ederler.
Hücrelerin geniş, vakuollü sitoplazmaları, lineer yarıklı (oluklu) veziküler çekirdekleri vardır. Sitoplazmada Birbeck
granülleri olması karakteristiktir. Hastalık 3 klinikopatolojik guruba ayrılır;

1-MULTİFOKAL MULTİSİSTEM LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZ (LETTERER-SİWE SENDROMU)
Tedavisiz vakalar hızlı, fatal seyreder. Yoğun KT ile 5 yıllık survi %50.

2- ÜNİFOKAL VE MULTİFOKAL ÜNİSİSTEM LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZ (EOZİNOFİLİK GRANÜLOM)
Kemiklerin medüller kavitesinde ekspansif-eroziv kitle yapan Langerhans hücreli tümör ile karakterizedir.
3.

MULTİFOKAL ÜNİSİSTEM LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZ

Kafa kemiklerinde defektler + Diabetes insipitus+Ekzoftalmus kombinasyonu; Hand-Schüller-Christian triadı olarak
adlandırılır. Spontan iyileşme olabilir. Kemoterapi başarılıdır.

4. ERDHEIM-CHESTER HASTALIĞI
Langerhans hücreli olmayan histiositozdur
Langerhans hücreli histiositozda olan CD1a, S100 ekspresyonu olmaz. Birbeck inklüzyonu içermez. Tanı biopsi ile
konur.
5. Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis: Sigara kullanan yetişkinlerde görülen özel bir formdur. Sigara kullanımı
bırakılırsa spontan kaybolabilir.

TROMBOSİT HASTALIKLARI
Kanama zamanının uzamasına ve hemorajik diyateze yol açarlar
TROMBOSİTOPENİ
Anormal kanamanın en sık görülen sebebidir
Trombosit sayısı<100.000 ise kanama zamanı uzamaya başlar
50.000-20.000 arasında ise peteşi veya purpuralar görülür
<10.000 ise daha ağır spontan kanamalar (gastrointestinal ve santral sinir sistemi
kanamaları)
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TROMBOSİTOPENİNİN OLUŞ MEKANİZMASI
1-Yapımının bozulması
2-Yıkımın artması
A) İmmnun olmayan Yıkım
Hipersplenizm :Herhangi bir sebebe bağlı büyümüş dalak bilinmeyen bir nedenle otomatize kazanır.

Pansitopeni veya bisitopeni
Kemik iliği normal veya hiperselüler
Splenomegali
Splenektomi sonrası bulguların düzelmesi
Tedavi:
splenektomi
B) İmmunolojik Yıkım
İTP
Trombosite karşı gelişen antikorlar, trombositlerin dalaktaki makrofaj ile yıkımını sağlarlar.

Klinik:
Akut tipi: 2- 6 yaş çocuklarda ve sıklıkla viral bir enfeksiyon sonrası görülür
Çocuklarda trombositopeninin en sık nedenidir.
Ağızda hemorajik bül tipiktir.

Kronik tipi:
Trombositopenin 1 yıldan fazla sürmesidir.
Genç erişkinlerde (kadınlarda) sıktır
Peteşi, purpura, mukozalarda hemorajik büller ve travmaları takiben aşırı kanama şeklinde mukokütanöz
kanamalar görülür
Tedavi: Yüksek doz steroid (ilk tedavi seçeneği), hızlı yükseltilmek isteniyorsa IVIG
Splenektomi (steroide dirençli vakalarda ilk tercih)

İmmün trombositopenik purpuranın karakteristik bulguları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocukluk yaş grubunda en sık trombositopeni nedenidir.
B) Platelet ömrü kısalmıştır.
C) Plazmada antiplatelet antikorlar bulunur.
D) Kemik iliğinde megakaryositler yoktur veya azalmıştır.
E) En sık 2-8 yaş arasında gözlenir.
NOT:
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Splenektomi yapıldıktan sonra periferik yaymada Howell-Jolly cismi görülür. Ayrıca Tc 99m sülfür kolloid
sintigrafisi aksesuar dalağı lokalize etmed kullanılır.

TROMBOSİT FONKSİYONLARI

TROMBOSİT FONKSİYON BOZUKLUKLARI
Kazanılmış ve Herediter olarak ikiye ayrılır
1-Edinsel
Etiyolojik nedenler;
1. İlaçlar: NSAİİ (en sık), penisilin, betalaktam ant,
2. Böbrek yetmezliği: guanidinosüksinik asit, fenol bileşikleri, vasküler bozukluklar, kullanılan ilaçlar
3. Karaciğer hastalıkları,
4. Paraproteinemiler: paraproteinler trombosit ile fibrinojen etkileşmesini bozar ve kanama diyatezine neden olur.
2-Kalıtsal
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Von Willebrand Hastalığı
Tip I Von Willebrand Hastalığı
Tek bulgu sık burun kanaması veya kız çocuklarında uzamış mens (7 günden fazla mens görme), kolay ekimoz ile
karşımıza gelebilir.
Testler normal olduğu için sık atlanır.
Tanı:
ELISA ile VWF tayini veya RICOF testinin bozuk olması ile kanıtlanır.
Tedavi :
desmopressin
Tip 3 Von Willebrand Hastalığı
VWF hiç olmadığı için Faktör 8 stabilize edilemez.
Aynı klasik hemofili tablosu vardır.
aPTZ uzundur.
Tanı
RICOF bozuktur. F8 düzeyi düşüktür.
Ancak hemofiliden farkı, kanama zamanı da uzamıştır.
Tedavi:
F8 replasmanı

Glazmann Trombastenisi:
Aşağıdaki trombosit hastalıklarının hangisinde glikoprotein IIb / Illa reseptörü yetmezliği gözlenir?
A)
B)
C)
D)
E)

Glanzman trombastenisi
Bernard-Soulier sendromu
von Willebrand hastalığı
Trombotik trombositopenik purpura
Aplastik trombositopeni

Bernard Soulier Sendromu:
Faktör 13 Eksikliği
Klinik:Sık tekrarlayan kanama
Tanı:Kanama zamanı, PT, a-PTT normaldir.
Laboratuar :Üre lizis testi : Faktör 13 eksikliğinde pıhtı üre solüsyonu içinde dağılır.
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KOAGULASYON SİSTEMİ
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KOAGULASYON SİSTEMİNDEKİ BOZUKLUKLAR
HEMOFİLİ A, B, C
Hemofili-A
x’e bağlı resesif geçer; hastalık erkeklerde görülür.
Kadınlar taşıyıcıdır.
Faktör VIII eksik
En sık eklem içi kanamalar (hemartroz) ve kas içine kanamalar (hematom) görülür.
Hemartrozlar en sık diz eklemindedir.
Klinik
Tipik olarak travmayı takiben veya ciddi vakalarda spontan olarak yumuşak dokuda hematom, hemartroz, epistaksis,
gastrointestinal kanamalar, hematüri ve postoperatif kanamalar görülür.
Sünnet sonrası ve diş çekimi sonrası durdurulamayan kanama hikayesi vardır.
Tanı:
Kanama zamanı, protrombin zamanı normaldir.
Trombosit sayısı N, Faktör VIII azalmış,
aPTT uzun; VWF normal
Tedavide:
taze donmuş plazma ve faktör VIII kullanılır.
Hemofili A ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) En sık görülen koagülasyon defektidir.
B) X e bağlı resesif geçiş gösterir.
C) Kanama zamanı normaldir.
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D) Aktive parsiyel tromboplastin zamanı uzamıştır.
E) Protrombin zamanı uzamıştır.
Hemofili B
Faktör IX eksikliğidir
Tüm klinik ve laboratuvar bulguları Hemofili A ile aynıdır.
Faktör IX’un yarılanma süresi daha uzundur ve 24 saatte bir uygulanır.
Christmas hastalığı olarak da bilinir.

AKKİZ KOAGULASYON BOZUKLUKLARI
Multiple ve miks faktör eksiklikleri içerir
K Vitaminine Bağlı Faktör Eksiklikleri
Etiyoloji:
K vitamini malabsorbsiyonu
Kumarin (en spesifik K vitamini antagonisti)
Tanı: Hem parsiyel tromboplastin zamanı(PTZ) hem de protrombin zamanı (PZ daha hassas) uzar
Tedavi: K vitamini verilmesi
Yenidoğanın hemorajik hastalığı
Profilaksi için her bebeğe doğumda 1 mg K vit im yapılması önerilmektedir.
Anne sütü de K vitamininden fakir olduğu için özellikle anne sütü alan bebeklerde ve pretermlerde 2-7.günlerde
şiddetli kanamaya (gastrointestinal, nazal, intrakranial, sünnet sonrası kanama gibi) rastlanabilir.
Tanı:PT-a-PTT uzamış.K vit. eksikliğinde hatalı yapılan pıhtılaşma faktörlerine bakılabilir. (PIVKA testi)
Erken başlangıçlı (<24 st) hemorajik hastalık :annenin fenobarbital, fenitoin gibi K vitamini metabolizmasını bozan ilaçlar
aldığı durumlarda oluşur.
Geç başlangıçlı(>7 gün)hemorajik hastalık:K vitamininin malabsorpsiyonu durumlarında görülür.
Tedavide :1-5 mg K vit i.v. verilir.
MİKROANJİOPATİK HEMOLİT ANEMİ (DIC-HÜS-TTP)
DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGULASYON
DIC Nedenleri:
Malign hastalık
Septisemi, gram (-) bakteriler, meningokokal
Kasabach-Merrit sendromu
Obstetrik nedenler (Amniotik sıvı embolisi, HELLP sendromu, ablatio plesenta, intrauterin ölü fetüs) ,Yaygın
tümörler; Trousseau Sendromu
Patoloji: En sık nedeni Gr(-) endotoksin içeren bakterilerle enfeksiyondur.
Kullanıma bağlı faktör I, V, VIII ve diğer faktörlerin düzeyi azalır. (tüketim koagulopatisi)
Fibrin yıkım ürünleri, di-dimer artar. DIC tanısında en uygun metod fibrinopeptid A’nın ölçümüdür. Hem
prorombin zamanı, hem de aktive parsiyel tromboplastin zamanı uzar.
Tedavi:
Taze donmuş plazma, trombosit konsantresi, heparin
Periferik yaymada fragmente eritrositler görülür.
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KOAGULASYONUN PATOLOJİK İNHİBİTÖRLERİ
Diğer akkiz koagulasyon bozuklukları:
Amiloidoz (faktör X eksikliği)
Nefrotik sendrom (koagulasyon faktörlerinin özellikle faktör 9’un renal kaybına bağlı)
Ekstrakorporal dolaşım
Massif transfüzyonlar sonucu koagulopati görülebilir
TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA (TTP)
Patoloji
Hastalarda VWF yarıklayan proteaz defekti (ADAMTS) olduğu gösterilmiştir.
Bu anormal vWF aşırı trombosit-endotel bağlanmasına yol açar, mikrotrombüsler oluşur
Orta yaşlı bayanlarda görülür
Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP)nın 4 majör kriteri:
1-

Mikroanjiopatik hemolitik anemi

2-

Trombositopeni

3-

Ateş

4-

Nörolojik belirtiler (Koma)

Tedavi:
TTP’de plazmaferez hayat kurtarıcıdır.

HÜS (HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM)
Patoloji
Özellikle EHEC (E.coli O157/ H7) suşu ile ilşkilidir. Bu bakterinin yaptığı verotoxin (Shiga like toxin ) endotelde
protein sentezini bozar ve böbrek yetmezliği oluşturur.
Mikroanjiopatik hemolitik anemi
Trombositopeni
Tanı:
Renal fonksiyon bozukluğu ile karakterizedir. Ağır vakalarda kortikal nekroz oluşabilir.
HÜS’de TTP’den farklı olarak ateş ve norolojik belirtiler olmayabilir.
Laboratuarda:
Mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni
Periferik yaymada şiştositler (fragmante eritrosit)
Retikülositoz ve intravasküler hemoliz bulguları vardır.
Tedavi:
Plazmaferez
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ANTİKOAGULAN SİSTEM

HİPERKOAGULABİLİTE VE ARTMIŞ TROMBOZ
Plazma proteinlerinin bozuklukları sonucu tromboza sebep olan hastalıklar:
Aktive protein C rezistansı (Faktör V Leiden mutasyonu) (en sık)
Protromin mutasyonu
Antitrombin III eksikliği
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Faktör V Leiden Mutasyonu
Faktör 5 Leiden mutasyonunda faktör 5, protein C tarafından etkisiz hale getirilemez ve tromboza yatkınlık olur. ,
Toplumda en sık görülen herediter pro-trombotik hastalık Faktör V Leiden (Aktive Protein C rezistansı)’ dır.

Protein C eksikliği
homozigot şekilleri yeni doğanda purpura fulminansa sebep olur
heterozigotlarda venöz tromboz insidansı artmıştır ve heparin verilmeden Warfarin verilmesi halinde deri nekrozları
meydana gelebilir

AFA sendromu Fizyopatoloji
Patoloji:
antifosfolipid antikorlar (Kardiolipin antikorlarıdır)
AFA Klinik bulgular:
uzamış PTT
tromboz (arteryel ve venöz)
plasental disfonksiyon ve tekrarlayan abortuslar
Trombositopeni
Antikardiolipin antikor IgG ve IgM (VDRL-RPR gibi sifiliz testleri pozitif çıkar)
Laboratuar:
hasta plazması normal plazma ile karşılaştırıldığı zaman düzelmeyen PTT uzaması şeklindedir
Tedavi:
Warfarinle antikoagulasyon
Aşağıdaki durumların hangisinde, hem arteryal hem de venöz sistemde tromboz gelişmesine yatkınlık gözlenir?
A)
B)
C)
D)
E)
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Faktör V Leiden mutasyonu varlığı
Antitrombin III eksikliği
Hiperhomosisteinemi
Protein C eksikliği
Protein S eksikliği
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ANTİKOAGULAN İLAÇLAR
Heparin
Heparin mast hücresinde buluna glikozaminoglikandır.
Heparin proteaz görevi olan anti-trombini aktive eder.
Antitrombin 2, 9,10 faktörleri yıkarak etkisiz hale getirir.Heparin etkisi a-PTT ile takip edilir.
Düşük Molekül ağırlıklı Heparin
Enoksaparin, dalteparin, tinzaparin, ardeparin, nadroparin, reviparin
Faktör Xa inhibitörleridirler.
Heparine karşı gelilen antikorlar platelet faktör 4 ile etkileşip trombositopeni oluşumuna yol açarlar.
Uzun süre kullanımda osteoporoz riski vardır.
Aldesteron sentezini inhibe eder. Bu nedenle hiperkalemi oluşturabilir.

DİĞER ANTİKOAGULANLAR
Lepirudin, Bivaluridin
Sülükte buluna ve trombini inhibe eden hirudinin deriveleridir.
Heparin induklediği trombositopeni durumunda kullanılırlar.
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Argatroban
L-arjinin derivesidir.
Trombinin aktif bölgesine reversibl bağlanırlar.
Trombini inhibe eder.
Drotrecogin
Aktive-protein C nin rekombinan formudur.
Sepsiste mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir.
Fondaparinux
Fondaparinuks aktif faktör X’un (Xa) sentetik ve selektif bir inhibitörüdür. Antitrombin III’e selektif olarak bağlanan
fondaparinuks, Faktör Xa’nın antitrombin III ile nötralizasyonunu yaklaşık 300 kat artırarak koagulasyon kaskadını bloke ederek
hem trombin oluşumunu hem de trombüs gelişimini önler. Heparin benzeri polisakkariddir.
Fondaparinuks, trombini inaktive etmez ve trombosit fonksiyonları üzerinde bilinen etkisi yoktur. Fondaparinuksa
bağlı trombositopeni bildirilmemiştir.

Rivaroxaban
Oxazolidinone türevidir. Fondaparinuks aktif faktör X’un (Xa) sentetik ve selektif bir inhibitörüdür. Bu etki antitrombin
III’ den bağımsızdır. Oral olarak DVT proflaksisinde kullanılır.

Dabigatran
Oral yoldan kullanılan faktör 2 (trombin) inhibitörüdür.
Kumadin kullanım endikasyonlarında (atrial fibrilasyon, protez kalp kapağı) kullanılır.
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NEOPLAZi

Preneoplastik Hastalıklara örnekler
Karaciğer sirozu (HBV, HCV, hemakromaztoz) ⇒ Hepatoselüler karsinom
Solar keraztoz (Aktinik keratoz) ⇒ Skuamöz hücreli karsinom
Kronik atrofik gastrit (H. pylori ya da pernisiyöz anemi nedneli) ⇒ Mide karsinomu
Ülseratif kolit, Crohn hastalığı ⇒ Kolon adenokarsinomu
Kemiğin Paget hastalığı, osteomyeliti, avasküler nekrozu ⇒ Osteosarkom
Oral ve genital mukozada lökoplaki ⇒ Yassı epitelyum hücreli karsinom
Hashimoto, Graves hastalığı ⇒ Papiller tiroid karsinomu.
Yanık, skar gelişimi ⇒ Marjolin ülseri (yassı epitelyum hücreli karsinom)
Villöz adenomlar gibi bazı beningntümörler de karsinom gelişimi için predispozisyondur.
Gonadal disgenezi ⇒ Germ hücreli tümörler
Sürekli rejeneratif hücre proliferasyonu; osteomyelit fistüllerinin ağzından skuamöz hücreli karsinom çıkması,
sirozda rejeneratif hepatositlerde hepatosellüler karsinom çıkması gibi.

KANSERİN BİYOLOJİK KÖKENİ
Üç gen grubunda oluşan genetik hasar, karsinom gelişiminin ilk aşamasıdır. Bunlar büyümeyi uyaran onkogenlerin
aktivasyonu, kanser süpresör genlerin inaktivasyonu ve apopitozisi düzenleyen genlerdeki mutasyonlardır
Ek olarak DNA onarım genlerindeki bozukluk major rol oynayan patolojilerden biridir. Her tip mutasyonun oluşmasına
yol açar.

PROTOONKOGENLER ve BÜYÜME FAKTÖRLERi
Onkogen aktivasyonuna neden olan belli başlı translokasyonlar
Tümör

Translokasyonlar

KML: t (9, 22)
AML, ALL : t (4, 11) ; t (6, 11)
Burkitt lenfoma, T hücreli ALL: t (8, 14)
Mantle cell lenfoma: t (11, 14)
Foliküler lenfoma: t (14, 18)
T-hücreli ALL: (8, 14) ; t (10, 14)
Ewing sarkomu: t (11, 22)

Abl/bcr
AF4/MLL, AF6/MLL
c-myc / lgH
cyclin D / lgH
lgH / bcl-2
c-myc / YCR-; Hox 11 / TCRFL-1 / EWS

Onkogenler, Aktivasyon Mekanizmaları ve Neden Oldukları Tümörler
Kategori

Protoonkogen

Mekanizma

Birlikte görüldükleri tümörler

Büyüme Faktörleri
PDGF zinciri

Sis

Overekspresyon

Astrositom
Osteosarkom

FibroblastGrowth Factors

Hst-1

Overekspresyon

Mide kanseri

lnt-2

Amplifikasyon

Mesane ca meme ca ve melanom

TGF alfa

TGFalfa

Overekspresyon

Astrositom, Tiroid ca

HGF

HGF

Overekspresyon

Hepatosellüler ca
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Büyüme Faktör reseptörleri(RTK)
EGF reseptör ailesi

ERB-1

Overekspresyon

Akciğer skuamoz ca, gliomlar

ERB-B2

Amplifikasyon

Meme ca ve over ca

CSF-1 reseptörü

Fms

Nokta mutasyon

Lösemi

Nörotropic faktör reseptörü

Ret

Nokta mutasyon

MEN lIAveMEN lIB

Rearrangement

Familyal medüller tiroid CA, Sporadik tiroid
papiller CA

PDGF reseptörleri

PDGF-R

Overekspresyon

Gliomalar

Stem Celi Faktör reseptörü

KIT

Nokta mutasyon

Gastrointestinal stromal tümörler, Diğer yumuşak
doku tümörleri

GTP bağlayanlar

K-RAS

Nokta mutasyon

Kolon, akciğer, pancreas ca

H-RAS

Nokta mutasyon

Mesane ve böbrek ca

Sinyal İletim Proteinleri

N-RAS

Nokta mutasyon

Melanom, hematolojik maligniteler

Nonreseptör tirozin kinaz

Abl

Translokasyon

Kronik miyeloid lösemi Akut lenfoblastik lösemi

RAS sinyal iletimi

BRAF

Nokta mutasyon

Melanom, nevus

WNT sinyal iletimi

beta -Catenin

Nokta mutasyon

Hepatoblastom, Hepatosellüler ca

Nükleer regülatör proteinler
Transkripsiyon aktivatörleri

C-Myc

Translokasyon

Burkitt lenfom

N-myc

Amplifikasyon

Nöroblastom

L-myc

Amplifikasyon

Akciğer küçük hücreli CA

Siklin D

Translokasyon

Mentle hücreli lenfoma

Hücre siklus regülatörler
Siklinler

Sikline bağımlı kinazlar

O.E

Amplifikasyon

Meme, özefagus CA

Siklin E

Overekspresyon

Meme ca

CDK4

Amplifikasyon

Glioblastom, melanom, sarkom
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TUMOR SUPRESOR GENLER
Bu genler düzenli çalıştıklarında malignite çıkmasına engelolan bozulduğunda maligniteye yol açan proteinleri
kodlarıar.
Karakteristik olarak otozomal dominant geçiş gösterirler.
BRCA-1
Hücresel
Lokalizasyon
Hücre yüzeyi

Plazma
Membranı

Sitozol

Çekirdek

O.E

DNA onarımı
Tümör Süpresör Gen Bozukluklarında Oluşan Tümörler
BRCA-2
DNA onarımı
Gen
Fonksiyon
Somatik mutasyon ile
oluşan tümör
KFL-6
Transkripsiyon (P21
Prostat kanseri
sentezi)
TGF res.
Grovvth inhibisyonu
Kolon kanseri

Kadın meme, över ca
Kadın, erkek meme ca
Kalıtsal mutasyon ile oluşan
tümör
?
Familyal mide kanseri

E-cadherin

Hücre adezyonu

Mide kanseri

VHL
NF-1
Merlin

Transkripsiyon
RAS inhibisyonu
Hücre iskelet
stabilitesi

Renal celi ca
Schwannoma
Schvvannoma
Meningioma
Ependimom

Renal celi ca,
Feokromasitoma
Nörofibromatozis Tip-1
Hemangioblastom
Meningial
ve sarkomlar
angiomatozis.
Nörofibromatozis tip II
(Akustik Schvvannoma, ve
meningioma)

Patched
(PTCH)

TGF R ve PDGFR
sentezi

-

Gorlin sendromu (nevoid
bazal celi ca sendromu)

APC/
p catenin

Sinyal inhibisyonu

Mide, kolon, pankreas
cave melanoma

Familyal adenomatoz
polipozis koli: Kolon ca

PTEN (P27)

Fosfataz aktivitesi
taşır. Apoptozis ↑

Endometrium ve
Prostat ca

Cowden sendromu

SMAD2
SMAD4
Rb

TGF  sinyal iletimi

Kolon ca
Pankreas ca
Retinoblastoma,
osteosarkoma, meme,
kolon, akciğer ca

Retinoblastom
Osteosarkom

P53

Hücre siklusu,

Kanserlerin

Li-Fraumeni Sendromu

apoptozis

çoğunluğu*

Multipl ca ve sarkom

Mitoz siklus
regülasyonu

wt-i

Nükleer transkripsiyon Willms tm

Wilms Tm.

P16

CDK inhibisyonu

Malign melanom

Pankreas, özofagus
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TÜMÖR SÜPRESÖR GENLER (özet)
Gen

Kromozom

İlişkili tümör

Rb

13q

Retinoblastom, osteosarkom

BRCA 1 ve 2

17q, 13q

Meme ve over kanseri

P 53

17p

Birçok kanser, Li-Fraumeni sendromu

P 16

9p

Melanoma

APC

5q

Kolon kanseri

WT1

11q

Wilms tümörü

NF1

17q

Nörofibromatozis tip1

NF2

22q

Nörofibromatozis tip2

DPC

18q

Pankreas kanseri

DCC

18q

Kolon kanseri

DNA ONARIM GENLERİ
Herediter Nonpolipozis Kolon Karsinomu (HNPCC) Sendromu:
DNA tamir defekti vardır. Bu otozomal dominant ailevi hastalıkta, çekum ve proksimal kolonda kanser oluşur.
Kalıtsal ailevi polipozis koli sendromununun aksine HNPCC'de kanser adenomatöz poliplerden gelişmez. Bu durum
Lynch sendromu olarak da bilinir ve bu kadınlarda endometrial kanser ve over kanseri riski de artmıştır. Bu hastalarda
mismatch DNA tamir kusuru vardır.

Xeroderma Pigmentozum:
Xeroderma pigmentosum (XP) DNA otozomal resesif kalıtılan DNA tamir defektidir. UV ışını, DNA da timinler arasında
çapraz bağlar yaparak timin dimerleri oluşturur.

O.E
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XP hastalarında endonukleaz aktivitesi defektlidir. XP hastalarında en sık görülen deri kanseri SCC dir
Bloom Sendromu, Ataksi Telenjektazi (ATM geni hasarlanır), Fankoni Aplastik Anemisi
Bu hastalıklar otozomal resesif kalıtılır. DNA hasarı yapan ajanlara karşı bir hipersensitivite vardır.
Telomeraz ve kanser
Her kromozomun uçları telomer adı verilen yapılar içerir
Stem cell gibi sürekli bölünen hücrelerde ise telomeraz adı verilen enzimler bulunu ki bu telomer sayısını sürekli
yeniler. Telomer kısalması bir tümör süpressör mekanizmadır ve telomerazın malign hücrelerde bulunması hücrenin sonsuz
bölünebilmesini ve ölümsüz oluşunu sağlar.

Tümör anjiogenezisi
Tümör kaynaklı anjiogenik faktörler VEGF ve b-FGF (fibroblast growth faktör) dür.

Çok adımlı karsinogenez

O.E
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KARSİNOJENLER
Karsinojenler üç kategoride incelenirler
Kimyasal karsinojenler
Fiziksel karsinojenler (radyasyon, asbest ve yabancı cisimler)
Viral karsinojenler
Epstein-Barr virusu aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Burkitt lenfoma
Nazofarinks kanseri
Posttransplant lenfoproliferatif hastalık
Mide kanseri
Tonsil kanseri

VIRÜSLER ILE ILGILI OLARAK GELIŞEN KANSERLER
Virüs

Gelişen kanser

Hepatit B

Hepatocelüler kanser

Hepatit C

Hepatocelüler kanser (daha sık)

HTLV-1

Erişkin T hücreli Lösemi/lenfoma

HTLV-2

Hair cell lenfoma

EBV

Burkitt, Nazofarinks, Hodgkin lenfoma

HPV

Serviks kanseri Tip 16, 18

HIV

NonHodgkin lenfoma

HHV-8

Kaposi sarkomu
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Kanserden korunma:
Primer proflaksi
Sigara içiminin azaltılması-önlenmesi
UV den korun ( Son 20 yıldır SCC ve malign melanomda 3 kat artma var)
Egzeriz ve obeziteden kaçınma (kolon ve meme kanser önleyici)
HBV aşısı
HPV aşısı (serviks, anal, baş, boyun kanserlerinden koruyucu)
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Çeşitli kanserojenler ve oluşturdukları kanserler
Kanserojen

Kanser

Anilin boyaları

Mesane, üreter ve renal pelviste transizyonel hücreli karsinom

Benzidin

Mesane, üreter ve renal pelviste transizyonel hücreli karsinom

Radon gazı

Akciğer karsinomu

Klorpromazin

Mesane karsinomu

Dietilisitilbesterol

Vajinal adenosis üzerinden berrak hücreli vajinal adenokarsinom

Berilyum

Akciğer karsinomu

Benzen

Lösemi, Hodgkin lenfoma

Siklofosfomid

Mesane, üreter ve renal pelviste transizyonel hücreli karsinom

Fenasetin

Mesane, üreter ve renal pelviste transizyonel hücreli karsinom

Vinil klorid (PVC)

Karaciğerde anjiosarkom

Torotrast

Kolanjiokarsinom, hepatosellüler karsinom

Arsenik

Deride skuamöz hücreli karsinom, akciğer karsinomu

Asbest

Akciğer karsinomu (sigara ile sinerjistik etkili), mezotelioma, larinks, kolon

Oral kontrasep

Karaciğer adenoma, meme karsinomu?

Östrojen

Meme, endometriyum, karaciğer karsinomu

Androjen

Prostat karsinomu

Etil alkol

Karaciğer özofagus, baş-boyun karsinomu

Aflotoksin

Hepatosellüler karsinom

Kadminyum

Prostat karsinomu, akciğer karsinomu

Polisiklik

Küçük hücreli ve skuamöz akciğer karsinomu, oral kavite, özofagus, larinks, mesane

Hidrokarbon (sigara)

transizyonel hücreli karsinom, pankreas karsinomu

Krom

Akciğer karsinomu

Nikel

Akciğer, nasal kanser

Uranyum

Akciğer karsinom

Nitrit- nitrozaminler

Mide ve özefagus karsinomu
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SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ
Genel özellikler
•

Tümörlerin çoğu intrakraniyaldir; spinal tümörler daha az görülür.

•

Erişkinlerde, intrakraniyal tümörlerin çoğu tentorium üzerinde bulunur. (supratentorial)

•

Çocuklarda, intrakraniyal tümörlerin çoğu tentorium altında bulunur.

•

MSS tümörleri, çocuklarda görülen malign tümörler arasında lösemiden sonra ikinci sırada yer alır.

•

Primer malign MSS tümörleri nadiren metastaz yaparlar.

•

Benign intrakraniyal tümörler de bası etkisi nedeniyle kötü klinik sonuçlara yol açabilirler.

•

Sıklık sırasına göre en sık intrakraniyal tümörler Astrositom (en sık) glioblastoma multiforme, metastatik
tümörler, meningiom ve akustik nörinomdur.

Astrositomlar
•

Derece I en az saldırgan davranan tiptir; hücreler normal astrositlere çok benzer.

•

Derece II de derece I’e benzer fakat daha çok pleomorfizm ve damar değişiklikleri vardır.

•

Derece III (anaplastik astrositom) daha şiddetli pleomorfizm, belirgin mitozlar, endotel hiperplazisi gösteren
hiperplastik damarlar ve biraz doku nekrozu gösterir.

•

Derece IV (glioblastoma multiforme)
- En sık primer intrakraniyal neoplazmdır.
- En çok orta ileri yaşta görülür.
-

Belirgin anaplazi ve pleomorfizm ile birliktedir; endotel hiperplazisi gösteren şiddetlidamar değişiklikleri olur. Nekroz
ve kanama sahaları çevresinde tümör hücreleri “yalancı çit” tarzı dizilim gösterirler.

-

Çoğunlukla beyin hemisferlerinden çıkar.
Kötü bir prognozu vardır, 1 yıldan kısa sürede ölümle sonuçlanır.
Tedavi: Cerrahi, Radyoterapi, bevacizumab (Anti-VEGF), temozolomide (alkiileyici)
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Oligodendrogliom
• Orta yaş grubunda, yavaş ilerleyen bir tümör şeklinde ortaya çıkar.
• Morfolojik olarak şu özelliklere sahiptir:
-

Sıkıca biraraya gelmiş, çevresi şeffaf bir sitoplazma halosuyla sarılı, büyük yuvarlak nükleuslu (“yağda
yumurta” görünümü) hücreler

- Beyin hemisferlerinde yerleşim
- İnce kapiller bantlarla tümör hücrelerinin gruplara ayrılması
- Kalsifikasyon odakları
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Ependimom
•

Daha çok dördüncü ventrikülde olur.

•

En sık çocukluk ve adölesan dönemde görülür.

•

Histolojik olarak damarları veya merkezdeki bir lümeni çevreleyen hücrelerin oluşturduğu tübül veya rozetlerle
karakterizedir; tümör hücreleri karakteristik olarak nükleusların yanında siliaların bazal cisimciklerini temsil eden çubuk
biçimli yapılar olan blefaroblastları gösterir.

Menengiom
•

En sık görülen ikinci primer intrakraniyal neoplazmdır.

•

İyi huylu, yavaş gelişen bir tümördür.

•

Meninkslerin araknoidal hücrelerinden kaynaklanır; tümör beynin dışındadır ve cerrahi olarak sıklıkla çıkarılabilir.

•

En çok beyin hemisferlerinin konveks yüzünde ve parasagital bölgede olur; sık görüldüğü diğer yerler falx cerebri,
sfenoid kanat, olfaktor bölge ve suprasellar sahadır.

•

Histolojik olarak konsantrik dizilim gösteren iğsi hücrelerin oluşturduğu girdaplı bir yapı ve tabakalı görünümde
psammom cisimcikleri ile karakterizedir.

•

Kadınlarda erkeklerden daha sıktır.

• En sık 40 yaştan sonra görülür.
• Menengiomlarda en sık saptanan kromozomal anomali, 22q 12 delesyonudur. Nörofibromatosis tip 2 hastası olmayan
meningiomların %50-60'ında NF2 geninde mutasyon saptanmıştır (özellikle fibroblastik ve transizyonel tiplerde).
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Medulloblastom
•

En sık küçük çocuklarda görülür.

•

Beyinciğin çok malign bir tümörüdür.

•

Histolojik olarak rozet (Homer-Wright) veya perivasküler yalancı rozet tarzı dizilimler gösteren, sıkıca biraraya
gelmiş, dar sitoplazmalı hücre tabakalarıyla karakterizedir.

6 yaşında kız çocuk ataxi-dengesizlik şikayeti ile getiriliyor. Çekilen CT de posterior fossada cerebellum vermis
lokalizasyonlu kistik tümör kitlesi saptanıyıor. En olası tanı nedir?
A) Pilositik astrositoma
B) Medulloblastom
C) GBM
D) Oligodendrioglioma
E) Pinealoblastoma
(CEVAP A)
Grade 1

Grade 2

Grade 3

Pilositik astrositom

Fibriller astrositom

Anaplastik astrositom

Çocukluk çağında en sık

Grade 4
Glioblastome multiforme
Erişkin hayatta en sık saptanan

saptanan astrositom

astrositom

Çocukluk çağında en sık

En sık frontal bölgede; nekrotik,

saptanan astrositom

kontrast tutan kitle

“Rosental fibrllleri”

Tümör içinde palizatlaşan

karakteristik mikroskobik

nekrozlar karakteristik

bulgu

mikroskopik bulgu

Sürvi 40 yıl

Sürvi 6 ay – 2 yıl
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Retinoblastom
• Çocukluk çağının malign retina tümörüdür.
• Vakaların yaklaşık %60’ı sporadiktir; sporadik vakalar tek taraflı ve tek odaklıdır.
• Vakaların %40 kadarı ailevidir; ailevi vakalar çoğunlukla iki taraflı ve çok odaklıdır.
• Rb geninin (13 numaralı kromozomda bant q14 üzerinde) homozigot delesyonu gösterilir. Ek olarak osteosarkom
gelişme riski belirgin olarak artar.
• Genetik olarak belirlenen karsinogenezde “iki vuruş” teorisini destekler.
-

İlk delesyon (“vuruş”) ailevi vakalarda germ hücrelerinden veya sporadik vakalarda somatik mutasyonla
olur.

-

İkinci delesyon (“vuruş”)hem ailevi hem de sporadik vakalarda somatik mutasyonla olur.

-

Tümör oluşumuiçin her iki delesyon da gereklidir;Rb geninin heterozigot kalması retinoblastom gelişimini
önler (anti onkogen aktivite).

Hemanjiyoblastom
• En çok beyincikte görülür.
• Von Recklinghausen hastalığının bir kısmı olarak retina ve diğer organlarda benzer lezyonlarla birlikte olabilir.
• Bazen eritropoetin üretir ve sekonder polisitemi oluşturur.
Nörilemmom (schwannom)
• Schwann hücrelerinden çıkan, benign, yavaş gelişen, kapsüllü bir tümördür.
• İntrakranyal olduğu zaman en çok sekizinci kraniyal sinire yerleşir (akustik nörinom, akustik schwannom); akustik
nörinom primer intrakraniyal neoplazmların en sık görülen üçüncüsüdür.
• Ayrıca arka sinir kökleri ve periferik sinirlerden de sık çıkar.
• Histolojik olarak şu iki yapıdan birinden daha zengin görünür:
- Antoni A: Nükleusları çit tarzında dizilim gösteren birbirini kesen uzun hücre demetleri
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- Antoni B: Antoni A’ya göre daha gevşek, daha az hücreli bir yapıdır

Nörofibrom
• Schwann hücrelerinden kaynaklanan soliter veya çok sayıda periferik sinir tümörleri şeklinde görülür.
• von Reckling hausen nörofibromatozisinin bir komponenti olabilir.
Metastatik tümörler
• En sık akciğer, meme, deri, böbrek, midebarsak sistemi ve tiroid kaynaklı olurlar.
• Tipik olarak gri-beyaz cevher sınırında yerleşir ve genellikle çok sayıdadır.

NEOPLASTİK DERİ LEZYONLARI
A. AKTİNİK KERATOZ (SOLAR KERATOZ)
•

Sıklıkla güneş gören yerlerde izlenir.

•

Histolojik olarak erken lezyonlarda bazal epidermis tabakasında sitolojik atipi izlenir

•

Bazal tabakada bir hiperplazi ile ya da epidermiste diffüz incelme ile beraberdir.

•

Skuamöz karsinoma döner.

•

Bu nedenle saptandıklarında çıkarılmalıdırlar.

B.SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM
•

Yaşlı insanlarda, güneş gören bölgelerden kaynaklanan en sık tümördür.

•

En sık el sırtı, ön kol, yüz ve boyunda izlenir.

•

Skuamöz karsinom için en iyi bilinen karsinojen güneş kaynaklı ultraviole ışıktır.

•

İn-situ karsinomu (Bowen hast) olarak bilinir.

•

Aktinik keratozun aksine in situ karsinomda tüm epitel seviyelerinde atipi izlenir.

•

Keratin üretimi fazla ise iyi diferansiye bir skuamöz karsinomdur.

•

Tek hücre keratinizasyonları (diskeratoz), tümör hücreleri arasında desmozomlar ve tek hücre nekrozları da izlenir.

•

Sadece %5’inde tanıda bölgesel lenf nodu metastazı saptanır.

•

En sık metastaz yeri lenf nodudur.

C. BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM
• Yavaş büyüyen ve çok nadir metastaz oluşturan deri karsinomlarıdır. En sık deri kanseridir.
• Uzun süre güneşe maruz kalan bölgelerde ve açık deri rengine sahip bireylerde sık izlenir.
• Sıklıkla baş boyunda; en sık ise nazolabial sulkus üzerinde izlenir.
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• İleri lezyonlar hemen daima ülseredir .
• İhmal edilen olgularda kemik veya yüz sinüslerine yaygın lokal invazyon sözkonusudur, bu tablo “rodent ülser” olarak
tanımlanmıştır.
• Bazal hücreli karsinomda tümör adalarının bazaloid hücrelerden oluşması ve adaların çevresindeki hücrelerde palizadik
dizilim tipiktir.

Malign melanomda prognostik faktörler
Malign melanomada prognostik faktörler şunlardır:
• Tümörün Clark veya Breslow evresi: Evre ne kadar ileri ise prognoz o kadar kötüdür.
Klinik tipi
- Lentigo malign melanom: en iyi prognozlu tiptir, Lentigo malignadan gelişir.
- Yüzeyel yayılan melanoma: 2. en iyi prognozlu ve en sık görülen (%65) tiptir. Kadınlarda sıktır.
-

Nodüler malign melanoma: Erkeklerde sıktır, çok kötü prognozludur. İkinci en sık görülen (%28) tiptir.

- Akral Lentignöz melanoma: En az görülen formdur, palmoplantar ve tırnak altı yerleşimlidir. Kötü prognozludur.
•

Lezyonun yeri: gövdede en kötü, baş-boyunda ve orta ekstremitede iyidir.

•

Cinsiyet: Erkeklerde daha kötü.

•

Yaş: Yaşlılarda daha kötü.

Aşağıdaki maternal tümörlerden hangisinin fetoplasental metastaz yapma potansiyeli en fazladır?
A) Malign melanom
B) Multipl myelom
C) Hodgkin hastalığı
D) Meme kanseri
E) Over kanseri
(CEVAP A)
KRONİK İNFLAMATUAR DERMATOZLAR
• PSÖRİAZİS
-

Diz, dirsek, saçlı deri, lumbosakral bölge en sık etkilenen yerlerdir.

-

Tırnak değişiklikleri görülebilir (onikoliz)

-

Parakeratoz, epitelyumde kalınlaşma, stratum granülozumda incelme ve Munro mikroabseleri tipiktir.

-

Koebner ve Auspitz fenomenleri non-spesifiktir.

• LİKEN PLANUS
- Deri ve müköz membran tutulumu ile karakterizedir.(Ağız-penis)
- Anahtar lezyon papüldür ( 4P bulgusu: Poligonal, pruritik, purple, papül)
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- Papüllerin üzerinde beyaz bir nokta yada çizgi bulunur ( Wickham striaları)
- Koebner pozitiftir.
- Dermoepidermal bileşkede bant tarzında yoğun lenfosit infiltrasyonu ve Civatte cisimcikleri tanısaldır.
- Flexör yüzlerde sıktır ve simetriktir. Tedavi kortizon, PUVA, Hidroksiklorokin, acitretin, siklosporin

KEMİK TÜMÖRLERİ

A. BENİGN:
1. Osteokondrom (Soliter Ekzostoz)
Kemiğin en sık beningn tümörüdür.
Uzun kemik metafizinde ağaç düğümü şeklinde görülür.
En sık tibia üst uç metafizinde görülür.
Genellikle asemptomatik olup, radyolojik incelemelerde tesadüfen tanı konur.
%1 kondrosarkom’a dönüşebilir.
Eğer ağrı yaparsa malign transformasyon düşünülmelidir.

2- Enkondrom
Uzun kemiklerin medüller kanalında, falanks ve metakarpallerde görülür.
Epifizden köken alır. %1-2 malign transformasyon oluşabilir.
Tek ekstremitede çok sayıda olması Ollier Hastalığı. (Enkondromatozis).
Enkondromatozise multipl hemanjiomlar eşlik ediyorsa buna Mafucci adı verilir. Mafuccide daha fazla olmak üzere
Ollier hastalığında kondrosarkom transformasyon riski vardır
Genelde asemptomatik olup, falanks ve metakarpallere yerleştiğinden şişlik yapar.
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3- Osteoma
En sık frontal kemiğe yerleşir.
Malinleşme yoktur.
Gardner sendromunda; intestinal polipozis, yumuşak doku tümörleriyle beraber görülür.

4- Osteoid Osteoma
En sık femur ve tibia metafiz ve diafizinde görülen ağrılı(aspirine cevap verir)lezyonlardır.
Kendisi litiktir, ancak lezyon çevresinde reaktif skleroz bulunur.
Lezyon ortasına nidus denir.
Tedavide nidus çıkarılmalıdır.

5- Osteoblastom
En sık vertebraları tutar.
Diğer kemikleri metafizini tutabilir.
Ağrılıdır (ASA ya cevap vermez.)
Medulla spinalise bası yapabilir.
Malign transformasyon yoktur.
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6- Kemik Kistleri
a. Basit: En sık femur distali ve humerus proximalinde metafizdedir.
b. Anevrizmal: En sık femurda ve humerusta metafizde görülür. Radyolojik olarak sigara dumanı, sabun köpüğü
görüntüsü vardır.

7- Hemanjiyom
En sık T4-L4 vertebra arasında görülür.
8- Giant Cell Tümör (Dev Hücreli Tümör)= Osteoklastoma
Uzun kemik epifizleri, özellikle femur alt ucu, radius distali ve tibia üst ucunda yerleşir.
Tutulan bölgede şişlik ve ağrı vardır.
Hastada patolojik kırıklar gelişebilir.
En sık diz bölgesine yerleşir (femur distali, tibia proximali).
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MALİGN KEMİK TÜMÖRLERİ
1- OSTEOSARKOM
En sık malign tümördür.
En sık femur distali, tibia proximali, metafize yerleşir.
10-30 yaşındaki erkeklerde sıktır. En önemli bulgu ağrıdır.
Osteosarkom için predispozisyonlar
Retinoblastom gen mutasyonu veya delesyonu
Radyasyon tedavisi veya radyoizotopa maruziyet
Paget hastalığı
Li-Fraumeni sendromu
Kemik enfarktları, kronik osteomiyelit,
Radyoterapi uygulanmış fibröz displazi odakları

Osteosarkomun alt tipleri
Parosteal osteosarkom: Genç yaşlarda (3 - 4. on yıl), kemik yüzeyinden çıkan, bayanlarda iki kat daha sık izlenen,
iyi prognozlu bir osteosarkomdur. Distal femura, yavaş büyüyen kitle oluşturur.
Periosteal osteosarkom: Histolojik olarak baskın kıkırdak doku yapan osteosarkomlara verilen addır. Erkeklerde,
uzun kemiklerde diafiz veya diafizometafizer yerleşir.
Telanjiektazik osteosarkom: Litik lezyon olarak görülür; anevrizmal kemik kistine benzer, damardan zengin
görünümdedir.
Küçük hücreli osteosarkom: Ewing sarkomuna ve diğer küçük hücreli tümörlere benzer.

Sekonder osteosarkomlar:
Genellikle daha ileri yaşlarda saptanırlar. Alttaki hastalığın tuttuğu bölgelerde izlenir (paget, radyasyon ve nadir
olgularda fibröz displazi, kemik enfarktları ve kronik osteomiyelit zemininde). Paget sonrası gelişen osteosarkomlar mültipl
olabilir; yassı kemiklerden çıkabilirler. Sekonder osteosarkomlar genellikle çok agresif tümörlerdir.

Radyoloji:
Tümör dokusunun korteksi parçaladığı yerde üçgen şeklindeki görülür (Codman üçgeni).
En sık akciğere metastaz yapar.

Tedavi:
Amputasyon, kemoterapi, radyoterapi.
Osteosarkoma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kemiğin diyafiz kısmı en sık tutulan lokalizasyondur
B) En sık hayatın ikinci dekadında görülür
C) Metastazları genellikle hematojendir
D) Osteosarkomlarda benign dev hücrelere sıklıkla rastlanabilir
E) Paget hastalığının bir komplikasyonu olarak da gelişebilir
(CEVAP A)
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2- Parosteal Osteosarkom
Periosttan kaynaklanır
20-30 yaşında artar.
En sık diz çevresinde yerleşir.
Prognozu klasik osteosarkomdan daha iyidir.

3-Kondrosarkom
Yetişkinde görülen kıkırdak hücrelerden köken alan bir tümördür.
De nova gelişebileceği gibi, osteokondromun malign transformasyonu sonucunda gelişebilir.
Radyolojik olarak; patlamış mısır kalsifikasyon görülür.
Uzun kemikleri tutma eğilimindedir.
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4- Ewing Sarkom
Kemiğin PNET tümörüdür. Küçük yuvarlak hücreli tümörlerdendir. Glikojen içerdiğinden PAS pozitif boyanır.
Tümör hücrelerinde CD99 pozitifliğinin gösterilmesi tanıda yardımcıdır.
5-25 yaşlarında görülür.
Uzun kemiklerin en sık diafizine yerleşir.
Ağrı, şişlik kızarıklık şikayeti vardır.
En sık osteomyelitle karışır. Radyosensitiftir.
Hücrelerde glikojen depolanması vardır.
Osteolitik lezyon yapar.
Radyolojik olarak, soğan zarı gibi lameller periost reaksiyonu görülür.
En sık akciğere metastaz yapar. Prognozu kötüdür.
En sık görülen translokasyon t(11-22) dir. 22 kromozom EWS, 11. kromozom FL1 gen ile füzyona uğrar.

5- Kordoma
Notokordun embriyonik artıklarından gelişir.
En sık sakrokoksigeal ve sfenoorbital bölgede görülür.
6- Metastatik Kemik Tümörleri
Kemiğe metastaz kadında en sık meme, erkekte ise prostat kanseri sonucu oluşur.
Metastatik kemik tümörlerinin hepsi Osteolitiktir, istisna prostat ca metastazı bazen osteoblastiktir.
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Sinovial Sarkom= t(X, 18)

PARANEOPLASTİK SENDROMLAR
En sık izlenen paraneoplastik sendrom PTH-like peptid bağımlı hiperkalsemidir. Paraneoplastik sendrom
malignitelerin salgıladıkları hormon ya da hormon benzeri moleküller sonucu gelişen (invazyon ve metastaz dışı etki) sistemik
etkilerini tanımlar.

Paraneoplastik sendromlar
Klinik sendrom

En sık neden

Neden olan mekanizma

Cushing sendromu

En sık Küçük hücreli akciğer karsinomu

ACTH ve ACTH benzeri molekül

Pankreatik karsinom

üretimi nedenli

Nöral tümörler

Uygunsuz ADH sekresyonu

En sık Küçük hücreli akciğer karsinomu

ADH veya atriyal natriüretik hormon üretimi

İntrakraniyal neoplaziler
Hiperkalsemi

En sık Skuamöz hücreli akciğer karsinomu

Paratiroid hormon benzeri peptit,

Meme kanseri

TGF-alfa, lL-1 üretilmesi

Böbrek kanseri

Trousseau fenomeni

En sık ( Pankreas adenokarsinomu

Müsin üretimi ve müsinin kana geçmesi

Sindirim sistemi adenokarsinomları
Akciğer adenokarsinomu
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Jinekomasti

Büyük ve küçük hücrel akciğer karsinomu

FSH-LH üretimi

Myastenia gravis

Timoma / timik hiperplazi

Asetilkolin reseptörlerine karşı oto antikor

Saf eritrosit

Erişkinde Timoma

aplazisi (anemi)

Çocukta Diamond-Blakcfan sendromu

Hipogammaglobulinemi

Timoma

(Good sendrom)
Hipoglisemi

En sık Fibrosarkom

İnsülin ve benzeri madde üretimi

Hepatoselüler karsinom
İnsülinoma

Karsinoid

En sık Küçük hücreli akciğer karsinomu

sendromu

Bronşial karsinoid

Serotonin, bradikinin, histamin üretilmesi

Pankreatik karsinoid
Gastrik karsinoid

Polistemi

En sık Renal karsinom

Eritropoetin üretimi

MSS’deki hemanjioblastomlar
Hepatoselüler karsinom

Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı sendromu sıklıkla aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
A) Küçük hücreli akciğer kanseri
B) Küçük hücreli dışı akciğer kanseri
C) Pankreasın nöroendokrin kanseri
D) Prostat kanseri
E) Mesane kanseri
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ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR
ALKİLLEYİCİ İLAÇLAR
Faza-spesifik değildirler.
Bu gruptaki tüm ilaçlar ön ilaçtır.
Siklofostamid :Metabolit akroleine bağlı hemorajik sistit yapar. (Antidoku: Mesna)
Başlıca meme kanseri ve Burkitt lenfomada kullanılır. Ayrıca nefrotik sendrom tedavisinde de kullanılır.
İmmünsupresif etkisi güçlüdür. RA ve Behçet Hastalığının tedavisinde kullanılır.
Streptozotosin :Pankreas langerhans adacıklarındaki Beta hücrelerine toksik etkilidir. Kemik iliği toksisitesi en düşük
olan alkilleyici ajandır.
Karmustin :SSS’ne geçebildiklerinden beyin tümörlerinin tedavisinde kullanılırlar. En toksik alkilleyici ajandır. Kemik
iliği toksisitesi yapar.
Busulfan: Kronik myeloid lösemide ilk tercihtir. Polisitemia vera ve myelofibrozis’te kullanılır.
En önemli yan etkisi akciğer fibrozisidir.
Dakarbazin: Hodgkin hastalığında ABVD kombinasyonu içerisinde malign melanoma ve yumuşak doku sarkomlarında kullanılır.
Prokarbazin :Monoaminooksidaz inhibitörüdür.

Klorambusil :Klorambusilin en önemli kullanım alanı kronik lenfositik lösemidir.

ANTİMETABOLİTLER
Purin ve primidin analogları ve metotreksattan oluşur.
Hepsi S siklusuna spesifiktir.
Gebeliğin bütün dönemlerinde de zararlıdır.
Metotreksat (MTX) :Yapısal olarak folata benzer. Yüksek dozda verildiğinde lökovorin (Folinik asid) ile birlikte verilir. SSS
geçiş yetersizdir. SSS’ni tutan tömörlerin tedavisinde intratekal uygulanır.
En sık görülen yan etkisi kemik iliği depresyonu, ağız ve barsak mukozasında ülserasyonlardır. Renal
toksisiteyi engellemek için bol su alınır ve idrar alkalileştirir.
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6- Merkaptopürin (6-MP) :Hipoksantin analoğudur, purin antimetabolitidir.
İmmünsupresif ilaç olan azotiyopurin etkilerini 6-MP’ye çevrildikten sonra gösterir.
Ksantin oksidaz inhibitörü olan allopurinol kemoterapi uygulanan hastalara hiperürisemiyi engellemek amacıyla
uygulanır. Ama 6-MP alan hastalara verilmemelidir. Etkisini artırıp toksik etkilere sebep olur.
En önemli kullanış yeri ALL’dir.

5- Fluorourasil (5-FU) : Primidin antimetabolitidir.timidilat sentetazı inhibe eder.
5-FU lökovorin(folinik asid)ile birlikte verilir. Folinik asid, 5-FU etkilerini arttırır. Solid tümörlerin tedavisinde
endikedir.
Solar keratoz (deri karsinoma in-situ) merhemi lokal uygulanır.IV uygulamada koroner spazmıEl ayak sendromu (uzun
süre kullanım sonucu)
Sitozin Arabinozid (Sitarabin) : Sitidin analoğu bir nukleoziddir.
KLADRİBİN: Hairy cell lösemi tedavisi

MİTOZ İNHİBİTÖRLERİ
Primer etkilerini mitozun metafaz döneminde mitoz iğciklerinin oluşmasını engellemekle gösterirler.
Hücre siklusunun M dönemine spesifik ilaçlardır.
Mitoz zehirleri veya metafaz zehirleri olarakta bilinirler.
Bitkisel kaynaklı ilaçlardır.
Vinkristin (Oncovin)
Hızlı büyüyen neoplazilerde daha çok kombine kullanılırlar. Kemik iliği depresyonu yapmaz.
Yan etkileri;Periferik nöropati ,Santral nöropati: Başağrısı, konvülziyon Vinblastinin yan etkileri de aynıdır fakat vinkristin
kemik iliği depresyonu yapmazken vinblastin yapar.

Paklitaksel : Vinka alkoloidlerinden farklı olarak polimerizasyonu ve mikrotübül oluşumunu artırır. Ciddi aşırı
duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir

ANTİTÜMÖR ANTİBİYOTİKLER
Bleomisin G2-faz spesifik, diğerleri dönemi özgü etki göstermez.
Aktinomisin D olarakta bilinen daktinomisin kanser kemoterapisinde kullanılan ilk antibiyotiktir.
Genellikle IV kullanılırlar.
Daktinomisin (Aktinomisin D) :DNA guaninlerini interkalasyon yapar ve DNA’ya bağımlı RNA polimerazı inhibe eder.
Kullanıldığı yerler; Koryokarsinoma,Wilm’s ,Testis tümörleri
Doksorubisin - daunorubisin :Antrasiklin antibiyotiklerdendir. P-450 redüktaz enzimleri doksorubuisinin serbest radikallere
indirgenmesini sağlar. Topoizomeraz 2 enzimini inhibe ederler.Tümör hücrelerinde ve kalp hücrelerinde SOD düşük
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miktarda bulunur. Bu yüzden bu ilaçlar kardiotoksiktir. Kardiyotoksik etki: Doz bağımlı olarak kardiyomyopati
meydana gelir.
Bleomisin : Bleomisin, antrasiklin antibiyotikler gibi DNA zincirini oksidatif (Demirle reaksiyona girerek) reaksiyonlarla
parçalar. Faza-spesifiktir. En fazla G2 döneminde etkilidir. pulmoner toksisite en önemli yan etkisidir.

ANTİNEOPLASTİK OLARAK HORMONLAR VE ANTAGONİSTLERİ
Hormonlar bazı tümörlerin gelişimini yavaşlatabilir.
Prednizon:Prednizonun kendisi inaktiftir etkili olabilmesi için prednizolona indirgenmesi gerekir. ALL (remisyon için) ,
Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomada kullanılabilir. Radyoterapi sonrası ödemin önlenmesi , Kemik metastalarına bağlı hiper
kalseminin tedavisi Tamoksifen :Hedef hücrelerde estrojen reseptörlerini kompetitif olarak bloke eder ve doğal östrojenlerin
etkisini inhibe eder. metastatik meme Ca olgularında kullanılır.
Yan etkileri doğal östrojenlere benzeri; Tromboembolizm , Endometriyal Ca riski artışı
Tamoksifen LDL’yi azaltır ve kemik mineralizasyonunu artırır.
Formestan :Aromataz enzimini inhibe eden bir yapılı bir ilaçtır.
Anastrozal ve letrozal :Aromatoz enzim inhibitörleridir.

Flutamid, Bikalutamid, Nilutamid : Testosteron reseptör antagonistidir.
GnRH analogları(Buserelin-Goserelin-Histrelin-Loprolid-Nafarelin-Triptorelin): GnRH analogları ön hipofizdeki
gondotrop hücreleri başlangıçtaki kısa bir stimülasyondan sonra devamlı desensitize ederek sonuçta gonadotropin
salgılanmasını durdurarak etki eder. GnRH analogları sonuçta kadınlarda tıbbi overektomi ve erkeklerde tıbbi orşiektomiye
neden olurlar. Prostat Ca ,Meme Ca ,Endometriozis de kullanılırlar.
Aminoglutetimid : Kimyasal adrenalektomi yapar. desmolazı inh eder.
Projestinler (Megestrol asetat):Endometrium Ca tedavisinde kullanılır.

DİĞER KEMOTORAPATİKLER
Cetuximab :CerB-b1 geninin kodladığı EDGFR blokeridir.
Trastuzumab:Metastatik meme kanserinde kullanılır.c-ERB-b2 kodladığı EDGFR blokeridir.
Gefitinib & ErlotinibKHDAK hastalarda, rezistan olgularda kullanılır. Tirozin kinaz inhibitörüdürler. Erlotinib, pankreas
kanserinde gemsitabin ile kullanılır.
Bevacizumab:VEGF reseptör blokeridir.Kolon kanserinde kullanılır.
ARSENİC TRİOXİDE:AML-M3 tedavisinde kullanılır.

SİSPLATİN VE KARBOPLATİN : Etki mekanizması alkilleyicilere benzer, DNA zincirinde çapraz bağlanmaya neden
olar.Nefrotoksisite (ciddi): Akut tübüler nekroza neden olur. Nefrotoksisite iyi bir hidrasyon ve diürezle birlikte ortadan
kaldırılabilir. Ototoksisite
Nörotoksisite: Periferik nöropati
L-Asparginaz :Kemik iliğini deprese etmez En sık yan etkisi pıhtılaşma bozukluklarıdır.
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KEMOTERAPİ BAĞLI EMEZİSTE KULLANILAN İLAÇLAR
1- D2 antagonisteri
METOLOPRAMİD-DOMPERİDON
2- 5HT3 antagonistleri
ONDANSETRON –GRANİSETRON- DOLASETRON- TROPİSETRON
Tropisetron en uzun etkili ve en güçlüsüdür. Kemoterapi alan hastalarda antiemetik kullanılırlar.
3-NOROKİNİN antagonistleri
APREPİTANT
Nörokinin (Substans P) reseptörünü bloke ederek etki gösterir
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ROMATOLOJİ
OSTEOARTROZ
Osteoartrit eklem kıkırdağının ve altındaki kemiğin olağan, yaş ile ilişkili bozulmasıdır .Muayenede en spesifik bulgu eklemde
krepitasyonlardır.
. Patoloji: lokalize yumuşama alanları, en erken patolojik değişiklilerdir
kıkırdağın yüzeyel yontulma ve soyulması
kıkırdakta vertikal fibrilasyonlar
kıkırdak kaybı (Eburnasyon)
kemik değişiklikleri
yeni kemik formasyonu (osteofit)
subkondral kistler
Heberden nodüller (DİF eklemde)
Bouchard nodüller (PİF eklemde)

Radyolojik bulgular:
eklem aralığında daralma
subkondral skleroz
marjinal osteofitler
subkondral kistler

GUT
serum ürik asit yüksekliği (>7 mg/dl)
eklem ve eklem dışı dokularda ürat birikimi vardır
Tipik atak:
en sık monoartiküler, alt ekstremite tutulumu olur
%50 hastada ilk atak birinci MTF eklemdedir (podagra)
Gece aniden eklemde hızlı gelişimli eritem, şişlik, duyarlılık, sıcaklık
Ponksiyonda sinovyal sıvıda ürat kristalleri; lokosit içi kristallerinin gösterilmesi (en iyi tanı yöntemi)
NSAİİ’ler (ilk tercih)
Kolşisin
kortikosteroidler (intra-artiküler)
serum ürik asit düzeyini değiştiren ilaçlar (allopürinol, probenesid) akut gut atağında kontraendikedir.
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KRONİK TOFUSLÜ GUT
Tedavi edilmeyen hastada gelişir
Gutun son evresidir
Tofüs: inflamatuar hücreler ve fibrozisin çevrelediği ürat kristal kitlesinin birikimi
Tipik yerleşim: Kulak Heliksi

KALSİYUM PİROFOSFAT DİHİDRAT BİRİKİM HASTALIĞI (CPDD)
Eklemde akut şişlik, ağrı, sertlik ve eritem
En sık diz tutulur

ROMATOİD ARTRİT
Erişkinlerde %1 prevelans (en sık görülen kollagen doku hastalığıdır). Romatoid eklemde en erken inflamatuar değişiklikler
küçük subsinoviyal damarlarda inflamasyon ve oklüzyon şeklindedir.(Sinovit) Romatoid Faktör:
Romatoid artritli hastaların %80 ‘ inde bulunur
Romatoid faktörün çoğu IgG’nin Fc kısmına karşı oluşan IgM’dir.
Romatoid faktör (+) olan romatoid artrit vakalarında eklem harabiyeti şiddetli geçmeye meyillidir.
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Romatoid artrit tanı kriterleri: Tanı için 4 kriterin varlığı yeterlidir.
1. En az bir saat sabah katılığı
2. Üç veya daha fazla eklem tutulumu
3. El eklemleri (el bileği, MKP ve PİP eklemden en az birinde) tutulumu
4.simetrik artrit (eş zamanlı)
5.Romatoid nodül (ekstansör yüzlerde)
6.Romatoid faktör (+)’ liği
7.Radyografik (posteroanterior el-el bileği grafilerindeki) değişiklikler
Oldukça simetrik bilateral eklem tutuluşu tipiktir. Ellerde DIF eklemi genellikle etkilenmez. MKF, PIF, elbileği eklemi
tutulumu tipik ve sıktır. Atlonto-aksial eklem tutuluşu,Baker kisti?
Kırk iki yaşında erkek hasta, 3 aydır her iki el proksimal interfalangeal, metokarpofalangeal, elbileği, diz ve ayak bileği
eklemlerinde ağrı, şişlik ve sabahları 1 saat süren tutukluk yakınmalarıyla başvuruyor. Yapılan fizik muayenede bu eklemlerde
artrit saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde eritrosit sedimentasyon hızı 58 mm/saat, C-reaktif protein düzeyi 24.
6 mg/L
(Normali 0.08-3.
1 mg/L) ve romatoid faktör düzeyi 160 U olarak belirleniyor.
Aşağıdaki testlerden hangisinin pozitif olması, hastada romatoid artrit olduğunu kuvvetle destekler?
A)
B)
C)
D)
E)
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EXTRAARTİKULER BULGULAR?
noduller-sjögren-perikardit-CTS-Amiloidoz-plevral effuzyon-fibrozis-CAPLAN-FELTY?
RADYOLOJİ:
yumuşak doku şişliği
periartiküler osteopeni
Uzamış inflamasyon bulguları
Subkondral kistler
eklem sınırında erezyonlar
eklem aralığında daralma
eklemlerde subluksasyon
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JUVENİL ROMATOİD ARTRİT
Özellikleri:
18 yaşından önce başlayan kronik bir inflamatuar artrittir
HLA DR 4 birlikteliği vardır
Sinovial lezyonlar histolojik olarak erişkin romatoid artrit gibidir

Sınıflandırma:
Sistemik başlangıçlı JRA = STİLL HASTALIĞI: ATEŞ-MAKULOPAPULER DÖKÜNTÜ-PERİKARDİT
Pausiartiküler artrit :EN SIK TİP,ANA (+) TİPİNDE kız çocuklarda ÖN ÜVEİT + DİZ ARTRİT, erkek çocuklarda
HLAB27 (+)TE SAKROİLİAK TUTULUM
Poliartiküler artrit
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SPONDİLARTROPATİLER
Özellikleri: Aksiyel iskelet inflamasyonu ,Entezis inflamasyonu, sıklıkla asimetrik
Tipik iskelet dışı özellikler :üveit veya konjonktivit ,üretrit ,inflamatuar barsak lezyonları ,psöriyazis benzeri deri lezyonları
,aortit,HLA- B27 ile birliktelik ,RF (-), ANA (-) ,Öncelikle aksiyal iskelet tutulumu özellikle sakroiliak eklemler tutulur.
Patoloji: Temel patolojik lezyon entesopatidir. (Tendon ve ligamanların kemiğe yapıştığı kısımlarda ortaya çıkan bir
inflamasyon).Ör:Kostokondrit, aşil tendiniti, plantar fasiit.
Radyografi: Entesit sonucu oluşan sindesmofit, sakroileit. Ayrıca ligaman kalsifikasyonu sonucu vertebrada bambu kamışı
görünümü
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REİTER SENDROMU
üretrit, servisit veya dizanterik enfeksiyon tetiği çeker
Salmonella,shigella ve yersinia serotipleriyle ortaya çıkan dizanterik enfeksiyonlar
Klamidya ve mikoplazma üretritleri
HLA B27 ve bakteriyel peptidler arasındaki moleküler benzerlik
Hastalık bulguları: artrit (en sık alt ekstremite oligoartriti; genelde kronik) entesopati (plantar fasiit ve aşil tendiniti en tipik)
daktilit (sosis parmak) sakroileit
üretrit (sıktır) kronik prostatit Balanititis sirsinata: glans penisin eritematöz lezyonu,ÜVEİT, Keratoderma blenorajika:
püstüler psöriyazise benzer el ayası, ayak tabanı dahil vücudun herhangi bir yerini tutabilen pul pul plak benzeri lezyonlar

Otuz yaşında bir erkek hasta 1-2 yıldır tekrarlayan aftlar, 1 yıldır devam eden bel ağrısı, 3 aydır sol ayak bileğinde şişlik ve 1
aydır ayak parmaklarında ağrı ve şişlik yakınmalarıyla başvuruyor. Hastanın hikâyesinden 6 ay önce üretrit ve konjunktivit,
1 yıl önce akut anterior üveit atağı geçirdiği öğreniliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Psöriatik artrit
B) Behçet hastalığı
C) Romatoid artrit
D) Reiter sendromu
E) Enteropatik artrit
Enteropatik artrit
Sindirim kaynaklı: şigella, salmoneıla, yersinia ve camplobakter en iyi nedenlerdir. Ülseratif kolit ve Crohn hastalığında
da izlenir.

PSÖRİATİK ARTRİT
Psöriyazise eşlik eden inflamatuar artrit’dir
Artrit Klinik formları:
1.DİF artriti: (en sık)
klasik psöriyatik artrit formu
tipik tırnak anomalileri ve DİF eklemlerde şişlik ve kızarıklık
sosis parmak tipiktir
2.Artritis mutilans
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küçük parmaklarda şiddetli periartiküler kemik rezorbsiyonu
teleskopik parmaklar (son dönemde)
proksimal falanksta rezorbsiyon (hokka içi kalem- pensil in cup görünümü)

BAKTERİYEL SEPTİK ARTRİT
Sınıflandırma:
1.Gonokoksik enfeksiyonlar
Cinsel aktif erişkinlerde bakteriyel septik artritin en az yarısından sorumludur
tedaviye çok iyi yanıt
2.Nongonokoksik enfeksiyonlar
S.aureus (nongonokoksik septik artritin en sık nedenidir)
Genel olarak tüm yaşlarda septik artritin en sık nedeni Stafilokokus aureustur.
< 2 yaş altında septik artritin en sık nedeni ise H. influenzadır.
Yenidoğanda septik artritin en sık nedeni B grubu treptokoklardır.

KLİNİK
Gonokoksik artrit:Tipik olarak artrit veya inflamatuar pelvik hastalığın semptomları olmaksızın genital enfeksiyon vardır

Periartrit- dermatit sendromu
Nongonokoksik artrit
Tipik olarak tutulan eklemlerde; akut ağrı, duyarlılık, şişlik ve hareket kısıtlılığı vardır . sinovya sıvısını en fazla
bulanık yapan akut bakteriyel artrit

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS
PATOLOJİ
1.Deri
nekroz ve dermoepidermal bileşkede immünglobülin ve kompleman birikimleri
Eritemden büle kadar farklı lezyonlar gelişebilir. Güneş ışığı lezyonları artırır (fotosensitivite). Hastalarda alopesi ve
oral aftlar izlenebilir.
2.Böbrek

SLE’de Böbrek Tutulumunun WHO Derecelendirmesi
Class I: Normal. Işık, immün florasan ve elektron mikroskobu ile patolojik bulgu saptanamaz (en az %5).
Class II: Mezengial lupus glomerülonefriti (%10-25).
Class III: Fokal proliferatif glomerülonefrit (%20-35).
Class IV:Diffüz proliferatif glomerülonefrit (en sık olan tip:%35-60). Wire loop (tel halka görünümü)
Class V: Membranöz glomerülonefrit (%10-15)
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3.Santral sinir sistemi: mikroinfarkt ve mikrohemorajiler, fosfolipid antikor sendromu küçük damar tıkayıcı lezyonları ile
birlikte olabilir
4.Vaskülit
Dalak. Santral ve arterlerde karakteristik perivasküler fibrozis ile soğan zarı görünümü oluşur.

KLİNİK BELİRTİLER
En sık semptom artraljidir
Deri (%80)
kelebek raş
diskoid lezyonlar
yineleyen müköz membran ülserasyonları
yaygın veya lokal alopesi
dijital vaskülit
fotosensitivite

Santral sinir sistemi (%80)
Yaygın belirtiler. Ciddi başağrısı, reaktif depresyon, psikoz, kavrama bozuklukları ve nöbetler
Kalp (%50)
Karakteristik olarak nonbakteriyel verrüköz endokardit (immün kompleks depolanımına sekonder; (Libman Sacks
endokarditi) izlenir. Günümüzde steroid kullanımı sonrası çok az izlenir.
Tipik olarak mitral ve triküspit kapakların fonksiyonel yüzlerinde (ventriküle bakan yüz) 0. 5-4 mm çaplı çok sayıda
vejetasyonlar izlenir. Kimi zaman kapağın her iki yüzünü tutabilir.
SLE olgularında perikardit ve miyokardit gelişebilir.

Akciğer (%15)
semptomatik plörit (%30)
hemoptizi, pulmoner vaskülit (ARDS habercisi olabilir)
diffüz interstisyel akciğer hastalığı
Gastrointestinal Yol: (%20)
bulantı, kusma, karın ağrısı (sık)
Böbrek: (%80)
idrar sedimenti anormallikleri (eritrosit, lökosit, hücresel silendirler)
serum kreatini ve kan üre nitrojen (BUN) düzeylerinde artış
serum kompleman komponenti düzeyinde azalma
mezengial hastalık en hafif formdur.
diffüz proliferatif nefrit en sık (%50- 60)’ tır: en ciddi patolojik lezyondur
Laboratuar: kronik hastalık anemisi (en sık)
Coombs (+) hemolitik anemi
otoimmün lenfopeni
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nötropeni (daha az sıklıkla)
lökopeni (%50)
kronik immün trombositopeni
ESR artışı
fosfolipid antikorlar yalancı pozitif sifiliz testine neden olabilirler

OTOANTİKORLAR
1.ANA
SLE ‘li olguların%99’unda (+)’tir
ANA tipleri şunlardır;
a.Çift sarmallı DNA antikorları (ds DNA)
b. Histon antikorları
SLE ve ilacın neden olduğu lupusda görülür
c. SnRNP karşı antikorlar
d. Anti- Sm ve anti- U1RNP
Sm antikorları SLE için oldukça spesifiktir
izole U1RNP antikoru mikst bağ dokusu hastalığında görülür. Skleroderma, SLE ve polimyozitin klinik belirtileri
vardır
e. Ro partikülü (anti SS-A)
Belirgin dermatolojik ve fotosensitivite komponentlere sahip SLE formları ile birliktedir
Sjögren sendromunun bir belirleyicisidir
f. La antikoru (Anti SS-B)
SLE ve Sjögren sendromlu olgularda
Nöronal antikor ve ribozomal P proteinine karşı antikor SLE’ nin SSS inin aktif tutulumunu gösterir.
Tanı kriterleri:
1.Malar raş
2.Diskoid raş
3.Fotosensitivite
4.Oral ülserler (genelde ağrısız)
5.Artrit
6.Serözit
7.Renal hastalık
8.Nörolojik hastalıklar
9.Hematolojik bozukluk
10.İmmünolojik bozukluk
11.Antinükleer antikor
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Bu 11 kriterden 4’ünün bulunması tanı koydurur

Eşlik eden sendromlar:
1-Neonatal lupus sendromu
Anti- Ro antikorlarına sahip annelerin bebeklerinde en tipik belirti çabuk kaybolan lupus deri lezyonlarıdır. (Raş)
Geçici trombositopeni; hemolitik anemi
Konjenital kalp bloğuna neden olabilir
2-Fosfolipid antikor sendromu
3-Overlap sendromu:
SLE
skleroderma
polimyozit bulguları bir aradadır.
SKLERODERMA (SİSTEMİK SKLEROZİS)
Özellikler:
Yaygın küçük damar obliteratif hastalığıdır
Multiple iç organ fibrozisi vardır
Deri ve iç organların intimal hiperplazisi (en erken devrede)
Luminal daralma ve doku iskemisi
Fizyolojik vazokonstriktif uyarılar (soğuk emosyon, tromboksan A2 veya serotonin) Reynoud fenomeni ile sonuçlanır
Raynoud fenomeni sklerozun en sık ve en erken bulgusudur.
Renal vasküler tutulum renal krizler oluşur
ORGAN TUTULUMU
Deri (%55) :Erken ödematöz, sonrasında skleroz
Raynoud fenomeni (%95), parmaklarda trifazik renk değişikliği (kan akımı azalır beyaz; ağır bir şekilde geri döner
mavi; reaktif hiperemi gelişir, kırmızı)
Telenjiektazi
Derialtı kalsifikasyonları
Deri ülserleri (parmak distal ülserleri, parmakların gittikçe incelmesi)

Gastrointestinal sistem
En sık özefagus tutulur
Sklerodermada hedef organ gastrointestinal sistemdir
Akciğer
İzole pulmoner hipertansiyon
Progresif interstisyel akciğer hastalığı
Kalp
Efüzyon (sıktır).Sıklıkla myokardial tutuluşla birliktedir
Restriktif kardiyomyopatiye en sık yol açan kollagen doku hastalığı sklerodermadır.
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Böbrek
Skleroderma renal krizi (ani böbrek yetmezliği)
Skleroderma en sık ölüm nedeni böbrek tutulumudur
Eklem ve tendon
Parmak, el bilek ve diz eklemlerinde artrit (>%50 olgu)
Skleroderma Tipleri:
1-Diffüz skleroderma
Proksimal deri tutulumu
Anti-scl70 antikorlar (en spesifik) veya antinükleoler ANA’lar
İç organ tutulumu daha erken devrede
Renal tutulum çok daha sık
Pulmoner fibrozis daha erken ve hızlı
2- Sınırlı skleroderma
Distal ekstremiteler ve yüze sınırlıdır
CREST sendromu olarak da bilinir
Calsinozis (deri altı kalsinozisi)
Raynoud fenomeni
Özefagus motilite bozukluğu
Sklerodaktili -Telenjiektazi
Antisentromer antikor sıktır
iç organ tutulumu daha yavaş ancak yıllar sonra şiddetlenir
TEDAVİ
D- penisilamin (diffüz formda)
Kolşisin

Raynoud fenomeninde tedavi
Sigara bırakılması
Kalsiyum kanal blokerleri (skleroderma tedavisinde en yararlı vazodilatatör ajanlardır)
IV prostoglandin-nitrogliserin infüzyonları
Ketanserin
Böbrek tutulumunda tedavi
ACE inhibitörleri (ör: kaptopril, enalapril)
POLİMYOZİT
Özellikleri:
Proksimal kas güçsüzlüğü izlenir
kas enzimlerinde yükselme vardır
karakteristik elektromyografik (EMG) örnekler
kas biyopsisinde inflamatuar infiltratlar
Bu komplekse tipik raş eklendiğinde dermatomyozit denir
Erişkin başlangıç tipinde maligniteye eşlik edebilir

KLİNİK
Patognomonik bulgular
heliotrop göz kapakları (mor ve şiş)
Gottron belirtisi (MKF ve PİF eklemlerde eritemli papüller)
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Diğer
mekanik eller (sert eritemli deri, avuç içi ve parmaklarda hipertrofik değişiklikler)
eritemli şal belirtisi (boyun ve sırt)

Akciğer:
kronik interstisyel akciğer hastalığı,özellikle T-RNA sentetaz antikorları ile birlikte
Anti-Jo-1 sendromu( Sentetaz antikor )
makinist eli
interstisyel akciğer hastalığı
simetrik poliartrit
Kas:
düzenli ilerleyen kas güçsüzlüğü
iskelet kası güçsüzlüğü polimyozitin primer belirtisidir (sandalyeden kalkmada, yatakta oturmada, saç taramada
güçlük)
Faringeal kas tutuluşumu : yutma güçlüğü; aspirasyon

Labaratuvar:
Kas enzimlerinde artış
CK, aldolaz yüksek
Serum myoglobin seviyelerinde yükselme
Spesifik otoantikorlar
sentetaz antikorları (anti- aminoacyl- tRNA sentetaz)(en sık jo-1 antikoru)
sinyal tanıyan partikül antikorları (SRP antikorları)
mi- 2 antikorları

Tanı
1. Karakteristik proksimal kas güçsüzlüğü
2. Kas biyopsisinde inflamatuar hücre infiltratları
3. Kas enzimleri düzeylerinde yükselme
4. Myopatik EMG değişiklikleri
Tedavi:
immünsüpressif ajanlar
Maligniteye eşlik eden PM/DM (%10- 25)
DM’ de malignite daha sıktır
Akciğer, gastrointestinal kanal, meme, uterus ve over kanserleri en sıktır
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SJÖGREN SENDROMU(=SİCCA SENDROMU)
Özellikler:
Ağız kuruluğu (kserostomi)
Göz kuruluğu (keratokonjiktivitis sikka)
Gözyaşı ve tükrük bezi büyümesi
Otoimmündür
Glandlara karşı bir antikor vardır (tiroid, paratiroid de olabilir)
Kadın erkek oranı 1/9’dur
kollagen doku hastalıkları arasında en sık romatoid artrit ile birliktedir %40- 50)
Romatoid faktör (%75-90)
Anti- Ro antikor (%70); Anti- La antikor (%40)
Tükrük bezi veya lenf dokusu büyümesi olan primer Sjögren sendromlu hastalarda non-Hodgkin lenfoma riski 40
kat artmıştır
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VASKÜLİTLER
Damar duvarlarının nekrozu ve inflamasyonu ile karakterli bir grup hastalıktır.
Vaskülit tanısı arter biyopsisi ile konur.
Tipleri
Büyük Damar Vaskulitleri : Takayosu ve Temporal Arterit
Orta Boy Damar Vaskulitleri: PAN, Kawasaki
Küçük Damar (Kapiller vaskulitler): HSV, Mikroskopik Polianjeitis, Mixt Kriyoglobulinemi, Wegener, Churg-Strauss
Hastalığı
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TAKAYASU ARTERİTİ
Özellikleri:
mononükleer ve dev hücreleri içeren panarterit ile karakterlidir
arkus aorta damarlarının granülomatöz inflamasyonu
Klinik:
nabızsızlık hastalığı da denir
üst ekstremite nabızları zayıf, alt ekstremite nabızları güçlüdür
üst ekstremite kladikasyosu tipiktir.
pulmoner ve mezenterik damarlarda tutulabilir
NOT:
Subclavian çalma sendromu, geçici vertebrobasiler iskemik oluşturabilir. Bu hastalarda vertebral arterin çıktığı
yerden önce subclavian arterde daralma vardır.
Hasta kol eforu harcadığında baş dönmesi, dengesizlik gibi semptomlar oluşur. Radial nabzın azalması, iki kol
arasında 20 mm-Hg dan daha fazla fark olması çalma sendromunu akla getirmelidir.
DEV HÜCRELİ (TEMPORAL) ARTERİT
Özellikleri:
Karotis arter ve dallarının granulomatöz inflamasyonu’dur
En sık görülen vaskülit tablosudur
KLİNİK
nadiren 50 yaş altındaki hastalarda izlenir
%50’ sinde polimyalgia rheumatika vardır: omuz ve kalça çevresinde ağrı ve tutukluk
ESR>50 mm/saat
50’nin üzerinde yaş
ateş, halsizlik, kilo kaybı
baş ağrısı
görsel bozukluklar
çene kladikasyosu
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Tanı:
temporal arter biyopsisi patolojiyi gösterir
Komplikasyonları:
akut myokard infarktüsü
aort diseksiyonu
konjestif kalp yetmezliği
en ciddi komplikasyonu körlüktür

Tedavi:
Yüksek doz steroid ile tedavi edilir
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POLİARTERİTİS NODOSA (PAN)
Özellikler:
Orta çaplı arterlerin nekrotizan vasküliti
Klinik:
Genel yakınmalar; ateş kilo kaybı, iştahsızlık’ tır
Multiorgan iskemik disfonksiyon kuraldır
Akciğer parankim tutulumu yoktur.
Renal tutulum (en sık)’ tır : Ciddi hipertansiyon
Artralji ve myalji’ de görülür
Periferik sinir sistemi anormallikleri; Duyusal polinöropati ve Mononöritis multipleks
Gastrointestinal tutulumda (Mezenterik arter) görülür. Damarlarda mikroanevrizma oluşturur. Buna bağlı abondan
GIS kanaması

Tanı:
Mezenter, renal arter anjiosunda mikroanevrizma görülür. Biopside granulamotoz yangı vardır. Lezyonlar
birbirinden farklı kroniste gösterir. Bazı lezyonlar yeni, bazı lezyonlar eski fibrotiktir.
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KAWASAKİ HASTALIĞI (MUKOKÜTANÖZ LENF NODÜLÜ SENDROMU)
Etioloji
Parvovirus B19, New Haven coronavirus
Özellikleri-Tanı :
konjiktivada hiperemi
el ve ayaklarda ödem, eritem ve deskuamasyon
diffüz makulopapüler raş
çatlak dudaklar
çilek dil
servikal tek taraflı adenopati
bebek ve küçük çocukların ateşli hastalığı
%25inde koroner vaskülit gelişir

Komplikasyonlar:
Akut dönemde myokard infarktüsü gelişebilir
anevrizma
ani ölüm
Tedavi:
intravenöz immünoglobülin tedavisi

O.E

194

TIP DERS NOTLARI

HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURASI
Özellikleri:
Hipersensitivite vaskülitinin prototipidir.
Primer olarak çocuklarda ortaya çıkar
Sıklıkla streptokoksik farenjiti izler
Palpabl purpura, poliartiküler artralji, inflamatuar arterit izlenir
mezenterik damar tutulumuna bağlı karın ağrısı veya gastrointestinal kanama
immün kompleks orjinli glomerulonefrit
Klinik:
Hematüri, karın ağrısı, alt extremite vaskulitik döküntü, artralji
Patoloji:
Damarlarda İgA birikimi vardır . Ayrıca lokositoklastik vaskulit. (Nötrofil hasarına bağlı damar duvarında çekirdek
kalıntıları)
Tedavi:
Artralji için ASA verilir. Birkaç gün- hafta içinde spontan geriler
Prognoz:
İleri dönemde KBY riski taşırlar.

MİKST ESANSİYEL KRİYOGLOBÜLİNEMİ
Özellikleri
Soğukta presipite İg (krioglobulin) kompleksleri neden olur
Vazooklüzif veya inflamatuar bir zedelenme oluşur
Kriyoglobulinler Hepatit C ile ilişkilidir.
Tekrarlayan palpe edilen purpura atakları, Raynoud fenomeni, artralji ve immün kompleks glomerulonefrit
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MİKROSKOPİK POLİANJEİTİS
Özellikleri
Hızla ilerleyen, glomerülonefrit ve belirgin akciğer tutulumu ile karakterli klinik sendrom
Küçük damarlar etkilenir
Tanı:
Perinükleer ANCA sıklıkla bulunur (pANCA). p- ANCA miyeloperoksidaza karşıdır.
CHURG-STRAUSS HASTALIĞI
Özellikleri
Tipik olarak astmalı hastalarda çıkan granülomatöz vaskülit
Tanı:
1. astma (kanda eozinofili eşlik eder)
2. pulmoner doku infiltratları (granulomlarda sıklıkla eozinofili)
3. küçük ve orta çaplı damarlarda vaskülit

WEGENER GRANÜLOMATOZU
Özellikler
Tipik olarak üst ve alt solunum yolu ve böbreği tutar
İlk semptomu bilateral pürülan nazal akıntılardır.
Küçük damar vasküliti’dir

Solunum yolunda;
Sinüzit, rinit
Öksürük
Solunum yetmezliği
Hemoptizi
Akciğer grafisinde kavite veya multiple infarktlar
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Böbreklerde;
Anormal sediment
Böbrek fonksiyon bozukluğu
Deri lezyonları
Artrit
Okuler veya orbital inflamasyon (proptozis ile birlikte)
Kardiak lezyonlar
SSS veya periferik sinir sistemi tutulumu
Tanı:
Sitoplazmik ANCA (cANCA) varlığı vardır. c- ANCA proteinaz 3’e karşıdır.
Nötrofilik lökositoz ve romatoid faktör pozitifliği sıktır
Tedavi:
kortikosteroidler ve siklofosfamid,metotreksat
BEHÇET SENDROMU (PANVASKULİT)
Tüm boy damarları tutar. Arter ve veni tutar.
Sıklıkla 10-30 yaşlar arası görülür. Erkeklerde 2-5 kat sık.
HLA B5 birlikteliği sıktır.
TANI
A. Majör Kriterler
1. Ağızda tekrarlayan aftlar (% 99) ağrılıdır (en sık)
2. Genital ülserler (%70) Genellikle son derece ağrılıdır. Vajende yerleşirse ağrısızdır

3. Deri lezyonları (%80)
Eritrema nodozum (en sık görüldüğü romatolojik hastalık Behçettir)
Papüllopüstüler erüpsiyonlar
Superfisyal tromboflebit
(+) Paterji testi (%70)

4. Göz Bulguları (%90)
hipopyonlu Üveit
posterior ve anterior üveit
B. Minör Kriterler
1. Artrit (%50-60)
asimetrik sıklıkla diz, dirsekte
2. GIS
en sık ileoçekal bölge tutulur.
Barsak perforasyonu sonucu ölüm olabilir.
3. Epididimit (%5)
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4. Vasküler lezyonlar
Anevrizma (Özellikle Pulmoner Anevrizma)
Varis ülserleri
5. SSS bulguları (%10) (en sık tutulum aseptik menenjit)
6. Böbrek tutulumu

Tanı:
Uluslar arası çalışma grubuna göre; Tekrarlayan oral aftlara ilave şu kriterlerin 2’sinin daha olması Behçet Hastalığı tanısını
koydurur.
Tedavi:
İlk tercih Kolşisin

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF=AAA)
Tanım:
OR kalıtılan bir hastalıktır.
Geni 16. kromozom kısa kolundadır ve bir çok mutasyon tablo ile birliktedir. En sık beraber olan mutasyon MEFV
(pyrin & marenostin) genidir.
FMF TANI KRİTERLERİ
1- Majör kriterler:
Peritonit, sinovit ve plöritle giden ateşli epizodlar
AA tipi amiloid
Sürekli kolşisin tedavisine iyi yanıt
2- Minör kriterler
Tekrarlayan ateşli epizodlar
Erizipel benzeri döküntü
Birinci derece akrabalarda AA amiloid
Komplikasyonlar
Hastalarda en önemli komplikasyon AA tipi amiloidoz gelişimidir ve proteinüri ile başlar. Tablo nefrotik sendrom ve
KBY’ye ilerleyebilir.
Tedavi:
Kolşisin–Ömür boyu tedavi
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Mevalonat Kinaz Eksikliği (Hiper IgD Sendromu)
Kalıtsal bir hastalıktır. Hastaların tekrarlayan ateş atakları dışında pek çok değişik yakınmaları olabilir. Bu yakınmalar arasında;
ağrılı lenfadenopatiler (özellikle boyun bölgesi), döküntü, baş-boğaz-karın ağrısı, ağız içi ülserler, kusma, ishal, eklem ağrısı ve
eklem şişlikleri bulunmaktadır. Matabolik eksikliğin çok ciddi olduğu vakalar spektrumun ucunu oluşturur ve bu şiddetli
vakalarda, infant döneminde hayati tehdit eden ateş atakları, gelişme geriliği, görme alanı ve böbrek fonksiyon bozuklukları
gelişebilir. Pek çok vakada hastalığın diğer ismi olan ‘’hiper IgD periyodik ateş sendromu’’ ile uyumlu olarak Immunglobulin D
seviyelerinde yükseklik (> 100 IU/ml) bulunmaktadır. Mevaloant kinaz enzim eksikliği mevalonik asit birikimine yol açar. Bu
yolaktaki bozukluk IL1 düzeyinde de yüksekliğe neden olur.
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