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Değerli Meslektaşlarımız,
Daha önce iki yıl ara ile iki kez düzenlediğimiz ‘Hematolojik Genetik Kurs ve
Sempozyumu’nun bu yıl
14-16 Şubat 2018 tarihlerinde üçüncüsünün
düzenleneceğini sizlere iletmek istiyoruz. Organizasyonun ve sizlerin katkılarıyla
daha önceki sempozyumlarda karşılaştığımız yoğun ilgi ve katılımın sürmesini
bekliyoruz.
Hızlı ilerleyen genetik ve hematoloji alanlarındaki yenilikler, böyle multidisipliner
toplantılarda bir araya gelerek bilgi paylaşımını ve güncel yaklaşımları
değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu toplantımızın da amacı, önceki
toplantılarda olduğu gibi konu ile ilgili meslektaşlarımızı ortak bir platformda
buluşturarak, bilgi alışverişinde bulunmalarını, bilgi üretmelerini ve projeler
oluşturmalarını sağlamaktır.
Sempozyumun programı kapsamındaki panel ve konferanslarda hematolojik
hastalıklar ve hematolojik hastalıkların genetiği konusuna emek vermiş, deneyimli
uzmanlar yer almaktadır. Ayrıca bu yıl, programa, ilgili konulardaki önemli
çalışmalar ve olgularla ilgili sözlü sunum oturumları eklenmiştir.
Hepimiz için, bilimsel açıdan doyurucu bir programı olan bu sempozyumda, sizlerle
birlikte olmaktan, güzel İzmir’ imizde sizleri ağırlamaktan onur ve mutluluk
duyacağız.
Sempozyum Başkanları
Prof. Dr. Ferda Özkınay & Prof. Dr. Cumhur Gündüz & Prof. Dr. Yeşim Aydınok
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DÜZENLEYEN BİRİMLER
Ege Ü. Tıbbi Genetik AD
Ege Ü. Tıbbi Biyoloji AD
Ege Ü. Çocuk Genetik Hastalıkları BD
Ege Ü. Çocuk Hematoloji BD

ONURSAL BAŞKANLAR
Prof. Dr. Güngör Nişli, Prof. Dr. Cihangir Özkınay

BAŞKANLAR
Prof. Dr. Ferda Özkınay & Prof. Dr. Cumhur Gündüz & Prof. Dr. Yeşim Aydınok

ORGANİZASYON KOMİTESİ
Prof. Dr. Kaan Kavaklı
Prof. Dr. M. Özgür Çoğulu
Prof. Dr. Can Balkan
Prof. Dr. Deniz Yılmaz Karapınar
Doç. Dr. Hüseyin Onay
Doç. Dr. Haluk Akın
Doç. Dr. Emin Karaca
Doç. Dr. Burak Durmaz
Doç. Dr. Tahir Atik

SEKRETERYA
Uzm. Dr. Erhan Parıltay
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1-) GENOM DÜZENLEME YÖNTEMLERİ
HASTALIKLARDA KULLANIMI

VE

HEMATOLOJİK

Prof Dr. Ferda ÖZKINAY
Genom düzenleme, genomik materyal olan DNA üzerinde istenilen değişiklikleri gerçekleştirilmesi
işlemini tanımlamaktadır. Bu sayede DNA üzerinde tek baz değişikliğinden, delesyon ya da insersiyon
oluşturmaya kadar birçok modifikasyon yapılabilmektedir. Genom düzenlemede temel amaç, DNA
üzerinde düzenleme yapılması istenilen bölgede çift zincir kırığı yaratıp, “Homolog Rekombinasyon”
(Homolog Direct Repairing [HDR]) ya da “Non Homolog End Joining”(NHEJ) doğal tamir
mekanizmaları tetiklemektir. Ortamda kalıp olarak kullanılacak bir DNA fragmanı ya da oligonükleotid
olması durumunda HDR mekanizması tetiklenip tek nükleotid düzeyinde değişiklik gerçekleşecek, aksi
takdirde NHEJ mekanizması devreye girecek ve indel meydana gelecektir.
Genom düzenlemede yaygın olarak üç yöntem kullanılmaktadır. Meganükleazlar , Zinc Finger Nükleaz
(ZFN), TALEN (Transcription activator-like effector nucleases) ve CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly
Interspaced Short Palindromic Repeats/CRISPR Associated Protein 9) yöntemleridir. Meganükleazlar
genomda 12-40 bazlık dizileri tanırlar. Zinc Finger Nükleaz, DNA üzerinde ardışık üç nükleotide
bağlanma özelliği bulunan Zinc Finger proteinlerine FokI restriksiyon enzimi füzyonuyla oluşturulmuş
tasarlanmış bir nükleazdır. Benzer şekilde TALEN de, 33-35 aminoasitlik ardışık tekrar domainlerinin
herbirinin DNA üzerindeki 4 farklı nükleotidten birine bağlanabilmesiyle karakterize TALE proteinine
FokI enzimi füzyonuyla oluşturulmuş bir nükleazdır. Bu iki yöntem de hem tasarım hem bölge seçimi
zorlukları hem de maliyet açısından büyük kısıtlılıklara sahiptir. En güncel ve kolay uygulanabilir
yöntem CRISPR/Cas9 yöntemidir. Bu yöntem bakterinin adaptif immün yanıtında etkili olan CRISPR
sisteminden esinlenilerek oluşturulmuştur. Bakterilerde 3 tip CRISPR sistemi mevcuttur. Ancak genom
düzenlemede Cas9 endonükleaz enziminin etkin rol oynadığı Tip-2 sistemi büyük çoğunlukla tercih
edilmektedir. Bu sistemi oluşturan genomik bileşenler Cas9 geni, bu genin hemen bitişiğinde alan ve
düzenli aralıklarla bölünmüş kısa palindromik tekrar dizileri ile bu dizilerin arasında “spacer” adı verilen
verilen daha önce karşılaşılmış virüslerin genomuna ait parçalardan oluşan CRISPR lokusu (bu lokustan
crRNA transkribe olmaktadır) ve tek bir CRISPR tekrarı ile komplementer olan tracrRNA’dır.
Genom düzenleme amacıyla kullanılacak olan CRISPR/Cas9 sistemi, genetik mühendisliği ile
oluşturulmuş 3 ana komponent taşı. Bunlar Cas9 enzimi, rehber RNA (guideRNA [gRNA]) ve PAM
(protospacer adjacent motif) sekansıdır. Cas9 enzimi çift zincir kırığı yaratacak olan bir endonükleazdır.
Aynı zamanda gRNA ile de kompleks oluşturabilmektedir. gRNA ise genomda düzenleme yapılması
istenen bölgeye göre tasarlanacak olan bakterideki crRNA:tracrRNA kompleksini taklit ederek
oluşturulmuş bir dizidir. gRNA’nın yaklaşık 20 nükleotidlik bir bölümü, genom üzerinde düzenleme
yapılması istenilen bölgeye tam olarak hibridize olabilecek şekilde tasarlanmaktadır. PAM sekansı ise
düzenleme bölgesinde bulunması gereken ve Cas9 enzimi tarafından tanınan 2 ile 6 nükleotid arasında
değişen bir sekanstır. Çalışmalarda en sık kullanılan S. Pyogenes bakterisinden elde edilen SpCas9
enziminde PAM sekansı NGG üçlü nükleotidi şeklindedir. Pratik olarak genom üzerinde NGG sekansı
bulunan her yerde istenilen düzenleme yapılabilir demek mümkündür.
Hematolojik hastalıklardan hemoglobinopatilerde uyarılmış, multipotent kök hücrelerde (iPSC), ve
hastalardan elde edilmiş kök hücrelerde TALEN ve CRISPR/Cas9 sistemi uygulanarak genomdaki
mutasyonların düzeltilebileceği gösterilmiştir. Son olarak primatlardan makaklarda BCL1A geninde
genom düzenleme ile mutasyonlar oluşturulmuş ve HbF in artması sağlanmıştır. Bu şekilde daha
önceden bilindiği gibi HbF i arttırarak hemoglbinoatilerin tedavi edilebileceği ileri sürülmektedir.
İnsanlardan elde edilen kök hücrelerde, Faktör 8 eksikliğinde sorumlu olan ve en sık rastlanılan
mutasyon olan inversiyon 22 mutasyonu, TALEN yöntemi kullanılarak oluşturulmuş, ve oluşturulan
mutasyon aynı yöntemle düzeltilmiştir. CRISPR /Cas9 ve AAV8 vektörü kullanılarak, hem neonatal
hem de adult farelerde, Hemofili B postnatal olarak etkin şekilde tedavi edimiş, ayrıca bu yöntemle
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farelerde embriyoda da düzeltme yapılmıştır. Belirli hematolojik kanserlerin tedavisinde kullanılmakta
olan ve başarılı olan, kimerik antijen reseptörü (CAR)’ taşıyan T hücreleri’ni genom düzenleme
yöntemi ile elde etmek ve istenilen tümöre yok etmeye yönelik, uzun ömürlü özgün T hücreleri yapmak
mümkün olmuştur. İleride bu T hücrelerinin çok çeşitli kanser türlerinde kullanılabileceği
öngörülmektedir. Genom düzenleme yöntemleri ile geliştirilmiş hematolojik hastalıklarda tedavide
kullanılabilecek FDA onayı almış çeşitli ürünlerin klinik denemelerine başlanmıştır.
Sonuç olarak, genom düzenleme yöntemlerinin keşfi, biyoteknolojide devrim niteliğinde gelişme
olarak değerlendirilmektedir. Hematolojik hastalıkların tanı, izlem, tedavi ve önlenmesinde de giderek
daha önemli yer alacağı kesindir.
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2-) HEMOFİLİ TANISINDA GENETİK TESTLER VE GENOTİP
FENOTİP İLİŞKİSİ
Doç. Dr. Tahir ATİK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Bilim Dalı
Hemofili, faktör VIII veya IX eksikliği sonucunda gelişen nadir bir kalıtsal kanama bozukluğu olup,
eklem içi (hemartroz) ve kas içi (hematom) kanamalarla kendini gösteren bir grup hastalıktır. Faktör
VIII eksikliği Hemofili A, faktör IX eksikliği ise Hemofili B olarak adlandırılır.
Hemofili A yaklaşık 5.000-10.000 erkek doğumunda bir olarak görülürken, sıklığı Hemofili B’ye göre
5-6 kat daha fazladır. Tüm hemofiliklerin %85’ini Hemofili A, %15 kadarını ise hemofili B
oluşturmaktadır. Hastalık insidansı tüm coğrafyalarda aynı olup ırksal farklılık göstermez. Bu doğumsal
kanama bozukluğunun tanısı yaşla birlikte artar. Bebek büyüdükçe, özellikle emeklemeye ve yürümeye
başladığında hastalığın klinik bulguları ortaya çıkmaktadır. Hastalığın ağırlık derecesi arttıkça, tanı yaşı
erkene kaymakta ve klinik bulgular daha şiddetli yaşanmaktadır.
Hemofili A, X’e bağlı resesif geçiş gösteren doğumsal bir kanama bozukluğudur. F8 geni Xq28’de
lokalize 26 ekzondan oluşan ve toplamda 186kb’lık genomdaki en büyük genlerden bir tanesidir.
Hastalık çoğunlukla taşıyıcı kadınlardan, erkek çocuklarına geçmektedir. Hastalık çok nadir olmakla
birlikte kız çocuklarda da görülebilir. Olguların yaklaşık 1/3 kadarında aile öyküsü olmaksızın hastalık
spontan de-novo mutasyonlar ile ortaya çıkabilir. Hemofiliye neden olan moleküler genetik
mutasyonların yelpazesi oldukça geniş olmakla birlikte, yaklaşık %10 olguda mutasyon tam olarak
tanımlanamamaktadır.
Kanama bulguların ağırlığı faktör VIII’in eksiklik derecesiyle doğrudan ilişkilidir. Faktör aktivitesi <%1
olan hastalar “ağır hemofili” kliniği gösterirken, %1-5 arasında olanlar “orta hemofili” ve >%5 olanlar
“hafif hemofili” kliniği gösterirler.
Hemofili A’dan sorumlu F8 genindeki moleküler patoloji 3 gruba ayrılabilir:
1. Büyük gen yeniden düzenlenmeleri,
2. Intragenik delesyon veya insersiyonlar ve
3. Tek baz değişimleri.
Bugüne kadar Hemofili A mutasyon veritabanlarında >5000 varyant bildirilmiştir. Tüm bu sınıflardaki
moleküler patolojiler sonucunda ağır hastalık ortaya çıkabilmektedir. Bununla beraber, ağır hemofili A
olgularının yaklaşık %40-50’sinden F8 intron 22’yi içeren inversiyon sorumlu olarak tespit
edilebilmektedir. Ağırlık derecesinden bağımsız bir şekilde en sık karşılaşılan mutasyon mekanizması
için tek baz değişimleri olarak belirlenebilir.
Her iki hastalıkta da plazma ya da rekombinan kaynaklı faktör tedavisi yapılabilmektedir. Ancak en
önemli tedavi komplikasyonu verilen faktöre karşı inhibitör gelişimi olmakta, özellikle moleküler
patoloji ve mutasyon tipinin belirlenmesinin, hastadaki inhibitör geliştirme riski ve tedavi/protokol
seçimi konusunda önemli olduğu bildirilmektedir. Bu sebeple, hızlı moleküler tanı önem taşımaktadır.
Hemofili A’nın genetik tanısı iki basamaklı bir algoritmle yapılabilmekte, ilk basamakta intron 22
inversiyon mutasyonu araştırılmakta, bu mutasyon tespit edilemeyen olgularda 26 ekzonluk F8 için >30
farklı dizi analizi yapılması gerekmekte, özellikle bu ikinci basamak hem zaman hem de maliyet
açısından önemli bir kısıtlamaya yol açmaktadır.
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3-) AKUT MİYELOİD LÖSEMİ’DE MOLEKÜLER GENETİK
MEKANİZMALAR
Prof.Dr. Sibel Berker KARAÜZÜM
Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Akut Miyeloid Lösemi(AML), hematopoetik prekürsor hücrelerin sonradan kazandıkları kromozomal
değişiklikler ve çoklu gen mutasyonları sonucu klonal transformasyonla ortaya çıkan hematolojik bir
hastalıktır. AML’de tanımlanan kromozomal değişiklikler, hem sınıflandırmada hem de prognozun
belirlenmesinde büyük önem taşırken, olguların %45-50’sinde karyotipin normal bulunması sadece
kromozomal düzeyde değil, gen düzeyinde de yeniden düzenlenmelerin AML’de rol oynayacağını
ortaya çıkarmıştır. AML’de tanımlanmış olan gen mutasyonları 2002 yılında hücreye proliferasyon
yeteneği ya da hayatta kalma özelliği kazandıran(I. grup mutasyonlar) ve hücrenin farklılaşmasını ya da
programlı ölümünü engelleyen mutasyonlar(II. grup mutasyonlar) olmak üzere iki ana sınıfta
toplanmıştır. Moleküler tekniklerdeki ilerlemeler sayesinde yeni nesil dizileme yöntemlerinin kullanımı
ile bu iki ana sınıfa girmeyen ve epigenetik modifikasyonlarda rol oynayan genlerdeki mutasyonlar ise
AML’ nin patogenezinde etkili olan 3. grup genler olarak yeni bir alt grubu oluşturmuştur. Her üç grupta
öne çıkan genlerin (NPM1, FLT3, C/EBPA, RUNX1, DMT3A, TET2, IDH1/2) AML oluşumundaki
moleküler mekanizmaları, prognoza etkileri ve bu genlerdeki mutasyonların birbiri ile etkileşimleri
detaylı olarak tartışılacaktır.
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4-) İNDÜKLENMİŞ PLURİPOTENT
HEMATOLOJİK HASTALIKLAR

KÖK

HÜCRELER

VE

Yrd. Doç. Dr. Zeynep TOKCAER KESKİN
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Kök hücreler temel olarak ikiye ayrılmaktadır: embriyonik kök hücreler ve erişkin tip kök hücreler.
Embriyonik kök hücreler genellikle tüp bebek merkezlerinde, kullanılmayan ve atılacak embriyolardan
laboratuvar ortamında elde edilirler. Elde edildikleri aşama insanda döllenmeden sonra yaklaşık 5’inci
güne denk gelmektedir. Bu aşamada embriyo 2 ana katmandan oluşmaktadır. Bu tabakalardan, iç hücre
kitlesi denen hücre topluluğu embriyodan mekanik yöntemlerle ayrılır ve hücre kültürü ortamında
kendine özel besi ortamında çoğaltılır. Bu hücreler kordon bağı (eş/plasenta) dışında vücudu oluşturan
tüm hücre tiplerine dönüşebilme kapasitesine sahiptirler. Bu yetkinlikleri sayesinde de ilaçla tedavi
edilemeyen ve ancak hücrelerin yerine geri konmasıyla tedavisi mümkün olabilecek hastalıkların
iyileştirilmesinde umut vadetmektedirler. Bunun yanında insan hücreleri üzerinde yapılamayacak çeşitli
ilaç testlerini embriyonik kök hücreler ve onlardan dönüştürülmüş vücut hücreleri üzerinde deneme
imkânı da sunmaktadır. Bu sayede çeşitli ilaçların yan etkilerinin ve hastalığı tedavi etmedeki
başarılarının belirlenmesine de olanak sağlamaktadır. Ancak bu hücrelerin kullanımı çeşitli ülkelerde
tamamen etik nedenler dolayısıyla yasalarca engellenmiştir. 2006 yılında Takahashi ve Yamanaka isimli
bilim adamları önce fareden alınan deri hücrelerini, 2007 yılında ise insandan alınan deri hücrelerine 4
transkripsiyon faktörü; Oct4, Sox2, Klf4 ve c-myc’in dışarıdan hücreye verilmesi yoluyla embriyonik
hücrelere dönüştürdüler. Bu şekilde elde edilen hücrelere uyarılmış/indüklenmiş pluripotent kök hücre
(UPKH/iPSC) adı verilirken adı geçen faktörler de “Yamanaka faktörleri” olarak anılmaya başlandı.
Çeşitli vücut hücrelerinden UPKH elde edilmeye, daha farklı faktör birleşimleri ile veya bu faktörlerin
daha güvenli şekillerde hücrelere tanıtılması çalışmaları dünyada kök hücre alanında çalışan gruplarca
araştırılmaya başlandı. Bu hücreler embriyonik kök hücrelerin barındırdığı tüm özelliklere sahipken,
herhangi bir vücut hücresinden de çeşitli şekillerde elde edilebildikleri yapılan birçok çalışma ile teyid
edildi.
Etik sorunlar barındırmamalarının yanı sıra UPKH’ler embriyonik kök hücrelerin sağlayamayacağı bir
özelliğe daha sahiptir; kişiye özel tedavi imkânı sunmaktadırlar. Bir kişiden hücre elde edilebiliyorsa,
bir deri parçası veya kan aracılığıyla olabilir, o kişiye ait UPKH hücresi oluşturabilmektedir. Böylece
kişinin kendi genetik yapısına sahip UPKH’ler kişinin ihtiyaç duyduğu hücrelere dönüştürülebilecek,
bu kişiyi en iyi tedavi edebilecek ilaç, bu hücrelerde taranabilecek ve hatta ilerleyen zamanda bu
hücrelerden organlar oluşturulabilecek ve kişinin kendi hücreleri olduğu için vücut tarafından da kolayca
kabul edilecektir. Hatta ve hatta eğer kişinin tedaviye ihtiyaç duyduğu hastalık genetik altyapıdaki
bozukluktan kaynaklanıyorsa, bu durum laboratuvar ortamında düzeltilerek, gen tedavisi sağlanabilecek
ve genetiği düzeltilmiş hücreler kişiye tedavi olarak sunulabilecektir.
UPKH hücreleri ile hematolojik hastalıklar literatürde en çok çalışılan alanlardan birisidir. Günümüzde
yapılan çalışmalar UPKH hücrelerinden farklılaştırılan çeşitli kan hücreleri veya progenitör (öncül)
hücrelerin çok miktarda üretilmesi ve klinikte tedavi amaçlı kullanılmasına alt yapı sağlamak amaçlıdır.
Bunun yanı sıra genom düzenleme tekniklerinin (TALEN, ZFN, CRISPR/Cas9) uygulamaları
kolaylaşıp hızlandıkça hematolojik hastalıklarda hasta genotipini düzeltme üzerine yapılan araştırmalar
da hız kazanmıştır.
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5-) KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİNİN AYIRICI TANISINDA
GENETİK
Prof. Dr. Gülen Eda UTİNE
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı
Kemik iliği yetmezliklerinin genetik temelinin anlaşılması, hemen tüm multifaktöriyel hastalıklarda
olduğu gibi, önce sendromik tek gen formlarının çalışılmasıyla başlamıştır. Bunun başlıca örnekleri
DNA tamiri mekanizmasının bir hastalığı olan Fanconi anemisi, telomer biyolojisi hastalıklarından
diskeratozis konjenita ve ribozom biyogenezisiyle ilgili hastalıklardan Diamond Blackfan anemisi ve
Scwachman Diamond sendromudur.
Bu hastalıklar için yakın geçmişte hem tanısal amaçlı kullanılmak üzere hem de genetik etiyolojiyi
aydınlatmak üzere özel genetik testler geliştirilmiştir. Günümüzde DNA tamir proteinlerini kodlayan
genlerde Fanconi anemisinden sorumlu olduğu bilinen 21 gen, hastaların %95’indeki genetik nedeni
açıklar. Diskeratozis konjenitada shelterin ve telomeraz komplekslerinde görev alarak telomerlerin
idamesini sağlayan proteinleri kodlayan toplam 13 gen hastalıkla ilişkili bulunmuştur. Diamond
Blackfan anemisinde ribozomal alt üniteleri kodlayan toplam 19 gen bilinmektedir, ancak bu sayı
hastaların %50-60 kadarını açıklamaktadır. Ribozomopatilerden bir diğeri olan Schwachman Diamond
sendromu, 40S ve 60S ribozom alt ünitelerini birleştiren SBDS proteinini kodlayan SBDS genindeki
homozigot veya bileşik heterozigot mutasyonlarla %95 oranında açıklanabilir. Bu hastalıkların tanısı
için genel olarak hem bilinen genlerin sekanslanması, hem de henüz bilinmeyen genlerin bulunması için
yeni nesil dizileme yöntemlerinin kullanılması en pratik yaklaşımdır, ayrıca bazı hastalıklarda
mikrodelesyonlar da bildirildiğinden delesyon analizi yapılması önerilir.
Kemik iliği yetmezliği nedeni olan başka tek gen hastalıkları ve belli bir hastalığın bulgularını tam
karşılamayan ancak ailesel yığılım gösteren kemik iliği yetmezlikleri de vardır. Bu hastalıkların yeni
nesil dizileme yöntemleriyle incelendiği son yıllarda mutasyonları kemik iliği yetmezliğine yol açabilen
birçok genler keşfedilmiştir. Bunlardan başka birçok kemik iliği yetmezliği formunun virüsler ve
radyasyon gibi toksik çevresel etkiler veya otoimmün hastalıklar gibi başka hastalıklar zemininde
geliştiği bilinmektedir. Ailelerde sporadik gelişen veya idiyopatik olduğu söylenen bu yetmezlik
formları hastalığın multifaktöriyel doğasını gözler önüne sermektedir. Burada rol oynayan genetik
etkenler birden fazla sayıda olup keşfedilmeleri daha güçtür, ancak bu genetik etkenler arası ilişkiler son
yıllarda birer birer saptanmaktadır. Son olarak, genetik yöntemler birçok hematolojik hastalıkta
prognostik bilgi veren moleküler değişikliklerin saptanması için de kullanılabilir.

3. Hematolojik Genetik Sempozyumu

19

6-) KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİNDE KLİNİK VE
LABORATUVAR BULGULARI
Dr. Şule ÜNAL
Kalıtsal kemik iliği yetmezliği sendromlarını, edinsel kemik iliği yetmezliklerinden ayırdetmek son
derece önemlidir. Kalıtsal durumlarda aileye genetik danışmanlık verilmesi gerekmesi dışında, bu
hastalarda yaşam boyu artmış malignite riski bulunmaktadır. Ayrıca kalıtsal ve edinsel kemik iliği
yetmezliklerinde tedavide de farklılıklar bulunmaktadır. Kalıtsal kemik iliği yetmezliklerinde hastalığa
sitopeni ya da pansitopeniye ek olarak çeşitli dismorfik bulgular da eşlik edebilir.
Fanconi anemisi sıklıkla otozomal resesif kalıtılır. Hastaların %25 kadarında herhangi bir dismorfik
bulgu saptanamaz. Bu nedenle tüm aplastik anemi tanısı alan hastaların DEB testi ile Fanconi anemisi
açısından değerlendirilmesi gerekir. Fanconi anemili hastalarda mikrosefali, mikroftalmi, cafe au lait
lekeleri, hipopigmentasyon, radius yokluğu, başparmak aomalileri, boy kısalığı, at nalı böbrek gibi pek
çok anomali izlenebilir. Fanconi anemili hastalarda büyüme hormonu eksikliği, insülin direnci, diabet,
hipotiroidi, osteoporoz, dislipidemi gibi endokrin bozukluklar sık oarak gelişir. Bu nedenle hastalar bu
açıdan izlenmelidir. Fanconi anemili hastalarda kemik iliği yetmezliği sıklıkla 5-7 yaş civarında ilk
bulgusu trombositopeni olarak başlar ve zamanla hastalar pansitopeniye ilerler. Bu hastalarda akut
myeloid lösemi, baş boyu ve anogenital skuamöz hücreli kanser riskleri artmıştır. Özellikle BRCA2 ve
FANC-N genlerindeki biallelik mutasyonların erken yaşlarda aynı hastada birden fazla kansere yol
açabildiği bildirilmiştir.
Diamond Blackfan anemisi bir ribozomopati olup sporadik ya da otozomal dominant olarak kalıtılır.
Hastalar ortaca 3 ay civarında ağır anemi, retikülositopeni geliştirir ve kemik iliğinde eritroid öncüllerde
yokluk ile tanı konulur. Bu hastaların %50’sinde dismorfik bulgular görülür. En sık dismorfik bulgular
kraniofasial anomaliler şeklindedir. Diğer anomaliler arasında trifalangeal başparmak, yarık damak,
dudak, boy kısalığı sayılabilir.
Kalıtsal kemik iliği yetmezliği sendromları hem genotipik hem de fenotipik olarak heterojen
hastalıklardır. Aynı ailedeki bireylerde sitopenilerin gelişme yaşı, dismorfik bulguların varlığı ya da
yokluğu değişkenlik gösterir. Tüm bunlara ek olarak Diamond Blackfan anemisinin (DBA) sıklıkla
otozomal dominant kalıtılması nedeniyle inkomplet penetrans sorunu, sessiz olarak hastalığı taşıyan
bireylerin tanınmasını güçleştirir ve bu bireyler bazen sitopeni geliştirmeksizin malignite geliştirerek
tanı alabilirler. Ailede DBA’lı indeks vaka varlığında potansiyel sessiz taşıyıcıların tespiti kanser
riskinin izlenmesi açısından önemlidir.
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7-) DEMİR TEDAVİSİNE DİRENÇLİ DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ
(IRIDA)
Deniz YILMAZ KARAPINAR
Demir eksikliği anemisi (DEA) tüm dünyada beslenmeye bağlı bozukluklar nedeniyle ortaya çıkan en
önemli sağlık sorunudur, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerde oldukça sık rastlanan bir
durumdur. Özellikle büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu bebeklik dönemi ve pubertal yaşlar,
gereksinimin çok arttığı gebelik, kanama nedeniyle kayıpların karşılanamadığı durumlar, emilimin
yetersiz kaldığı malabsorbsiyon sendromları, mide asiditesinde bozulmanın olduğu durumlar demir
eksikliğine zemin hazırlayan durumlardır. Genellikle ilk 2 yaş ve pubertal dönem ve özellikle adetlerin
başlamasından sonra kız çocukları çocukluk çağında DEA nedeniyle risk altında olan populasyonu
oluşturur. Ancak dışarıdan alımın eksikliği, kaybın faza olması ya da gereksinimin artması gibi herhangi
özel bir durum söz konusu olmasa da bazı çocuklar genetik olarak DEA’ nin laboratuvar bulgularını
gösterebilir ve demir tedavisinden de fayda görmeyebilirler. Bu çocuklar DEA ile birlikte vücuttaki
demirin kullanım kısıtlılığı, eritropoezde baskılanma ve eritropoietine yetersiz yanıtın gözlendiği Kronik
Hastalık Anemisi (KHA) özelliklerini de taşırlar. Tablo genel olarak demir tedavisine dirençli demir
eksikliği anemisi (IRIDA) olarak adlandırılır.
IRIDA hipokrom mikrositer bir anemiye yol açan herediter demir homeostaz bozukluğudur. Ailesel bir
demir eksikliği öyküsü vardır. Aynı ailede birden çok nesil ve bireyde DEA nedeniyle tedavi görme,
parenteral demir kullanımı, demir tedavisi kesildikten sonra tekrar DEA bulgularının ortaya çıkması
öyküsü alınabilir. Otozomal resesif geçişli, genel olarak oral kullanılan demir tedavisine yeterli yanıt
alınamayan, parenteral olarak kullanılan demire yavaş ve yetersiz yanıt alınan bir tablo mevcuttur.
Hastalarda bir alım eksikliği, mide asiditesinde bozukluk, malabsorbsiyon taramaları genellikle altta
yatan herhangi bir hastalığın olduğunu dışlamak üzere yapılmış, ancak demir eksikliğinin olması ve
tekrarlaması, tedaviye yanıtsız kalmasını açıklayacak bir neden bulunamamıştır. Tüm doğumsal demir
metabolizma bozuklukları ve atipik mikrositik anemiler içinde en sık görülenidir.
İlk olarak Buchanan tarafından 1981’ de tanımlanan IRIDA, TMPRSS6 genindeki mutasyonun 2008
yılında tanımlanması ile daha net bir şekilde tanınabilir hale geldi. Maalesef görülme sıklığı tam olarak
bilinmemekte. Bu durum hastalığın günümüze dek pek de tanınmıyor olmasıyla ilişkili bulunmaktadır.
Hepsidinin demir homeostazındaki rolü anlaşıldıktan sonra hastalık bilinir hale geldi. Vücudumuzda
demir dengesi hepsidin kontrolü altındadır. Hepsidin 25 aminoasitten oluşan karaciğerde sentezlenen
bir peptittir. Demirin absorbe edilmesi, eritrositlerdeki demirin makrofajlar aracılığı ile tekrar kullanıma
girmesi, karaciğer depolarından demirin serbestleştirilmesi ve demirin hücreden atılımı hepsidin
tarafından inhibe edilir. Vücudumuzda eritropoez ve hücre fonksiyonları için kullanılabilir demir
plazmada dolaşan demir miktarı ile kontrol edilir. Hücrelerden plazmaya demir çıkışı ferroportin adlı
kapıların açılması ile sağlanır ve hepsidin ferroportinin kapalı tutulmasını sağlar.
TMPRSS6, 22. kromozomun uzun kolunda 12-13’ te lokalize olup Matriptaz-2 (MT-2) kodlayan gendir.
Normal şartlarda hemojuvelin bone morfojenik proteinler (BMP) aracılığı ile SMAD yolu aktivasyonu
üzerinden hepsidin sentezini sağlar. Matriptaz 2, hemojuvelin etkinliğini ortadan kaldırarak hepsidinin
sentezini bozar ve böylelikle demir vücutta kullanıma geçer. Ancak matriptaz 2 kodlayan gende
(TMPRSS6) defekt olduğunda hemojuvelin aktivitesi süreklilik kazanır ve hepsidin sentezi çok artar,
demir kullanımı kısıtlanır.
Hepsidin, demir emilimini ve vücutta kullanımını kısıtlar. Normal şartlarda vücut demir düzeyi ne kadar
yüksekse hepsidin düzeyleri de o kadar artar. DEA’ nde hepsidin düzeylri düşüktür ve eritropoezde
demir yararlanımı yüksektir. Demir, inflamasyon ve oksijen basıncı hepsidin düzeyini etkiler. DEA’
nde hepsidin düzeylerinin 20 ng/ml’ nin üzerinde bulunması po Fe yanıtsızlığını belirleyicisi olarak
kabul edilir.
Klinik olarak hasta DEA bulgu ve belirtilerini gösterir. Tipik DEA laboratuvar bulguları saptanır. Hasta
genel olarak demirin ağızdan alınmasına yeterli yanıt vermez. Bazen oral demire kısmen iyi yanıt verse
bile tedavi kesilince hemoglobin (hb) değerlerinde çok belirgin düşme izlenir. Hastaların yapılan
tetkiklerinde dışkıda gizli kan yoktur, tekrarlayan yüksek demir ihtiyacını açıklayabilecek
malabsorbsiyon, gluten enteropatisi bulguları izlenmez. Anemiyi açıklayacak infeksiyon, kronik
hastalık veya herhangi bir inlamasyon yoktur. Hb elektroforezinde anormal bant bulunmaz,
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seruloplazmin düzeyleri normaldir. Eğer hastalarda değerlendirilmişse kemikiliği aspirasyon ve biyopsi
normaldir, sideroblast artışı izlenmez. Hastalarda aneminin ağırlığı farklıdır. Fakat genel olarak
çocuklarda daha belirgin olup erişkinlikte bulgular daha hafiflemiş görülür. Otozomal resesif kalıtılır.
Laboratuvarda hipokromi, mikrositoz belirgindir. Orta-ağır düzeyde bir anemi vardır(hb: 6-9 g/dl). Ağır
mikrositoz (MCV 45-65 fl), çok düşük serum Fe, çok düşük transferrin satürasyonu (TSAT ) (< %5)
izlenir. Ferritin daha önce iv demir kullanılmış hastalarda normalden yüksek de bulunabilir ancak genel
olarak düşük-normal değerlerdedir. Ancak DEA’ nde çok düşük veya hiç saptanamayacak düzeylerde
bildirilen hepsidin düzeyleri normal veya yüksek değerlerde saptanır.
Hb, MCV ve TSAT değerleri yaşla birlikte artış gösterir. Bu durum erişkin hayatta da devam eder ve
ileri yaşlarda hastaların normal hb ve TSAT değerlerine sahip oldukları görülür. Ferritin için anlamlı bir
değişiklik gözlenmez. Nutrisyonel DEA/ genetik mikrositik anemiler
Ayırıcı tanıda aile öyküsü önemlidir. Aynı ailede çok sayıda etkilenmiş çocuk olması beklenen bir
durumdur. Ancak hastaların çoğu sporadiktir.
Edinsel DEA için risk faktörleri olarak düşünülen kan kaybı ve düşük Fe emilimi dışlanmalıdır.
Duodenal atrofinin IRIDA ile karışabileceği akılda tutulmalıdır. Her iki tabloda da oral demir ile
gecikmiş /yetersiz yanıt alınırken iv Fe tedavisine yanıt elde olunabilir. IRIDA hastalarında
antiendomysium antikorlarının negatif olması, glutensiz diete yanıt alınamaması Çölyak hastalığının
dışlanmasında önem taşır. Başlangıç yaşı açısından bakıldığında IRIDA yenidoğan döneminde
mikrositik anemi nedenleri arasında yer almaz. DMT1 mut / attransferrinemi gibi diğer metabolizma
bozukluklarında anemi doğumdan itibaren vardır.
Demir yükü diğer doğumsal demir metabolizma bozukluklarında (DMT1, Atransferrinemi,
Sideroblastik anemi) gözlenen bir durumdur. Yüksek serum demir ve artmış TSAT ile kendini gösterir.
Ancak IRIDA’ da doku düzeyinde bir birikim olmaz. Serum demir ve TSAT değerleri düşüktür.
Mikrositoz, hipokromi ve düşük demir depoları varlığında DEA ve IRIDA açısından hasta
değerlendirilmelidir. Eritrosit sayısı yüksekliği IRIDA’ da daha sık gözlenirken ferritin değerlerindeki
düşüklük DEA’ nde daha belirgindir. Mikrositoz,
MCH,
Talasemi taşıyıcılığını akla
getirmelidir. Çok düşük hb ile artmış eritrosit sayısı varlığında retikülosit değerine bakılması; düşükse
IRIDA, yüksekse
Talasemi düşükse IRIDA açısından hastanın değerlendirilmesi uygun olur.
Talasemi taşıyıcılığında mikrositoz çok belirgin, anemi yok veya çok hafif olarak bulunur. Genelde Fe
parametreleri normal veya yüksektir. Çok düşük hepsidin düzeyleri DEA, inefektif eritropoez ve
talasemi sendromlarına yönlendirirken, yüksek hepsidin değerleri kronik hastalık anemisini
düşündürmelidir. KHA’ nde daha sıklıkla normokrom normositik anemi beklnir ancak bazen hafif
mikrositik anemi de görülebilir. Normal veya yüksek hepsidin mutlaka IRIDA’ yı düşündürmelidir.
Tedavide genellikle oral veya parenteral demir kullanılır. Oral demir tedavisi, çoğunda etkisizken,
bazılarında kısmen etkili olur. Hb değerlerinin kısmen düzeltilmesi bile çok zaman alır, tedavi kesilince
hb hızla düşer. Yüksek doz sürekli po Fe ile kısmen normal hb düzeylerinin sürdürülmesi mümkün
olabilir. Tedavi sırasında demir ile birlikte askorbik asit verilmesi faydalı olabilir. Ferroz sülfat+30 mg/g
askorbik asit uygulandığında hb ve demir depolarında artış olduğunu bildiren gözlemler mevcuttur.
Ferroz askorbat ile uzunca bir dönem tedavi uygulanan hastalarda hb değerlerinin 12 g/dl civarında
sürdürüldüğü, tedavi kesildiğinde aneminin tekrar ettiği bildirilmiştir.
İv demir, genellikle hb düzeylerinin yükseltilmesinde faydalı olur. Aneminin düzelmesi tam
olmayabilir, ya da çok uzun zaman alır. Hb değerleri nadiren normal seviyelere gelir. Mikrositoz devam
edebilir, TSAT düşük kalabilir. Ferritin verilen demir dozuna bağımlı bir şekilde yükselme gösterebilir.
Bir süre iv demir kesilse de hb değerlerinin normal sınırlarda kalabildiği, daha sonra kesintisiz po Fe ile
ile normal hb değerlerinin korunabildiği bildirilmiştir.
Tedavide nadiren iv Fe yetersiz kalır, tolere edilemez veya damar yolu sağlanmasında sorun olabilir. Bu
durumlarda rekombinant eritropoietin tedavisi ile birlikte oral demir kullanımı önerilir. Yine de vücutta
olası demir birikimine karşı hedef subnormal hb düzeylerinin olması gerektiği düşünülmektedir.
Tanıda Matriptaz 2 kodlayan TMPRSS6 geninin exon ve exon-intron bileşkelerinin sekanslanması,
taranması gereklidir. Yeni Nesil Dizi Analizi bu konuda kullanılabilmektedir. Mutasyonlar tüm proteine
yayılmıştır, tüm ekstrasellüler domaini etkiler. Çok sayıda missense, nonsense, frameshift, frameshift
/delesyon ve intronik mutasyonlar tanımlanmıştır.
Bazı mutasyonların daha ağır seyredebilecekleri bildirilmekle beraber çok fazla sayıda mutasyonun az
sayıda hastada gösterilmiş olması nedeniyle fenotip genotip korelasyonu yapılması mümkün
olamamaktadır. Günümüze kadar 85 IRIDA ailesinde 78 farklı mutasyon tanımlanmıştır. Bazı
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mutasyonların bazı toplumlarda daha sık görüldüğü bildirilmektedir. Büyük olasılıkla genotip ile fenotip
arasında bir korelasyon var ancak veriler yeterli değil. Literatürde biallelik genetik mutasyonu bulunan
hastalar değerlendirildiğinde, ağır genetik defekt varsa ağır bir klinik tablonun oluştuğu, ama istisnalar
olabileceği görülmektedir (biallelik geniş delesyon veya delesyon ve frameshift birlikteliğinde olduğu
gibi). Aynı frameshift mutasyonuna sahip iki hastada klinikler çok farklı seyretmiştir. Bir hasta
çocuklukta geçici olarak iv demir almış daha sonra hb düzeyleri normal sınırlara yakın seyretmişken,
bir diğer hasta erişkin hayatta bile iv demir gereksinimi göstermekteydi. Bir nonsense mutasyon olan
S304 L mutasyonunun saptandığı 4 aileden 6 bireyde çok düşük hb, MCV, TSAT değerleri izlenmiş; 2
missense, 1 missense+ 1 nonsense mutasyonların bu kadar kötü gidiş göstermediği izlenmiştir. Oral
demir tedavisine yanıtı tahmin etmede tek başına genotipin yeterli olamayacağı, genotipi çok ağır
hastalardan da po demire yanıt verenler olabileceği bildirilmiştir. Ayrıca Aynı TMPRSS6 mutasyonu
heterozigot olarak taşıyan iki kardeşte farklı klinik bulgular izlenmiş ve bu çocukların sağlam
haplotiplerinin farklı olmasının durumu açıklayabileceği ve sonuç olarak fenotipe etkide bulunan çok
sayıda epigenetik faktörün olabileceği düşünülmüştür.
Matriptaz 2 geninde mutasyon bulunmayan veya tek mutasyonu saptanan ancak IRIDA fenotipi bulunan
hastalar nadir olmayacak şekilde bildirilmektedir. Genellikle daha hafif fenotip bulguların bildirildiği
bu hastalar daha geç yaşlarda, ortanca 31 yaş (dağılım 10-47 yaş) klinik olarak bulgu verirler. Kızlarda
daha belirgin olup daha ılımlı bir anemiyle belirti verirler. Demir metabolizmasındaki genlerle ilişkili
intronik veya regülatör bölge mutasyonlarının kaçırılıyor olabilmesi muhtemelen olayda rol almaktadır.
Tüm genom sekanslama bu duruma çözüm bulabilir.
Sonuç olarak IRIDA yeni tanımlanmış bir hastalık olup mikrositik anemi ayırıcı tanısında mutlaka akla
gelmelidir. İşaretler mikrositik hipokromik anemi, düşük TSAT, normal veya artmış serum hepsidin
düzeyleri, oral demir tedavisine yanıtsızlık, iv demire kısmi yanıt özelliğidir. Görülme sıklığı tam
bilinmiyor. Ortaya çıkması TMPRSS6 geniyle ilişkili, otozomal resesif kalıtılanbir hastalık. Tek allel
etkilense de klinik bulgular gözlenebilir.
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8-) KALITSAL TROMBOSİT HASTALIKLARI
Doç. Dr. Yeşim OYMAK
Kalıtsal trombosit bozuklukları nadir görülen ve klinik olarak heterojen bir hastalık grubudur.
Kanama şiddeti hafif ve orta olabilir.
Kalıtsal trombosit hastalıkları plateletin morfolojisi ve aktivasyonu ile ilişkilidir. Plateletlerde
iki membran sistemi bulunur. Bunlar aktivasyon sırasında platelet yüzey alan artışını sağlayan
open canalıcular system (OCS) ile Ca ve enzim bağlanması için yüzey sağlayan dens tubuler
system (DTS) ’dir. Platelet aktivasyonu adezyon, yayılma (Spreading), sekresyon, agregasyon
ve prokoagülan aktivite gibi basamaklardan oluşur. Bu basamaklarda bozulmaya yol açan
değişiklikler kalıtsal trombosit hastalıklarının temel mekanizmalarını oluşturur.
Trombosit hastalaıklarında tanı;
Trombosit hastalıklarında beklenen kanamalar
•

Cilt ve mukoza (peteşi ekimoz, purpura, ekimoz)

•

Gastrointestinal

•

Menoraji

•

Çok nadiren intrakraniyal ve eklem içi kanama

Bu kanama bulguları ile gelen hastada hikayenin ayrıntılı olarak sorgulanması, fizik muayene
bulguları, tam kan sayımı, periferik kan yayması, invitro kanama zamanı (PFA-100),
agregometre, akım sitometri ve genetik tanı yöntemlerinden yararlanılır.

Kalıtsal trombosit hastalıkları iki başlık altında toplanabilir.
•

Konjenital trombositopeniler

•

Kalıtsal trombosit fonksiyon bozuklukları

Konjenital trombositopeniler
Trombosit büyüklüğüne göre sınıflandırılır.
•

Küçük MPV (<7 fl)
a. Wiscott-Aldrich Sendromu
X’e bağlı geçiş (xp11.22) gösterir. Aktin polimerizasyonunu sağlayan WASP
proteini kodlanamaz. Trpmbosit sayısı 1̴ 0 000/mm3’dir. Diğer klinik bulgular
içinde egzema, immun yetmezlik, lenfoid maliynitler ve otoimmun hastalıklar
bulunur. İmmun supresif tedaviye yanıt verebilir.
b. X’e bağlı geçiş gösteren trombositopeni

•

Normal MPV (7-11 fl)
a. Konjenital amegakaryositik trombositopeni (CAMT)
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b.
c.
d.
e.
•

Trombositopeni ve Radius agenezisi (TAR)
Konjenital amegakaryositik trombositopeni ve radioulnar sinositoz (CTRUS)
Myeloid maliynite ile giden familyal platelet bozukluğu (FDP/AML)
ANKRD-26 mutasyonu

Büyük MPV (>11 fl)
a. MYH-9 patolojileri
b. Bernard Solier Sendromu
c. Transkripsiyon faktör bozukluklarına sekonder platelet hastalıkları
d. Paris-Trousseu /Jakobsen sendromu
e. TUBB-1’e bağlı trombositopeni
f. Montreal platelet sendromu
g. Sitosterolemi

MYH-9 patolojileri
•

Otozomal dominant geçiş gösterir. 22. Kromozomun uzun kolunda bulunan MYH9=
NON MUSCLE MYOZİN HEAVY CHAİN IIA: NMMHC IIA geninde mutasyona
bağlı gelişir. Döhle cisimcikleri; mavi renkli, amorf dansiteli ribozomal filamentlerdir.

•

NMMHC IIA : Hücrede kontraktilite sağlayan bir proteindir. Trombositlerin yanısıra
polimorfonükleer lökositlerde de sentezlenir. Bu hastalıkta koagülasyon çalışmaları
normaldir. Kanama semptomları hafif ve nadirdir. Trombosit sayısı 20 000-130
000/mm3 civarındadır. Yanlışlıkla ITP tanısı almış vakalar olabilir. Farklı dokulardaki
proteinin kodlanamaması katarakt, işitme kaybı, nefrit ile sonuçlanır. Klinik bulguların
eşlik etme durumuna göre Epstain sendromu, Fechtner sendromu ve Sebastian
sendromu gibi farklı isimler alırlar.

Transkripsiyon faktör bozukluklarına sekonder platelet hastalıkları XLT-diseritropoez
•

•

GATA-1 mutasyonları ile giden X’e bağlı geçiş gösterir. İri trombositler görülür.
•

XLT (X linked thrombocytopenia); +/-Diseritropoetik anemi, kriptorşidizm

•

GATA1’in diğer bir transkripsiyon faktörü olan FOG 1 ilişkisi bozulur.

XLT T (X linked thrombocytopenia with β thalassemia); splenomegali, porifiri

Paris-Trousseu /Jakobsen sendromu
•

Otozomal dominant geçişlidir. 11. Kromozomda yer alan ETS ve FLI-1 genlerinde
mutasyona bağlı megakaryopoez bozulur. Trombosit sayısı 20 000-76 000/mm3
arasında değişir. Trombosit yaşam süresi ve agregasyon normaldir. Ancak alfa
granüllerinden salınımda sorun vardır. Kardiyak, renal ve santral sinir sistemi
anomaliler bulunur.

TUBB-1’e bağlı trombositopeni
•

Tubulin hücre iskeletinde bulunur. Beta tubulin izoformlarından biri de TUBB1 ve
sadece megakaryositlerde bulunur. Proplatelet oluşumu ve trombosit salınımından
sorumludur. TUBB1 geni 20q13.3’de lokalizedir. TUBB1 eksikliği sferik platelet
oluşmasına ve makrotrombositopeniye neden olur. Trombosit sayısı 40-60 000/mm3
civarındadır. Hafif orta mukokutanöz kanamalarla seyreder.
3. Hematolojik Genetik Sempozyumu

25

Sitosterolemi
•

Sitosterolemi ABCG5 ve ABCG8 (2. kr kısa kolunda) genlerinde meydana gelen
mutasyona bağlı olarak otozomal resesif geçer. Diyetle gelen bitkisel sterollerin
trombosit membranına ve eritrosit membranına implante olması ile hematolojik
bulgular ortaya çıkar. Hemolitik anemi de eşlik eder. Diyete yanıt verir.

Kalıtsal trombosit fonksiyon bozuklukları
Sınıflandırma
a.Adeziv protein reseptörlerinde bozukluk
• GP 1b-V-IX kompleksi (Bernard –Soulier Sendromu, Platelet tipte VWH, Bolin
Jamieson sendromu)
• GP IIb/IIIa (αIIbβ3)(Glanzman Trombastenisi)
• GP Ia/IIa (α2β1)
• GP VI
b.Soluble agonist reseptörlerinde anormallik
• TxA2 reseptör
• α2 adrenerjik reseptör
• P2Y12 reseptör
c.Platelet granüllerinde bozukluk
• δ granül (δ-SPD, HPS,CHS,TAR sendromu, WAS)
• α granül (griplatelet, Quebec platelet hastalılığı, Paris Trousseau sendromu)
• αδ granül (αδ-SPD)
d.Sinyal ileti yolaklarında bozukluk
• Sitozolik fosfolipaz A2 anormalliği
• Siklooksijenaz eksikliği
• Gq eksikliği
• Parsiyal selektif PLC-β2 izoenzim eksikliği
• Pleckstrin fosforilasyon bozukluğu
• Kalsiyum mobilizasyon bozukluğu
• Platelet Gsα aşırı duyarlılığı
• CalDAG-GEFI bozukluğu
e.Membran fosfolipitlerinde bozukluk
• Scott sendromu
• Stormorken sendromu
f. Diğer
• Primer sekresyon bozukluğu
• Marfan sendromu, Ehler-Danlos sendromu, Hegzokinaz eksikliği, Glukoz 6 fosfat
eksikliği
CHS; Chediak-Higashi sendromu, HPS; Hermasky-Pudlak sendromu, PLC; Fosfolipaz C, SPD:
depo havuz eksikliği, TAR; Trombositopeni Radius yokluğu, VWH: Von Willebrand Hastalığı,
Tx; Tromboksan

Bernard Soulier Sendromu
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•

Otozomal doninant ya da resesif geçebilir. 17. Kromozomda GP1BA, 22. kromozomda
GP1BB ve 3. Kromozomda GP9 genlerinde tanımlanmış olan 50’den fazla mutasyon
bu hastalığa neden olur. Uzamış kanama zamanı, değişen derecelerde trombositopeni
(30 000-200 000/mm3), dev ve ömrü kısalmış plateletler ile karakterizedir. Akım
sitometride CD 42 a (GP Ib) ve CD42 CD 42 b(GP IX)’nin azalması ve agregometrede
ristosetin yanıtı bozuk olması ile tanı konur.

Glanzman Trombastenisi
•

Trombasteni zayıf trombosit anlamına gelmektedir. Bu hastalık ilk kez 1918 İsviçreli
pediatrist Dr. Glanzman tarafından tanımlanmıştır. 17. Kromozomda yer alan ITGA2B
ve ITGB3 genlerindeki mutasyonla otozomal resesif olarak kalıtılır. Agregasyonda rol
alan GP αIIBβ3 reseptörü sentezlenemez. Trombosit sayısı ve volümü genellikle
normaldir. Agregometrede ristosetin dışındaki agonistlerle agregasyon göstermez

•

Reseptör düzeyine göre 3 tip GT bulunmaktadır.
Tip1; Hiç GP αIIBβ3 reseptörünün bulunmaması (<%5)
Tip2; GP αIIBβ3 reseptör düzeyi %5-20 arasında
Tip 3; GP αIIBβ3 resptörünün düzeyi normal, ancak disfonksiyoneldir.
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9-) TROMBOSİT HASTALIKLARINDA GENETİK
Yrd. Doç. Dr. Halil Gürhan KARABULUT
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Trombosit oluşumu, megakaryopoez ve trombopoez olmak üzere iki aşamayı içermektedir.
Megakaryopoez, hematopoetik kök hücresinden megakaryosite farklılaşma ve sonrasında endomitoz ve
sitoplazmik maturasyon aşamalarını içerirken trombopoez aşamasında proplatelet oluşumu ve platelet
salınımı yer almaktadır. Farklılaşmada en belirleyici rolü TPO/MPL/JAK2 yolağı oynamaktadır. Daha
sonraki proplatelet oluşumuna kadar geçen süreçte yer alan transkripsiyon faktörleri de gerek
farklılaşma ve matürasyonun tamamlanmasında gerekse kontrol ettikleri genler üzerinden proplatelet
oluşumu ve salınımını etkilemektedir.
Trombopoetin (TPO), MPL reseptörü aracılığı ile eritropoeze yönelik genlerin ekspresyonunu
engellerken megakaryopoeze yönelik gen ekspresyonunu artırmaktadır. Hücre membranında yer alan
MPL, TPO’nun bağlanmasıyla dimerize olmakta ve bu dimerizasyon, MPL’nin sitoplazmadaki kısmına
bağlı bulunan JAK2’yi aktive etmektedir. Aktive olan JAK2 STAT proteinlerini fosforilleyerek onları
aktive etmektedir. STAT1 ve STAT3 megakaryopoeze yönelik gen ekspresyonunu gerçekleştirirken
STAT5 daha çok eritropoeze yönelik gen ekspresyonunu sağlamaktadır. Sonuçta, TPO/MPL/JAK2
yolağının aktivasyonu çoğunlukla FLI1 ekspresyonunu artırırken KLF1 ekspresyonunu azaltmaktadır.
FLI1 megakarypoezde yer alan genleri, KLF1 ise tersine eritropoezde yer alan genleri aktive etmektedir.
Dolayısıyla FLI1 ekspresyonunun artıp KLF1 ekspresyonunun azalması hücreyi megakaryopoeze
yönlendirmektedir. TPO/MPL/JAK2 yolağının SOCS1, SOCS2, LNK ve PIAS gibi negatif
regülatörlerine ait mutasyonlar da bu regülatörlerin ekspresyonunu azaltarak TPO/MPL/JAK2 yolağını
aktive edebilmektedir. Bu yolakta yer alan MPL ve JAK2 genlerine ait gametik mutasyonlarda,
fonksiyon kaybı mutasyonlar daha çok trombositopeniye yol açarken fonksiyon kazanımı mutasyonlar
trombositoza neden olmaktadır. Bu genlere ait somatik mutasyonlar ise miyeloproliferatif neoplazilerde
gözlenmektedir.
Transkripsiyon faktörleri içerisinde yer alan RUNX1 de KLF1 ekspresyonunu baskılayarak
megakaryopoez yönünde farklılaşmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca MYH10’u baskılaması ve MYH9’u
aktive etmesi nedeni ile hücreyi mitoz yerine endomitoza yönlendirerek poliploidi gelişimine neden
olmakta ve dolayısıyla megakaryopoez yönünde gelişimi sağlamaktadır. Trombositlerin içinde MYH10
varlığı, RUNX1 defekti için bir belirteç olarak öngörülmektedir. Diğer bir transkripsiyon faktörü
GATA1, hem megakaryopoez hem de eritropoezde görev almaktadır. Bu nedenle GATA1
mutasyonlarında gözlenen trombositopenilere çoğunlukla anemi de eşlik etmektedir. Bunlara ek olarak
megakaryopoezde yer alan FLI1, ETV6, GFI1b ve EVI1 transkipsiyon faktörlerine ait mutasyonlarda da
trombosit hastalıkları gözlenmektedir. Tanıda ipucu olarak; hematolojik malignensi ile birliktelik varsa
RUNX1 ve ETV6, anemi ile birliktelik varsa GATA1 ve GFI1b, trombositlerde MYH10 gözleniyorsa
RUNX1 ve FLI1 genlerindeki mutasyonların öncelikle düşünülmesi önerilmektedir.
Trombosit hastalıklarının genetik tanısında yaklaşım olarak trombosit sayısı, büyüklüğü ve
fonksiyonlarındaki değişikliklere göre geliştirilen algoritmalar yer almakla birlikte, ortaya çıkan klinik
tablolarda örtüşmelerin olması ve aynı trombosit fenotipinin transkripsiyon faktörleri de dahil olmak
üzere farklı genlerin mutasyonlarında görülebilmesi nedeniyle, yeni nesil dizileme tekniklerinin de
katkısıyla, günümüzde trombosit hastalıklarının genetik tanısına yönelik olarak, içinde transkripsiyon
faktörlerinin de yer aldığı test panellerinin geliştirilmesi önerilmektedir.
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10) – İMMUNTROMBOSİTOPENİLER
Dr. Mediha AKCAN
İmmün trombositopeni; immün mekanizmalarla oluşan kazanılmış bir otoimmün
hastalıktır. Artık ‘idiopatik’ terimi hastalığın etiyolojisini yansıtmadığı için ve hastaların
hepsinde purpura görülmediği için ‘idiopatik trombositopenik purpura’ veya ‘immün
trombositopenik purpura’ yerine yeni kılavuzlarda ‘primer immün trombositopeni’ olarak
isimlendirme önerilmektedir.1,2,3
Kılavuzlardaki diğer güncel tanımlamalara baktığımızda1,2,3:
-Trombositopeni sınırı: 100 x 109/L olarak kabul edilmektedir.
- Etiyolojik değerlendirme açısından hastalık iki alt grupta değerlendirilmektedir:
1.Primer (Birincil) immün trombositopeni: Trombositopeni yapan sekonder nedenler
yokluğunda oluşan immün trombositopenidir. Bir dışlama tanısıdır.
2.Sekonder (İkincil) immün trombositopeni: Trombositopeni nedeni bulunduğunda bu grupta
yer alır. Primer immün trombositopeni dışındaki trombositopeniler bu grupta yer alır. Örn: SLE
ilişkili, vb.
Patogenez:
Otoimmün mekanizmalarla oluşmaktadır. Genellikle tetikleyici ajan olarak akut bir
enfeksiyon bulunmaktadır. Kompleks immün mekanizmaların etkisi ile periferde trombosit
yıkımında artış ile sonuçlanan trombosit yaşam süresinde kısalma ile karakterizedir. Aynı
zamanda da immün mekanizmalar nedeniyle trombosit yapımında azalma da patogenezden
sorumlu tutulmaktadır. Hem trombosit yıkımının artması hem de trombosit yapımının azalması
sonucunda trombositopeni ortaya çıkmaktadır.
Patogenezden sorumlu olan mekanizmalara bakacak olursak4,5:
1.Antikor ilişkili yıkım: Özellikle trombosit antijenlerinden GlikoproteinIIb/IIIa başta olmak
üzere, glikoproteinIIb/IX ve Ia-IIIa’ya karşı gelişen otoantikorların etkisi ile trombositlere karşı
immün toleransın kaybı hastalık patogenezindeki ana mekanizmadır. Antiplatelet antikorun
IgG Fc bölgesinin retiküloendotelyal sistem hücrelerindeki (çoğunlukla dalak ve daha az oranda
karaciğerde) aktive Fc reseptörleri tarafından tanınması ile antikor kaplı plateletlerin yıkımı
gerçekleşmektedir. Antiplatelet antikorlar daha nadir olarak platelet fonksiyonları da
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etkilemektedir. Hem otoantikorların yapım yeri hem de antikor ilişkili yıkımın yeri olması
nedeniyle bu mekanizma için esas organ dalaktır.
2. Bozulmuş megakaryopoezis:

Oto-antikorlar, sellüler sitotoksisite ve/veya immün hücre

kökenli sitokinlerin etkisi ile platelet yapımında yetersiz genç megakaryositlerde artış,
megakaryositlerde apopitotik değişiklikler ve megakaryositlerin fagositozu indüklenmektedir.
Plateletlere karşı gelişmiş olan otoantikorların megakaryositleri de tanıması megakaryosit
maturasyonunu baskılayarak trombosit üretiminde azalmaya yol açmaktadır. Bazı immün
trombositopenili hastalardaki platelet kinetik çalışmaları; bu hastalarda azalmış platelet
üretimini göstermektedir. Ayrıca çalışmalarda absolü retiküle platelet sayısında azalma da
gösterilmektedir.
3.T hücre aktivitesi: Hastaların yaklaşık %20-40’ında antiplatelet antikorlar gösterilememiştir.
B lenfositlerin fonksiyonlarının düzenlenmesi için CD4+ T lenfositler önemli rol oynar. Yapılan
çalışmalarda hastalardaki sitokin profilinin Th1 ilişkili sitokin profili yani ‘proinflaumatuar’
profilin hakim olduğu görülmüştür. CD3+ CD8+T hücrelerde hücresel immünitede rol oynayan
bazı genlerde ‘up-regülasyon’ vardır. Treg fonksiyonel olarak bozulma ve sayısal olarak azalma
ve T hücrelerin apopitozisinde bozulma da çalışmalarda gösterilen ek bulgulardandır. İlaveten;
Breg sayısında azalma, myeloid dendritik hücrelerin ‘costimulatuar’ molekülleri aşırı eksprese
etmesi ile birlikte plateletlere karşı periferik toleransın bozulması gerçekleşmektedir.
Epidemiyoloji:
Çocukluk çağı trombositopenilerinin en sık nedenini oluşturmaktadır. Akut immun
trombositopeni insidansı 1.1-6.4/100.000 çocuk/yıl olarak bildirilirken6; kronik immun
trombositopeni insidansı 0.46 /100.000 çocuk /yıldır.7 Akut immun trombositopeni tanısı almış
çocukların kronikleşme oranı %20-30’lar civarındadır. Çocukluk çağında en sık 2-8 yaşlar
arasında görülmektedir. Kühn ve ark.’nn çalışmasında 2540 immün trombositopenili çocuk
arasında yaş dağılımına bakıldığında;%70’i 1-10 yaş, %10 1 yaş altı, %20 10-16 yaş olduğu
görülmektedir.8 Küçük çocuklarda erkeklerde daha sık (2-5 yaş 9.7 vs 4.7 /100.000 kişi /yıl)
olarak görülür. Mevsimsel dağılım olarak en sık geç kış- ilkbahar aylarında görülmektedir.
Öykü ve klinik:
Çocuklarda immün trombositopeni tanısı bir dışlama tanısıdır. Bu nedenle öykü ve klinik
bulgulardaki ipuçlarını yakalamak önemlidir. Ani başlangıç göstermesi, kanama semptomları
dışında genel durumunun iyi olması tipik bulgulardır. Olguların %50-80’inde son 1-4 hafta
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içerisinde geçirilmiş bir viral enfeksiyon, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu, öyküde yer
alır. Canlı virus aşıları en sık da kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı etiyolojide suçlanan
nedenler arasındadır. 100.000 kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısından 1-3 çocukta geliştiği
bildirilmektedir.9 Bu nedenle öyküde sön dönem aşıları da sorgulanmalıdır. Hastanın
özgeçmişinde ameliyat, travma, diş tedavileri sonrası kanamalar, menstruasyon hikayesi, soy
geçmişinde aile hikayesi kalıtsal trombositopeni nedenlerini dışlamak için mutlaka
sorgulanmalıdır. Fizik muayenede genel durumu iyi olan bir çocukta genellikle ciltte kanama
bulguları dışında sistemik muayenenin normal olması beklenmektedir. Belirgin lenfadenopati
ve organomegali olmamalıdır. Olguların yaklaşık %5-10’unda dalak ucu ele gelebilir.10 Kanama
bulguları en sık peteşi, purpura, ekimoz şeklinde cilt bulguları şeklinde görülürken olguların
%25’inde epistaksis görülebilmektedir. Hematüri, gastrointestinal kanama, menoraji, retinal
hemoraji ve en korkulan komplikasyon olan intrakranial kanama ile de başvurabilirler. Neunert
ve arkadaşlarının çalışmasında hastaneye yatış ve/veya transfüzyon gerektiren ciddi kanama
atağı: % 2.9 (25/863 yeni tanı) olarak bildirilmektedir. 11 Ülkemizden yapılan bir çalışmada
trombosit sayısı <10.000/mm3 olan olgularda major hemoraji görülme oranı %10 olarak rapor
edilmiştir.12
Laboratuvar bulguları:
Tam kan sayımında yeni kılavuza göre <100.000/mm3 ‘ün altında tanımlanan izole
trombositopeni vardır. Nötrofil sayıları normal olmalı ve kanama ile açıklanamayacak bir anemi
olmamalıdır. Hafif eozinofili ile birlikte ortalama platelet hacminde artış görülebilir.
Pseudotrombositopeniyi dışlamak ve diğer hücre serilerinin morfolojik olarak normal olduğunu
göstermek için mutlaka periferik yayma incelenmelidir. Parmak ucundan yapılan periferik
yaymada trombosit morfolojisi de diğer trombositopeni nedenlerini dışlayabilmek için
değerlendirilmelidir.
Tanı:
İmmun trombositopeni tanısı için kesin tanı kriterleri yoktur. Öykü, fizik muayene ve
laboratuar bulguları ile diğer trombositopeni nedenleri dışlanarak bir dışlama tanısı olarak tanı
konur. Tanı için kemik iliği değerlendirmesi şart değildir. Eğer kemik iliği aspirasyonu
yapılacak olursa; immatür megakaryositlerde artış vardır, tomurcuklanma yoktur; eozinofilik
öncüllerde artış, eritroid ve myeloid öncüllerin normal olduğu görülür. Aslında kemik iliği
aspirasyonu immün trombositopeni tanısı için değil, malignansi ve aplastik anemiyi atlamamak
için yapılmaktadır. Dubansky ve ark. çalışmasında 2239 lösemili çocuğun tanı anındaki
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bulguları incelendiğinde; normal Hb, normal nötrofil sayısı, hepato splenomegalinin olmadığı
ve sadece izole trombositopeni ile başvuran tipik immün trombositopeni bulguları ile başvuran
hiçbir olgunun olmadığı rapor edilmiştir.13 Calpin ve ark. çalışmasında 484 kemik iliği
aspirasyonu materyali incelendiğinde tipik bulgularla başvuran 332 immün trombositopeni
olgusunun hiç birinin sonradan lösemi tanısı almadığı görülmüştür. Sadece bir çocuk izlemede
aplastik anemi tanısı almıştır.14 Olguda öykü, fizik muayene ve laboratuar bulguları ile tipik
immün trombositopeni düşünülüyorsa tanı için kemik iliği aspirasyonu yapılması gerekli
değildir. Ancak başvuruda atipik bulgular varsa mutlaka yapılmalıdır. Steroid tedavisi öncesi
veya tedaviye yanıt alınamadığında kemik iliği aspirasyonu gerekliliği halen tartışmalıdır.
Amerikan Hematoloji dergisinin 2011 kılavuzunda da3:
1. Tipik bulguları olan çocuk ve adolesanlarda kemik iliği incelemesi gerekli değildir
(1B).
2. IVIg tedavisi başarısız olan çocuklarda kemik iliği incelemesi mutlaka yapılması gerekli
değildir (1B).
3. Steroid tedavisi öncesi veya splenektomi öncesi kemik iliği incelemesi mutlaka
yapılması gerekli değildir (2C) şeklinde önerilmektedir.
Tanı anında antiplatelet antikorları, antifosfolipid antikorları, ANA, trombopoetin düzeyi,
platelet parametreleri (Reticulated plateletler, vb), immunglobulin düzeyleri (yaygın değişken
immün yetmezliği dışlamak için), viralserolojilerin rutin olarak bakılması için yeterli kanıt
yoktur. Amerikan Hematoloji dergisinin 2011 kılavuzunda da3: ‘Immün trombositopeniden
şüphelenilen çocuklarda ANA testiyapılması gerekli değildir (2C)’ şeklinde belirtilmektedir.
Klinik dönemleri:
Hastalık evresi ile ilgili güncel tanımlamalara bakıldığında (2009 Vicenza Konferansı ve
Amerikan Hematoloji Dergisi 2011 kılavuzu)2,3:
-

Yeni tanı konmuş immün trombositopeni: Tanıdan itibaren ilk üç aylık dönem

-

Persistan (Israrcı) immün trombositopeni: Tanıdan itibaren 3-12 aylık dönemde olup
halen remisyona girmeyen veya tedavi kesildiğinde remisyonda kalamayan olgular

-

Kronik immün trombositopeni: Tanıdan sonra 12. ayını doldurmuş, remisyona
girmeyen veya remisyonda kalamayan olgular olarak tanımlanmaktadır.

Yeni tanı konmuş olgularda tedavi yaklaşımları:
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Trombositopeniye yönelik genel önlemler alınmalıdır. Aileler hastalığın genel seyri konusunda
bilgilendirilmeli, yarışmalı ve yakın temas gerektiren sporlar engellenmeli, travmadan
korunmalı (özellikle kafa travması), non steroidal antiinflaumatuar ilaç ve aspirin kullanımı
engellenmeli, kas içi enjeksiyondan kaçınılmalı, adolesan kızlarda mens kanamaları izlenmeli,
hormon tedavileri ve antifibrinolitik tedavi ihtiyacı açısından değerlendirilmelidir.
Çocuğun rutin aktiviteleri, okula devam ve subkutan yoldan aşılama programı desteklenmelidir.
Trombosit sayısı >30 x 109/L ise IM aşılama, 5 dk basınç uygulaması ile güvenle yapılabilir.
İmmun trombositopeni tedavisinde amaç trombosit sayısını normal düzeylere çıkarmaktan çok;
yeterli hemostazı sağlayacak trombosit sayısına ulaşmak olmalıdır. İmmün trombositopeni
benign seyirli bir hastalıktır. Mortalite ve morbidite oranları düşüktür. Ve uygulanan tedaviler
hastalığın kronikleşme oranlarını değiştirmemektedir. Bu nedenle günümüzde önerilen ilk
basamak tedavisi ‘bekle-izle’ tedavisidir. Amerikan Hematoloji Dergisi’nin 2011 kılavuzunda
da ‘Kanama bulguları olmayan veya sadece hafif kanama (sadece cilt bulguları olan: peteşi,
purpura) olan olgularda trombosit sayısına bakılmaksızın sadece gözlem ile takip edilebilir
(1B)’ şeklinde önerilmektedir.3 Başlangıçta 1-2 haftada bir, daha sonra seyrek aralıklarla
kontrol edilebilir. Burada tedavisiz izlem seçeneğini belirlerken aile ile beraber karar
verilmelidir. Ailenin anksiyete derecesi, hastaneye ulaşılabilirlikleri, çocuğun aktivite düzeyi
ve ailenin tedavilerin yan etkilerine bakış açısı değerlendirilmelidir. 15 Burada en korkulan
komplikasyon, hastalığın morbidite ve mortalitesini belirleyen intrakranial kanama gelişimidir.
Değişik çalışmalarda %0.5-1.5 arasında bildirilmektedir. Neunert ve ark’nın erişkin ve çocuk
hastaların beraber değerlendirildiği bir meta-analizde intrakranial kanama görülme sıklığı %0.4
olarak bulunmuştur.16 Neunert’in başka bir çalışmasında trombosit sayısı <20.000/mm3 olan
505 çocuğun değerlendirilmiş, tanıdan sonra ilk 4 hafta içinde intrakranial kanama sıklığı %0.6
olarak bildirilmektedir.17 İntrakranial kanama gelişimi için risk faktörleri incelendiğinde çok
düşük trombosit sayısı (<10.000/mm3), tanı anında mukokutanöz kanama varlığı (ıslak peteşi,
hematüri) ve travmaya maruziyet olarak bildirilmektedir.18 Genel olarak kabul gören yaklaşım
eğer trombosit sayısı >30.000/mm3 ise ve kanama bulguları yoksa hasta izleme alınmalıdır.
Eğer trombosit sayısı <20.000/mm3 ve kanama bulguları varsa veya trombosit sayısı
<10.000/mm3 ise birinci basamak tedaviler uygulanmalıdır. Tedavisiz izleme aile ile birlikte
karar verilmelidir.
Uluslararası ITP Konsensus raporu ve Amerikan Hematoloji Dergisi’nin 2011 kılavuzuna göre
birinci

basamakta

önerilen

tedavi

seçenekleri

kısa

süreli

intraavenözimmünglobulin ve Anti-D tedavisidir.2,3
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-Steroidler: Antikorla kaplı trombositlerin dalakta fagositozunu inhibe ederek, kapiller direnci
düzeltip vasküler geçirgenliği azaltarak ve trombositlere karşı antikor üretimini baskılayarak
etki gösterirler. Farklı doz şemaları mevcuttur. Prednizolon; 1-2 mg/kg/gün, yanıt alındıktan
sonra 2-4 hafta içinde azaltarak kesilmeli (maksimum doz: 60 mg/gün, toplam süre 3-4 haftayı
geçmemeli) veya 4 mg/kg/gün, toplam 7-14 gün kullanım şemaları uygulanabilir. Yüksek doz
metil prednizolon 30 mg/kg/gün 3 gün, 20 mg/kg/gün 4 gün (maks: 1 gr/gün) veya 30
mg/kg/gün veya 500 mg/m2/gün 3 gün veya 15 mg/kg/gün 4 gün veya 7.5 mg/kg/gün 4 gün
şeklinde uygulanabilir.15 Steroid tedavi şemalarını uygularken yan etki profili de iyi
değerlendirilmelidir.
-İntravenöz immünglobulin (IVIg): Retiküloendotelyal sistemde Fc–reseptör blokajı yaparak
trombosit fagositozunu engeller. Monosit ve lenfositlerden sitokin salınımını engeller, inhibitör
yolların aktivasyonunu sağlar. Otoantikor sentezinde azalma ve otoantikorların GpIIb/IIIa’ya
bağlanmasını engeller. Değişik doz şemalarında uygulanabilse de (1 gr/kg/gün, 2 gün; 400
mg/kg/gün 5 gün; 0.8 gr/kg/gün tek doz; 250 mg/kg/gün 2 gün) son yıllarda önerilen doz daha
çok 0.8 gr/kg/doz tek doz şemasıdır. Trombosit sayısında daha hızlı bir yükselme sağlamaktadır.
Öncesinde kemik iliği aspirasyonu yapılması gerekliliği yoktur. Komplikasyon oranı düşük olsa
da Coombs pozitif hemolitik anemi (özellikle A Rh (+) kişilerde), anafilaksi, tromboz gibi ciddi
yan etki riski de vardır. Özellikle küçük çocuklarda tercih edilmektedir. IVIg tedavisi
kullanırken yüksek maliyeti de göz önünde bulundurulmalıdır.
- Anti-D: Retiküloendotelyal hücrelerdeki Fc –reseptörünü antikor yüklü otolog eritrositlerle
bloke ederek etki eder. Rh (+) hastalarda ve splenektomi yapılmamış hastalarda kullanılabilir.
50-75 ugr/kg/dozunda kullanılır. Eşlik eden otoimmün hemolitik anemi olmadığından emin
olunmalıdır. Trombositlerde daha yavaş bir yükselme (48 saat içinde) sağladığı için acil
tedavide yeri yoktur. Genellikle Hb’de ortalama 0.5-1 gr/dl düşmeye yol açar. Bazen
transfüzyon gerektirecek derecede hemoliz olabilir. IVIG tedavisine göre daha ucuz bir tedavi
seçeneğidir.
Amerikan Hematoloji Dergisi’nin 2011 kılavuzundaki birinci basamak tedaviler konusundaki
önerileri şöyledir:3
-Tedavi gerektiren olgularda birinci basamak tedavi olarak tek doz IVIg (0.8 -1 gr/kg) veya kısa
süreli steroid kullanılmalıdır. (1B).
-Hastada hızlı trombosit yükselmesi istendiğinde IVIg kullanılabilir. (1B)
-Otohemoliz veya kanamaya bağlı anemi gelişen olgularda birinci basamak tedavi olarak AntiD tedavisi önerilmemektedir (1C).
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-Rh(+), splenektomi yapılmamış olgularda ilk tedavi seçeneği olarak tek doz Anti-D tedavisi
kullanılabilir. (2B)

Klinik seyir:
Olguların %70’inde 6 ay içinde düzelme görülür. %20-30’unda da kronikleşir. Kronikleşen
olguların 5 yıl içinde %50’sinde spontan iyileşme görülür.19 Olguların %5-10’unda ciddi,
kronik ve refrakter hastalık gelişir.6 Kronikleşme için risk faktörleri ile ilgili birçok çalışma
yapılmıştır. Heitenk-Polle ve ark. çalışmasında kronikleşme için risk faktörlerine bakıldığında
kız cinsiyet (OR: 1.17), geç tanı yaşı >11 yaş olması (OR: 2.47), öyküde enfeksiyon ve aşı
olmaması (OR: 3.08), sinsi başlangıç göstermesi (OR:11.27), tanıda yüksek platelet sayısının (
>20.000/mm3) olması (OR: 2.15), ANA pozitifliği olması (OR:2.87) olarak bildirilmektedir.
Aynı çalışmada tanıda mukozal kanama varlığı ve ilk tedavide IVIg kullanımı koruyucu faktör
olarak sunulmaktadır.20
Tedaviye yanıtsız olan olgularda, ciddi kanama semptomları devam eden ve kronikleşen
olgularda tanının doğruluğu irdelenmelidir. Kronik immün trombositopenide veya birinci
basamak tedaviye yanıtsız olgulardaki tedavi yaklaşımlarını hastalığın patogeneziyle birlikte
değerlendirecek olursak; oto-antikor üretiminin ve plateletlerin yıkımının gerçekleştiği organı
ortadan kaldırmak için splenektomi, anti-platelet antikor üreten B-hücrelerini engellemek için
rituksimab tedavisi; kemik iliğinde trombosit üretimini artırmak amacı ile trombomimetik
ajanlar kullanılabilir.
-Splenektomi: Çocukluk çağında çok az olguda endikedir. Medikal tedaviye cevap vermeyen
ve yaşamı tehdit eden kanaması olan olgularda acil tedavi seçeneği olarak veya medikal
tedaviye yanıtsız, yaşam kalitesi belirgin derecede etkilenmiş kronik olgularda, mümkünse
tanıdan en az 12 ay sonra uygulanabilir. Beş yaş üzerinde tercih edilmelidir. Olguların %85’inde
hızlı trombosit yanıtı olduğu ve %70’i de 5 yıl içinde trombosit yanıtını koruduğu
bildirilmektedir.21 Relapslar genellikle ilk 2 yıl içinde olur, bu olgularda aksesuar dalak ve
karaciğerde sekestrasyon mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Splenektomi cevabının
öngörülememesi ve post-splenektomi komplikasyonları, kronikleşen olguların da spontan
remisyona girme şansı nedeniyle çocuklarda seçilmiş vakalarda uygulanmalıdır.
- Rituksimab: Kimerik insan-fare Anti-CD20 monoklonal antikorudur. Oto-reaktif B hücreleri
ortadan kaldırarak otoimmüniteyi engeller, T-regulatuar hücre sayısında artışa yol açar,
GpIIb/IIIa’ya spesifik Th1-otoreaktif hücre aktivitesini engelleyerek etki eder. 375
mg/m2/hafta dozunda, 4 hafta süre ile önerilmektedir. Çocuklarda kronik immun
trombositopenide cevap oranı %61 olarak bildirilmektedir.22 Bir çalışmada çocuklarda cevap
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%60, bir yıl süre ile platelet sayısı >50 x 10 /L, %80’i de iki yıl süre ile cevabı koruyabildiği
bildirilmektedir.23 Başka bir çalışmada çocuklarda primer immun trombositopenide yanıt %68
(%33-100), median cevap süresi 3 hafta, median yanıt süresi 12.8 ay olarak raporlanmıştır.24
Matsubara ve ark. tam yanıt %41, parsiyel yanıt %9; 5 yıllık relaps-free yanıt oranı % 14 olarak
bildirmektedirler.25 Yanıtsız olgular için kemik iliği ve germinal merkezlerde kalmış olan
otoreaktif B hücreler ve korunmuş olan plazma hücre rezervi hipotez olarak ileri sürülmektedir.
Yan etkileri arasında ürtikeryal döküntüler, ateş, baş ağrısı, anafilaksi, serum hastalığı (%5-10,
çocuklarda daha sık), edinsel hipogamaglobulinemi, hepatit reaktivasyonu, progresif multifokal
lökoensefalopati, nötropeni, hematolojik

malignansi riski yer alır. Tedavi öncesinde Ig

düzeyleri ve hepatit açısından değerlendirme yapılmalıdır. Ansari ve ark çalışmasında 18
hastada uygulanmış ve hiçbir hastada yan etki görülmemiştir. 26 Khalid Al-Habs. ve ark.
çalışmasında tedavi uygulanan 32 hastada anlamlı yan etki görülmemiştir.27 Erişkinlerde %2.9
ölüm oranı bildiren çalışmalar da bulunmaktadır.28

-Trombomimetik

ajanlar: Trombositler için büyüme faktörü karaciğerden sentezlenen

trombopoietin (TPO) dir. Trombopoetin, trombopoietin reseptörü (cMPL)’ne bağlandığında
hücre içerisinde STAT ve MAPK yolakları aktive olur. Megakaryosit diferansiasyonu ve
büyümesi tetiklenir, sayısı artar, megakaryositlerin apopitosisi engellenir. Dolayısıyla trombosit
yapımı artar. İmmün trombositopeni patogenezinde öncelikle trombosit yıkımı rol oynamakla
birlikte son yıllarda yapılan çalışmalarda trombosit yapımındaki azalmanın gösterilmesiyle
trombomimetik ajanlar da tedavi seçeneği olarak yerini almaya başlamıştır. İki trombomimetik
ajan mevcuttur.
1. Romiplostim (NPLATE®): Peptid agonisttir. Reseptör üzerinde trombopoietinin bağlandığı
ekstraselüler bölgeye bağlanarak megakaryosit proliferasyonunu ve farklılaşmasını uyarır. Aynı
bölgeye bağlandığı için trombopoietin ile yarışmaya girer. Önerilen doz şeması 1-10 ugr/kg,
subkutan, haftalık uygulama şeklindedir. 2008 yılında FDA tarafından erişkinlerde onay aldı.
Çocuklarda çalışmaları devam etmektedir. Bussel ve ark. Faz I-II çalışmasında 17 hastada
ortalama 5 ugr/kg/hafta doz uygulanmış, %80 yanıt alındığı ve en sık görülen yan etki olarak
baş ağrısı ve epistaksis bildirilmektedir.29 Elalfy ve ark. çalışmasında 18 hastada ortalama
uygulanan haftalık doz 2 ugr/kg, yanıt oranı %83 olarak rapor edilmiştir.30 Vilaplana ve ark. 3
hastada 27-39 haftalık izlem süresince 7-28 gün içinde yanıt alındığını ve ciddi yan etki
görmediklerini bildirmektedirler.31 Cerevance grup çalışmasında 10 hastada, median doz 4-10
ugr/kg/hafta, yanıt oranı %50 ve ciddi yan etki olmadığını raporlamışlardır.32
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2. Eltrombopag (PROMACTA®; REVOLADE®): Non-peptid agonisttir. Reseptör üzerinde
transmembranöz bölgeye bağlanarak megakaryosit proliferasyonunu ve farklılaşmasını uyarır.
Trombopoietin ile farklı bölgeye bağlandığı için trombopoietin ile yarışmaya girmez. Önerilen
doz şeması 50-75 mg/gündür. Oral kullanılan bir ilaçtır. 2008 yılında FDA tarafından
erişkinlerde, 2015 yılında çocuklarda onay almıştır. Onay aldığı çalışmalara da PETİT ve
PETİT2 çalışmasıdır.33,34 PETİT çalışmasında izlem süresince en az bir kere yanıt alınma
oranına bakıldığında %81, plasebo ile karşılaştırmada %62 lik yanıt oranı (plasebo %32 p=.011)
ede edilmiştir. PETİT 2 çalışmasında yanıt oranı % 41 (plasebo ile %3 p<0.001) olarak
bildirilmektedir. Yan etki gelişimi açıısndan en korkulan komplikasyon olan kemik iliği
fibrozisi gelişimi açısından net sonuçlar yoktur. Çalışmalarda izlem süresince malignansi ve
tromboembolik olay gözlenmemiştir. Tedavi sırasında monitorize edilmesi gereken bir yan etki
de hepatotoksisitedir. Katarakt gelişimi gözlenen hastalarda önceki steroid kullanımı da
sorgulanmalıdır. Genel olarak yan etki profili güvenli olarak belirtilmektedir.35
Amerikan Pediatri Dergisi’nin 2011 kılavuzunda ikinci basamak tedaviler ile ilgili öneriler şu
şekildedir:3
1. IVIg, anti-D veya konvansiyonel doz steroidlere rağmen yanıt alınamayan ve anlamlı
kanaması devam eden olgularda rituksimab denenebilir. (2C)
2. Kronik ITP’de splenektomiye alternatif olarak veya splenektomiden yanıt alınamayan
olgularda rituksimab düşünülebilir. (2C)
3. IVIg, anti-D veya konvansiyonel doz steroid tedavisine rağmen yanıt alınamayan ve klinik
anlamlı kanaması devam eden olgularda Yüksek doz deksametazon tedavisi denenebilir. (2C)
4. Yüksek doz deksametazon tedavisi kronik ITP’de splenektomiye alternatif olarak veya
splenektomiden yanıt alınamayan olgularda düşünülebilir. (2C)
5. Diğer tedavilere rağmen anlamlı veya persistan kanaması devam eden ve/veya yaşam kalitesi
bozulmuş kronik veya persistan olgularda splenektomi yapılabilir (1B)
6. Splenektomi veya ciddi komplikasyonları olabilecek müdahaleler için, acil bir hayatı tehdit
eden durum söz konusu değilse tanıdan sonra en az 12 ay beklenmelidir. (2C)
7. Kronik olgularda rutin H. Pylori testi yapılması önerilmemektedir. (1B)
İkinci basamak tedavilerde tedavi kararını etkileyebilecek faktörler, tedavi önerileri konusunda
yeni kılavuz güncellemelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
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İmmün trombositopeni patogenezi ile ilişkili yeni çalışmalar ışığında tedaviye dirençli veya
kronikleşen

olgularda

bireyselleştirilmiş

tedaviler

için

hedef

molekül

seçenekleri

(TLR7/BAFF/BAFF-R yolağı36,37, regulatuar T hücreler, IL-2 tedavisi38 vb) de gelecekteki
çalışma konularını oluşturmaktadır.
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11-) TROMBOZDA MOLEKÜLER GENETİK MEKANİZMALAR VE
GENETİK DANIŞMA
Şehime G. TEMEL

Trombofili tromboembolik olayların riskinin arttığı durumdur. herediter ve kazanılmış risk
faktörlerine bağlı gelişir. Trombofili erken yaşta klinik olarak belirgin trombotik bozukluklara
yol açabilir. Herediter risk faktörleri venöz tromboemboli (VTE) hastalarının yaklaşık %2550’sinden sorumludur. Kalıtsal trombofili nedenlerini genetik olarak taşıyan bireylerde
tromboz riski artmakla birlikte, yaşamları boyunca hiç bir trombotik atak geçirmemeleri de
mümkün olabilmektedir. Bu kişilerde tekrarlayan trombotik ataklar arasında uzun süren
asemptomatik dönemler olabilir. Bu durum tromboz gellişiminde , sadece kalıtsal nedenlerin
yeterli olmadığını, bazı edinsel faktörlerin de katkısının olduğunun göstergesidir. Kalıtsal
trombofili nedenleri, trombozda moleküler mekanızmalar, genetik test endikasyonları ve
genetik danışma olgular ile tartışılacaktır.
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S-1 - PEDİATRİK PREKÜRSÖR B-ALL’ DE GENETİK YAKLAŞIMLAR
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Yeni biyobelirteçler tanımlayabilmek amacı ile son yıllarda prekürsor B-ALL’li hastalarda yürütülen
genom/transkriptom ebatlı çalışmalarda, lenfoid serinin gelişiminde rol oynayan veya hücre döngüsünde
görev alan çok sayıda gende kopya sayısı değişimleri, delesyonları, nokta mutasyonları ve ekspresyon
farklılıkları gözlenmiştir. Bu çerçevede yürütülmüş olan birçok araştırmada prekürsör B-ALL teşhisi,
prognozu ve tedavisi için aday olabilecek birçok gene işaret edilmektedir. Bu çalışmada, toplam 17 gen,
sitogenetik genetik anomalisi olmayan ve farklı risk gruplarında bulunan 45 pediatrik prekürsör B-ALL
hastasında genom ve transkriptom düzeyinde analiz edilmesine karar verilmiştir.Bağımsız
çalışmalardaki B-ALL teşhisi, prognozu ve tedavisi için aday gösterilen genlerin doğrulanması
amaçlanmıştır.
45 prekürör B-ALL pediatrik hasta çalışma grubunu oluşturmaktadır. Seçilen genlerin ekzonları Yeni
Nesil DNA Dizi Analizi GS Junior sistemi kullanılarak yapılmış ve sonuçlar Sequence Pilot Module
SeqNext Patient analiz edilmiştir.Genlerin ifade seviyeleri ise Light Cycler 480 II sisteminde SYBR
Green PCR Mix kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Pffal’ın metoduna yapılmış ve tüm çalışma sonuçları
istatiksel olarak IBM SPSS Statistics 20 for Chi-Square ve Mann-Whitney U testleri ile
değerlendirilmiştir.
328 değişim tespit edilmiştir (28 adet insersiyon, 47 adet indel, 74 adet nükleotid değişimi, 75 adet
duplikasyon ve 104 adet delesyon). Tespit edilen değişimlerin genlere göre dağılımında CRFL2 (47) en
çok değişim görülmekte olan gen iken TSLP (6) en az değişim görülen gen olarak belirlenmiştir. ZAP70,
RB1, IKZF1 ve CREBBP ayıklama bölgesi dizilerinde değişim saptanan genlerdir. 9 gende (CRLF2,
RB1, FOXO3A, ZNRF1, NF1, ERG, PAX5, IKZF1, NR3C1) yanlış anlam mutasyonu tespit edilmiştir.
Mutasyon analizi yapılan 14 genin tamamında çerçeve kayması mutasyon tespit edilmiştir. Anlamsız
mutasyonlar ise FOXO3A, IKZF1 ve CRFL2 genlerinde saptanmıştır. Hedef genlerinin ifade
değişiklikleri transkriptom düzeyinde incelendiğinde 11 genden sadece JAK2, ERG ve IKZF1 genleri
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Çalışma genlerinde saptanan değişimler genlerin son ürünlerinin erken sonlanmasına, olası
transkriptinin farklı kesime uğramasına ve evrimsel süreçte korunmuş olan aasitlerin değişimesine
yolaçmasına neden olabilecek niteliktedir.
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S-2 - PİRMER HEMOFAGOSİTİK SENDROM TANILI HASTALARIN
KLİNİK ÖZELLİKLERİ
Yeşim OYMAK , Yiğithan GÜZİN , Tuba Hilkay KARAPINAR , Salih GÖZMEN ,
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Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,

Primer hemofagositik sendrom (HLH) otozomal resesif geçen familyal HLH ile Griscelli Sendromu ve
Chediak-Higashi sendromu gibi hastalıkları kapsamaktadır. Primer HLH’nin kesin tanısı mutasyon
analizi ile yapılmaktadır. Bu çalışmada HLH bulguları ile tanı alan ve genetik geçişleri gösterilmiş olan
hastalar değerlendirildi.
Bu çalışmada 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında kliniğimizde Histiyosit Derneği 2004
tanı kriterlerine göre HLH kriterlerini karşılayan ve primer HLH mutasyon analizi ile primer HLH tanısı
alan hastaların tanı yaşları, cinsiyet, tanı kriterlerinin görülme sıklığı, kök hücre nakil yapılma durumları
ve mortaliteleri değerlendirildi.
Beşi erkek, beşi kız toplam dokuz hastanın tanı yaşlarının ortanca (en düşük - en yüksek) değeri 2 (048) ay idi. Olguların dördü perforin (PRF1), ikisinde syntaxin 11 (STX11) gen mutasyonu ve ikisinde
MUNC 13 mutasyonu saptandı. Bir olgu Griscelli Sendromu olup RAB 27 mutasyonu gösterildi.
Chediak Higashi tanısı klinik olarak konulmuştu. STX 11 mutasyonu saptanan bir hastada sitopeni
saptanmadı. PRF1 mutasyonu olan bir hastada izole trombositopeni saptandı. Ayrıca hastaların üçünde
konvülsiyon gelişti. Çalışmaya alınan hastaların dördü kaybedildi. PRF 1 mutasyonu saptanan bir olgu
santral tutulumlu olup remisyon sağlanamadan, biri yenidoğan döneminde tanı aldıktan sonra 50
günlükken ve biri kök hücre nakli (KHN) sonrası kaybedildi. PRF 1 mutasyonu olan bir hasta halen
daha tedavi almakta olup akraba dışı donör arama programındadır. Chediak Higashi tanılı hasta
kaybedilirken, Griscelli sendromlu hasta akraba dışı tam uygun donörden yapılan nakil sonrası üçüncü
yılında halen takip edilmektedir. STX mutasyonu olan iki hasta ve iki MUNC 13 mutasyonu olan hasta
KHN sonrası kontrollerine devam edilmektedir.
Klinik ve laboratuvar bulgularla hızla tanı konulabilmesine karşın mutasyon analizi sonuçları zaman
almaktadır. KHN için kardeş ya da akraba dışı donör değerlendirmelerinin yapılabilmesi için mutasyon
analizi sonuçlarına daha hızlı ulaşılması ve yeni mutasyonların tanımlanması halinde primer HLH
hastalarında sağ kalımın artması için mutasyon sonuçlarının erken elde edilmiş olması önem
kazanmaktadır.
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S-3- HEMOGLOBİN A2 DEĞERİ DÜŞÜK OLGULARDA DELTA
GLOBİN GEN VARYANTLARININ ARAŞTIRILMASI: YENİ BİR
DELTA GLOBİN VARYANTININ- HBA2 BORNOVA-TANIMLANMASI
Ayşe Nur KAVASOĞLU , Hüseyin ONAY , Yeşim AYDINOK , Tahir ATİK , Ferda
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HbA2 değerini düşüren nedenlerden birisi delta globin zincirini kodlayan gendeki (HBD) varyantlardır.
Beta talasemi taşıyıcılarında HbA2 değerinin artmış olması beklenmektedir. Ancak bazı olgularda, delta
globin gen (HBD, MIM142000) varyasyonu eşlik etmesi sebebiyle, HbA2 değeri artmamaktadır. Bu da
yanlış tanı konmasına sebep olabilmektedir. Çalışmamızda, HbA2 değeri %2 nin altında olanlarda ve
elektroforezde HBA2 fraksiyonunda ek pik olanlarda, HBD geni dizi analizini yaparak, HBD geni
varyasyon sıklığı ve tiplerini araştırmayı amaçladık.
Çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve Pediatrik
Hematoloji Bilim Dalı'na alfa veya beta talasemi mutasyon analizi için başvurmuş toplam 50 olgu
alınmıştır. HbA2 değeri %2'nin altında, mikrositoz ve hipokromisi olan 40 olgu ve HbA2 fraksiyonunda
ek pik saptanan 10 olgu bulunmaktadır. Bu olgularda Sanger dizi analizi yöntemiyle HBD geni
değişiklikleri araştırılmıştır.
Sekiz olguda toplam 7 farklı varyasyon tespit edilmiştir. Saptanan 7 varyasyonun 5'i daha önce
tanımlanmıştır. İki varyasyon (c.350 G>C ve c.-172 A>T) ilk defa bu çalışmada saptanmıştır. Saptanan
değişiklikler; 1 olguda tanımlı c.-115 A>G mutasyonu,1 olguda tanımlı c.14 C>T mutasyonu ve 2 farklı
benign varyasyon (c.294 C>T, c.316-174_316-173delAT),1 olguda varyant hemoglobin oluşturan ve ilk
defa bu çalışmada tanımlanan c.350 G>C varyasyonu ve 5 olguda bir tanesi bu çalışmada tanımlanan 2
farklı varyasyondur (c.315+429 T>C, c.-172 A>T).
Yeni bulunan 2 HBD varyasyondan birinini yeni hemoglobin varyantı oluşturduğu görülmüş ve yeni
varyant hemoglobin HbA2-Bornova olarak adlandırılmıştır. Varyasyon saptanan olguların laboratuvar
bulguları değerlendirilerek fenotip-genotip korelasyonuna katkı sağlanmıştır. Türkiye
popülasyonundaki HBD geni varyasyon dağılımı ilk kez bu çalışmada değerlendirilmiştir.
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S-4- BİALLELLİK CSF3 RESEPTÖR MUTASYONUNA
HASTALARIMIZIN GCSF TEDAVİ YANITI

SAHİP
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Kongenital nöropeni nadir görülen sık infeksiyonlarla seyreden bir rahatsızlıktır. eni tanımlanmış
CSF3R ekstrasitoplazmik biallelik mutasyonların da konjenital nötropeni gelişiminde rolü olduğunu
gösteren olgu sunumları bulunmaktadır. Kliniğimizde tanı almış biallellik CSF3R ekstrasitoplazmik
mutasyona sahip, iki hasta sunulmuştur.
Olgu-1: 8 yaş 6 aylık kız olgu. İlk olarak 9 aylıkken yapılan tam kan sayımında mutlak nötrofil sayısı
(MNS) 1300/mm3 olarak saptanan hastanın daha sonraki tetkiklerinde kalıcı ağır nötropenisi olduğu
izlendi. Tekrarlayan infeksiyonlar hastanın okula başlamasından sonra arttı. Hastaya GCSF başlandı.
Klinik olarak belirgin fayda gören hastada izlemde GCSF tedavisi gereğinde kullanıma geçildi. Anne
ve baba arasında akrabalık yoktu. Hastanın annesinde CSF3R geni pR190 H (c569G>A) heterozigot
mutasyonu; babasında P.L89P (c.266 T>C) heterozigot mutasyonu saptandı, hastada her iki mutasyon
birlikte görüldü. Olgu-2: 9 yaş 1 aylık kız olgu. Bebekliğinden itibaren sık sık üst solunum yolu
infeksiyonu ve akut otitis media geçirdiği, ilk olarak 3.5 yaşında yapılmış olan tam kan sayımında
nötropenisinin görüldüğü (MNS: 200/mm3) anlaşıldı. Anne ve baba arasında birinci derece kuzen
evliliği tanımlanan hastada CSF3R geninde homozigot c610-611 del ins AG (p.Q204R) saptandı. Aynı
mutasyon anne ve babada heterozigot olarak pozitif bulundu. TMP SMX profilaksisi ile infeksiyonları
azalan ve klinik olarak iyi seyreden hastaya GCSF tedavisi verildi. Hastanın 4 ay uygulanan tedaviye
MNS yanıtı olmadı. GCSF tedavisi sonlandırılan olgu GM-CSF tedavisi başlanarak izleme alındı.
CSF3R mutasyonu konjenital nötropeniler içinde oldukça nadir görülen bir mutasyondur. Literatürde
tanımlanmış hastalarda GCSF tedavisine direnç bildirilmektedir. Bizim hastalarımızdan birinde bu
deneyimden farklı olarak GCSF tedavisi kullanıldığı dönem içerisinde hastada MNS artışı ve klinik
iyileşme sağlamıştır. Bu durumun mutasyonun kısmen membrana yakın yerleşimli olmasıyla ilişkili
olabileceği düşünülmüştür. Bir diğer hastamızda ise GCSF tedavisi ile MNS’ nda artış gözlenmemiş,
ancak klinik olarak infeksiyonlarda azalma tanımlanmıştır. Bu hasta literatürde başarılı sonuç alındığı
bildirilen GM-CSF tedavisi başlanarak izleme alınmıştır.
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S-5 - KRONİK HEMOLİTİK ANEMİ NEDENİ OLARAK DOMİNANT
ANSTABİL HEMOGLOBİN VARYANTI: HB SAİTAMA
Hüseyin ONAY , Emine İpek CEYLAN , Zehra CENGİSİZ , Esra IŞIK , Yeşim
AYDINOK , Zühal ÖNDER SİVİŞ , Ferda ÖZKINAY ,
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir,, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk
Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Tepecik Eğitim
Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Hematoloji Bölümü, İzmir,
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Hemoglobinopatiler; hemoglobin yapısındaki globinin zincirlerinin fonksiyon ve üretimini etkileyen
genetik hastalıklardır. Hemoglobin varyantları talasemiden sonra en sık görülen hemoglobinopatilerdir.
Bilinen hemoglobin varyantlarının büyük bir kısmında beta zincir mutasyonları gözlenmekle birlikte
alfa, gama ve delta zincir mutasyonlarına bağlı da oluşabilir ve büyük çoğunluğu HPLC ile tanınabilirler.
Burada nadir görülen dominant kalıtılan bir anstabil varyant olgusu sunulmaktadır.
Yirmi altı yaşındaki kadın olgu, 4 yaşından itibaren sarılık ve 2-3 ay aralarla kan transfüzyonunun
tanımlandığı kronik hemolitik anemi ayırıcı tanısı için Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’na
yönlendirilmiştir. Olgu 13 yaşında geçirdiği splenektomi operasyonundan sonra kan transfüzyon
gereksiniminde belirgin azalma olduğunu bildirmektedir. Hastanın ebeveynleri ve 2 erkek kardeşinde
anemi ve kan transfüzyon gereksinimi yoktur; ancak 4 yaşındaki kızında enfeksiyon sonrası derinleşen
anemi ve kan transfüzyonu öyküsü vardır. Olgunun tam kan sayımı normositer anemi ( RBC 3,14 x10
6 uL, Hb 8,4 g/dl, MCV 87,8 fl) saptanmıştır. HPLC’de HbA2 %3,4, HbF %1,9 ve HbA %76,4 iken
HbBart’s %2 oranında izlenmiştir. Olguda alfa talasemiye yönelik yapılan reverse dot blot analizi
sonucunda mutasyon saptanmamıştır. HPLC’de kromatogram beta-talasemi veya varyant hemoglobin
bulgusu taşımıyor olmakla beraber HbA2 değerinin sınırda yüksek olması nedeniyle yapılan HBB gen
dizi analizinde heterozigot p.H117P (Hb Saitama) mutasyonu saptanmıştır.
Anstabil beta hemoglobinopatiler, HPLC kromatogramında görünür olmayabilirler ve HBB geninde
ortaya çıkan heterozigot mutasyonlar dominant talasemi olarak bilinen kronik hemolitik anemi nedeni
olabilir. Hb Saitama oldukça nadir tanımlanmış bir zincir varyantı olup bu olgu sunumu ile literatüre
genotip-fenotip ilişkisi açısından katkıda bulunabilecektir.
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S-6 - HB F YÜKSEKLİĞİNİN NADİR BİR NEDENİ OLAN HOMOZİGOT
DELTA BETA TALASEMİLİ BİR OLGU
Ferda ÖZKINAY , Semih AŞIKOVALI , Aslı Ece SOLMAZ , Yeşim AYDINOK , Hüseyin
ONAY ,
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları AD., Pediatrik Hematoloji BD,
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Hemoglobin F (HbF); 2 alfa (α) ve 2 gama (γ) globin zincirinden oluşan ve oksijen bağlama kapasitesi
yüksek olan intrauterin dönemin major hemoglobinidir. Hb F seviyelerinin doğumdan birkaç ay sonra
%1’in altına düşmesi beklenir. Yetişkinlerde yüksek Hb F düzeylerinin sebepleri arasında delta-beta
talasemi (δβ-talasemi), gama (γ) geni promotorunda aktive edici edici mutasyonlar, Hemoglobin C ,
Hemoglobin E, Hemoglobin Lepore gibi hemoglobinopatiler ve herediter persistan fetal hemoglobinemi
(HPFH) sayılabilir. Klasik β-talasemi'den farklı olarak, δβ-talasemide klinik tablonun hem heterozigot
hem de homozigot hastalarda daha hafif olması beklenir. Bu çalışmada çok yüksek Hb F düzeyleri ile
birlikte talasemi intermedia tablosu gösteren ve delta-beta globin genlerinde homozigot delesyon
saptanan olgu sunulmuştur.
Aile taramasında Hb elektroforezinde Hb F: %100 bulunan ve gebelik planlayan olgu, moleküler analiz
için kliniğimize yönlendirilmiştir. Olgunun hemogram sonuçları Hb: 9,8 g/dL MCV:68,7 fL RBC:4,12
106/µL şeklindeydi. Olgunun hiç transfüzyon öyküsü olmadığı öğrenildi ve yapılan fizik bakıda 5 cm
splenomegalisi vardı.
Olgunun HBB geni dizi analizi için yapılan PCR işleminin sonucunda PCR ürünü saptanmaması ve Hb
F düzeyinin çok yüksek olması üzerine, beta ve delta globin genlerinde delesyon olduğu düşünülerek
MLPA testi uygulanmıştır. MLPA testi sonucunda HBD geninin 3. ekzonunu ve HBB geninin tamamını
içeren homozigot delesyon (Sicilian 13.4 kb) saptanmıştır. Olgunun ayrıca yapılan alfa talasemi
delesyon analizi (reverse dot blot- veinna lab) normal bulunmuştur.
Delta-beta talasemi HbF yüksekliğinin nedenlerinden bir tanesidir ve doğru tanı konulması genetik
danışmanlık açısından önemlidir. Bu çalışmada beta-talasemi intermedia klinik bulguları gösteren , HbF
yüksekliği olan ve literatürde nadir görülen homozigot δβ-talasemi tanısı konulan olgu sunulmuştur.
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S-7 - PİRUVAT KİNAZ EKSİKLİĞİ:
MUTASYON SAPTANAN BİR OLGU

PKLR

GENİNDE

YENİ

Sultan AYDİN KOKER , Yeşim OYMAK , Paola BIANCHI , Salih GOZMEN , Tuba
Hilkay KARAPINAR , Elisa FERMO , Canan VERGİN ,
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Dr. Behcet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Di Milano,
1

2

Piruvat kinaz (PK) eksikliği, hemolitik anemilerden en sık görülen glikolitik enzim defektidir. PK
eksikliği, PKLR geninde oluşan mutasyonlar sonucundan azalan PK aktivitesi ile hızlı tanı
konulmaktadır.
Biz de 1 yaşında tanı alan ilk 1 yılda hafif hemoliz bulgusu ile ortaya çıkan ve eritrosit transfüzyon
ihtiyacı olmayan, PKLR geninde yeni mutasyon saptanan PK eksikliği olan bir olgu bildirmek istedik.
Olgumuzun anne ve babası arasında akraba evliliği vardı. Olgumuzun babasının bilirubin yüksekliği
nedeniyle Gilbert sendromu tanısıyla takip edildiği öğrenildi. Olgunun fizik muayenesinde sklera
ikterikti, traube kapalı, 2 cm splenomegalisi vardı.
Laboratuvar bulgularında hemoglobin 9.5 g/dl, MCV: 93 fl, retikülosit %6.7 idi. Trombosit ve lökosit
sayısı normal sınırlardaydı. Total bilirubin: 5.0 mg/dl (N=0.2-0.8), direk bilirubin: 0.6 mg/dl, laktat
dehidrogenaz (LDH): 218 IU/L (N=200-300) idi. Direk coombs negatif idi. Haptoglobulin, 30 mg/dl
altında saptandı. Periferik yaymasında, polikromazi, anizositoz, göz yaşı hücresi, fragmante eritrositler
ve hedef hücreler saptandı. Non immun hemolitik anemi etiyolojisi için gönderilen glukoz-6-fosfat
dehidrogenaz (G6PDH) normal saptandı. Kriyohemoliz ve osmotik frajilite testi ve hemoglobin
elektroforezi (HPLC) normal idi. Vitamin B12 ve folik asit normal aralıkta saptandı. Paroksismal
nokturnal hemoglobinüri (PNH) tanısına yönelik yapılan akım sitometri değerlendirmesinde CD55 ve
56 klon saptanmadı. Non immun hemolitik anemi benzer konjenital hafif anemi, sarılık ve splenomegali
bulgularına sahip olgunun, U.O.S. Fisiopatologia Delle Anemie adlı merkeze non immun hemolitik
anemi etiyolojisi için gönderilen hasta, anne ve baba kan örneği analizinde hasta PK aktivitesi: 4
UI/gHb, babanın PK aktivitesi: 3,4 UI/gHb ve anne PK aktivitesi: 10,8 UI/gHb (normal aralık 11,9-16,7
UI/gHb) düşük olarak saptandı. Sonuç olarak, PKLR gen analizinde hastamızda ve babasında yeni
homozigot mutasyon c.1708G>T (p.Val570Leu) saptanırken annede heterozigot aynı mutasyona
sahipti.
Hemolitik anemi bulguları ile başvuran hastalarda non immun nedenlerin belirlenmesi için gelişmiş
laboratuvarlara ihtiyaç duyulmaktadır.
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S-8 - NÖRAL TÜP DEFEKTLERİNDE VİTAMİN B 12 VE FOLİK ASİT
DÜZEYLERİ
Fırat ERGİN , Demet TEREK , Özge ALTUN KÖROĞLU ,
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
2

Nöral tüp defektleri (NTD) sık görülen konjenital anomalilerden biridir. Annede ve bebekte vitamin B
12 ve folik asit düşüklüğü ile ilişkili olabileceği bildirilmektedir. Çalışmamızda NTD saptanan
yenidoğan bebeklerde B 12 ve folik asit düzeyleri araştırıldı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı’nda yatışı yapılan NTD’li bebeklerde demografik
özellikler, operasyona gitme günleri kaydedildi. Kan B 12 ve folik asit düzeyleri bakıldı. Verilerin
analizi Statistical Package for the Social Sciences 21 ( IBM SPSS Statistics 21®) versiyon ile yapıldı.
Çalışmaya 2014-2015 yılları arasında NTD tanısıyla izlenen 36 hasta alındı. Çalışmaya alınan olguların
ortalama gestasyon haftası (GH) 38,3±1,7(34-43) ortalama doğum ağırlığı (DA) 3214 ±489(2220-4170
gr); olguların % 50’si kızdı. Ortalama anne yaşı 27,6±5,6 (19-41) idi. Ortalama kan vitamin B12 düzeyi
284±158,8 (92-830) ve folik asit düzeyleri 16,4±4,3 (7,9-21 ) olarak değerlendirildi. Sekiz hastada kanda
B12 düşüklüğü (8/32= %25); 19 hastada (19/31= % 61) folik asit düşüklüğü saptandı. Çalışmaya alınan
1 olgu yenidoğan döneminde kaybedildi. Yoğun bakım izlemlerinde opere edilen olguların ortalama
operasyon süresi menengomyelosel tamiri için 1±2,02 (0-7) gün hidrosefali şant operasyonu için
ortalama 26,7±30,5(7-97) gündü. B12 eksikliği olan ve olmayan grup GH, DA, anne yaşı ve cinsiyet
açısından değerlendirildiğinde istatistiksel fark saptanmazken(p>0.05) , folik asit eksikliği olan ve
olmayan grupta sadece doğum ağırlığı açısından istatistiksel fark (p<0.05) saptandı.
B12 ve folik asit düşüklüğü NTD saptanan yenidoğanlarda sık olarak saptanmıştır. Annelere doğum
öncesi folik asit ve B12 vitamini desteği önerilerinin özellikle vurgulanması gerektiği kanısına
varılmıştır.
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S-9 - ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LENFOSİTER
İMMÜNGLOBÜLİN
AĞIR
ZİNCİR
(IGH)
DELESYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

LÖSEMİ’DE
BÖLGESİNİ

Emin KARACA , Deniz YILMAZ KARAPINAR , Burak DURMAZ , Ayşe Burcu
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Akut Lenfositer Lösemi (ALL) çocuk ve gençlerde en önemli ve en sık görülen lösemidir. ALL’de
immünoglobülin ağır zincir geni (IGH) ve çeşitli diğer genler arasındaki füzyonlara yol açan
translokasyonlar bildirilmiştir. Bununla birlikte, ALL'deki IGH submikroskopik delesyonlarını
değerlendiren çalışmalar ise son derece azdır. Bu çalışmada, IGH delesyonları Floresan İn Situ
Hibridizasyon (FISH) yöntemi ile değerlendirilmiştir.
Bu çalışmada Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’na Ocak 2016—Aralık 2017
tarihleri arasında yeni tanı ALL tanısı ile gelen olguların kemik iliği örneklerininden FISH analizi ile
IGH bölgesinin submikroskobik delesyonları saptanan olgular incelenmiştir. Çalışmaya toplam 5 hasta
alındı. Kemik iliği hücrelerinden 24 saatlik kültürler yapılmıştır. Hücre kültürü için %30 fetal calf serum
ve antibiyotik eklenmiş McCoy’s besi yeri ( Life Technologies) kullanılmıştır. Hücreler rutin metodlara
göre harvest edilmiş ve hazırlanan preperatlar tam otomatik FISH analiz (BioView) cihazi ile 500
interfaz hücresi IGH bölgesini submikroskobik delesyonları açısından taranmıştır. FISH analizi için
IGH çift renkli yeniden düzenlenme probları (Abbott / Vysis, Downers Grove, IL, ABD; Kreatech,
Amsterdam, Hollanda) kullanılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
Akut Lenfositer Lösemi tanısı ile başvuran 5 hastada IGH bölgesinin submikroskobik delesyon saptandı.
Olguların yaş ortalaması 5.6 iken, delesyon oranları %31 ile %76 (ortalama : % 49.5) arasında saptandı.
Bu hastalardan bir tanesinde izole delesyonu saptanırken diğerlerinde ilave anomaliler görüldü.
FISH analizi ile tespit edilen sık görülen kromozomal yeniden düzenlenmelerin etkisi çok iyi bilinse de
bu tür delesyonların ALL’de klinik önemi tam olarak bilinmemektedir. IGH geninin submikroskobik
delesyonlarının klinik ve tedaviye etkisini gösteren ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
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S-10
KAEMFEROL
VE
SİLİMARİNİN
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ANTİKANSER

Sunde YILMAZ SÜSLÜER ,
1

1

Ege Üniversitesi,

Güçlü antioksidan, antienflamatuvar, antikanser etkinliği olan deve dikeninin aktif bileşeni silimarin ve
kanser hücrelerinin oluşumunu inhibe eden, DNA’yı oksitatif hasardan koruyan ve güçlü bir antioksidan
olan yakı otunun aktif bileşeni kaemferol; insan kronik myeloid lösemi hücre modelinde uygulanarak,
insan kanserlerinde önemi vurgulanan 88 mikroRNA'nın ekspresyon düzeyinin, apoptoz yolaklarındaki
genlerin ve hücre döngüsü genlerinin ekspresyon değişimleri üzerine etkilerinin araştırılması
hedeflenmiştir.
K562 hücre hattı ile yapılan çalışmamızda; sitotoksisite XTT metodu ile çalışılmıştır. Bitkisel etken
maddelerin IC50 dozlarına maruz bırakılan K562 hücre hatlarından total RNA ve miRNA izole edilmiş
ve 45 apoptotik yolak ve 45 hücre döngüsü kontrol genlerinin ekspresyonları ve miRNA sekansında 88
miRNA dizisinin rölatif kantifikasyon düzeyi real-time online Revers Transkriptaz PCR (RT-PCR)
yöntemi ile çalışılmıştır.Gen ekspresyon değişimleri bitkisel etken madde verilmeyen kontrol K562
hücre hatlarıyla karşılaştırılmıştır.
K562 hücre hattında, IC50 dozu 72. saate Silimarin için 29,02 µM ve Kaemferol için 9,84 µM olarak
saptanmıştır. Silimarin ve Kaemferol IC50 dozlarının onkogenik özellik gösteren çoğu miRNA'nın
ekspresyonunu baskıladığı bulunmuştur. Silimarin IC50 dozu hücre döngüsü kontrol genlerinden G2/M
geçişinde sorumlu olan genlerin ekspresyonlarında belirgin bir artış ve apoptoz yoğalındaki apoptozu
indükleyen gen ekspresyonlarında da artış saptanmıştır. Kaemferol’ün IC50 dozu hücre döngüsü kontrol
genleri ve apoptoz yolağındaki genlerin ekspresyonunda belirgin bir artış saptanmamıştır.
Bitki ekstrelerinin miRNA ekspresyon profili üzerine etkilerinin araştırılması lösemi tedavisinde yeni
klinik açılımlar getirebilir. Silimarin apoptozu indüklediği ve hücre döngüsünü G2/M evresinde
durdurduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Apoptozun gen ürünleri, tanı ve tedavi için potansiyel
hedeflerdir yeni tedavi ve davranış biçimleri geliştirme umudu sunmaktadır. Bitki ekstrelerinin bu gen
profili üzerine olumlu etkileri lösemi tedavisinde yeni klinik açılımlar getirebilecektir. Saptanan miRNA
ve gen ekspresyon değişimlerinin daha geniş hücre serilerinde çalışılarak desteklenmesi ve sonuçların
olumlu çıkması halinde lösemi tedavisinde yeni bir yaklaşım getirebileceğini düşünmekteyiz.
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S-11 - BATMAN İLİNDE Β-TALASEMİ MUTASYONLARI
Ertan SAL ,
1

1

Batman Bölge Devlet Hastanesi,

Batman’da β-talasemi mutasyonlarının dağılımını ortaya çıkarmak ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki
sonuçlar ile karşılaştırmak amaçlandı.
Bu çalışmaya batman ilinde β-talasemi major tanısıyla izlenen 48 olgu alındı. Mutasyon sonuçları HBB
geni ekzon 1,2,3 bölgelerini kapsayan primerler kullanılarak dizi analizi ile tespit edilen hastaların
dosyalarından geriye dönük olarak alındı.
Olgularımız dokuz farklı beta-globin gen mutasyonuna sahipti. Olgularımızın 32’si homozigot, 14 olgu
ise heterozigot mutasyon taşımaktaydı. Türkiye’nin diğer bölgeleri ile benzer şekilde en sık görülen
mutasyon IVS 1.110 (G>A) idi. Homozigot veya heterozigot mutasyon taşıyan olgularımızda IVS 1.110
(G>A), -30 (T>A), IVS 1.1 (G>A), Cod 44 (-C), IVS 2.1 (G>A), Cod 8 (-AA), IVS-I 6 (T>C), Cod 15
(G>A) ve Cod 39 (C>T) mutasyonlarının sıklıkları sırası ile %46.8, %14.5, %8.3, %8.3, %6.2, %5.2,
%4.1, %4.1 ve %2 olarak tanımlanmaktaydı.
Sonuçlar Batman ilinde saptanan beta-talasemi mutasyonlarının Türkiye’nin diğer bölgeleriyle benzer
ve heterojen bir dağılımda olduğunu göstermektedir.
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S-12 - MAKROTROMBOSİTOPENİ GENETİĞİ: MYH9-TUBB1 İLK
KEZ TANIMLANAN MUTASYONLAR VE ETKİLERİ
Didem Torun ÖZKAN , Onur ÇALIŞKANER , Ayten KANDİLCİ , Nejat AKAR ,
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Okan Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Gebze Teknik Üniversitesi, Moleküler
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Kalıtsal trombosit hastalıkları trombosit sayı eksikliği ve/veya fonksiyon bozuklukları sonucu
koagülasyonda primer hemostaz aşamasını etkileyen ailesel geçiş gösteren bir grup hastalığı
içermektedir. Trombositopeni kandaki trombosit sayısının <150.000 olması durumudur.
Trombositopeniyle birlikte trombosit yaşam döngüsünün hızlı olmasıyla meydana geldiği düşünülen
dev trombositlere makrotrombositopeni denilmektedir. Makrotrombositopeni’nin otozomal dominant
bir hastalık olduğu ve MYH9 genindeki mutasyonlar sonucu meydana geldiği daha önce yapılan
çalışmalarla ortaya konulmuştur. Alfa ve beta tubulin heterodimerlerinden oluşan mikrotübüllerdeki
defektle makrotrombositopeni arasındaki ilişki de TUBB1 geninde meydana gelen defektlerle
açıklanabilmektedir.Bu çalışmada Türk popülasyonunda makrotrombositopenili bireylerde
trombositopeninin farklı formlarından en çok etkilenen genler olan MYH9 (OMIM 160775) ve TUBB1
(OMIM613112) genlerinin taraması yapılarak, mutasyon analizi sonucu değişim bulunan bireylerde
ekspresyon analizi yapılması ve aynı zamanda hücre kültüründe yapılacak çalışmalarla da mutasyonun
yarattığı etkinin fonksiyonel olarak ortaya konulması amaçlanmıştır.
Makrotrombositopeni hasta grubunun gen taramaları sonucu bulunan mutasyon ve polimorfizmler
Tablo.1 de gösterilmiştir. MYH9 geni mutasyonu taşıyan ve TUBB1 geninde p.T274M/p.R307H
taşıyıcısı olan bir hastada fonksiyonel analizi yaptığımızda; , gerçek zamanlı RT-qPCR ve Western blot
analizleri sonucunda, TUBB1 mRNA düzeyinin sağlıklı kontrole göre 2 katın üzerinde arttığını, ancak
bu artışın protein düzeyinde görülmediğini tespit ettik. Tablo.2’de periferik kandan ayrıştırılan
trombositlerde TUBB1 gen ekspresyonunun göreceli (relative) olarak RT-qPCR ile analizi
gösterilmiştir. Alfa tubulin ve TUBB1 antikorları ile gerçekleştirdiğimiz immunositokimyasal inceleme
sonucunda, aynı hastanın trombositlerinde marjinal-bant yapısının hasara uğradığını ve normalde içi boş
halkasal görünümde olan trombosit yapısının hastada büyük sıklıkta kaybolduğunu tespit ettik. Ektopik
olarak HeLa hücre hattında eksprese ettirilen yabani ve mutant TUBB1 formlarının bu hücrelerdeki
mikrotübül yapısına etkisi de Tablo.3'de gösterilmiştir.
Elde ettiğimiz sonuçlar, ilk kez makrotrombositopenili hastalarda tanımladığımız TUBB1
p.T274M/R307H varyasyonunun, mikrotübül organizasyonunda bozulmaya neden olduğunu,
dolayısıyla makrotrombositopeni patogenezinde fonksiyonel rol oynayabileceğini düşündürmektedir.
MYH9 ve TUBB1 mutasyonlarının aynı hastada birlikte görülme durumu ise şimdiye kadar yapılan
çalışmaların hiçbirinde gösterilmemiş olup ilk kez bu araştırma ile ortaya konulmuştur
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S-13 - HEREDİTER FRUKTOZ İNTOLERANSI İLE BİRLİKTELİK
GÖSTEREN NADİR GÖRÜLEN BİR KEMİK İLİĞİ YETMEZLİĞİ
NEDENİ: ERCC6L2 GENİNDE HOMOZİGOT MUTASYON
Barış MALBORA , Burcu ÖZTÜRK HİŞMİ , Maşallah BARAN , Ebru CANDA , Berna
ATABAY , Berk ÖZYILMAZ , Serdar CEYLANER ,
1
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S. B. Ü. Tepecik EAH, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İntergen Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi,
2

3

Kalıtsal kemik iliği yetmezlik sendromları (KKİYS) kan hücrelerinde yetersiz üretime neden olan bir
grup bozukluktur. ERCC6L2 gen mutasyonları kemik iliği yetmezliği, gelişme geriliği ve mikrosefaliyle
birliktelik gösterir. Burada herediter fruktoz intoleransıyla birliktelik gösteren ERCC6L2 mutasyonuna
sahip bir kız hastayı sunduk.
Ebeveynler arasında kuzen evliliği olan 6 yaş-4 aylık kız hasta trombositopeni nedeniyle yatırıldı. Hasta
2400 g ve 49 cm boyunda doğmuş. Bir aylıkken hipotonik bebek tanısıyla izlenmekteyken hipoglisemi
ve metabolik asidoz nedeniyle izlenmiş. Bu dönemde hb 8,3 g/dL, MCV 97 fL, BK, 19,200/mm3,
trombosit 390,000/mm3’müş. AST 753 IU/L, ALT 758 IU/L, total bilirubin 4.8 mg/dL, direkt bilirubin
2.1 mg/dL, kan şekeri 48 mg/dL, protein 4.4 mg/dL, albümin 3 mg/dL, INR, 10,3, aPTT 109,7 s’miş.
Kan gazında laktik asidoz tespit edilmiş. Yatışının 3. gününde derin anemi nedeniyle eritrosit
süspansiyonu verilmiş, 6. günü trombositopeni (18,000/m3) saptanmış. İzlemde trombositopenisinin
spontan iyileştiği görülen hasta sitopeni ve karaciğer yetmezliği nedenleri tespit edilemeden 21. gün
ailenin isteği ile taburcu edilmiş. 5.5 aylıkken karında şişlik nedeniyle yeniden yatırılan hastada
pansitopeni tespit edilmiş. Görüntülemelerde karın içi yaygın sıvı, hepatosplenomegali ve sekundum
ASD saptanmış. Kemik iliği aspirasyonu normoselülermiş ve histiyositlerde artış, karaciğer
biyopsisinde siroz ve intrahepatik safra yollarında kolestaz saptanmış. Ailenin isteğiyle tekrar
hastaneden ayrılmış. Hasta karında şişlik nedeniyle tekrar yatırıldı. Ağırlığı 18.5 kg (10-25 p), boyu
111,5 cm (10-25 p), baş çevresi 45,5 cm’ydi (<3 p). Mental retardeydi. Sağ diz lateralinde 4x2,5 cm
cafe-au-late lekesi vardı. USG’de karaciğerde grade 2 yağlanma saptandı.
Herediter fruktoz intoleransı için gönderilen ekzom dizileme analizde ALDOB geninde c.1012C>T
p.Ala338Val homozigot mutasyon ve sitopeni nedeniyle gönderilen ERCC6L2 geninde, IVS-2A>C
(c.1567-2A>C) homozigot mutasyon saptandı. Bu bulgularla hastaya herediter fruktoz intoleransı ve
kemik iliği yetmezliği sendromu-2 tanısı konuldu.
Sonuç olarak, sitopeni ile seyreden ve farklı dismorfik bulguları olan hastalarda nadir görülen kemik
iliği sendromları olabileceği, nadir de olsa diğer sendromlarla birliktelik gösterebileceği akılda
tutulmalıdır.
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S-14 - AKUT LÖSEMİ OLGULARINDA C-KİT GEN MUTASYON
SPEKTRUMU
Hüseyin ONAY , Esra IŞIK , Aslı Ece SOLMAZ , Yasemin KARACA , Tahir ATİK ,
Deniz Yılmaz KARAPINAR , Ferda ÖZKINAY ,
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Bilim Dalı, İzmir, Türkiye, Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilm Dalı, İzmir, Türkiye, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilm Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye, Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Bilim Dalı, İzmir, Türkiye,
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c-KIT geni 4q12 lokusunda yer alan 21 ekzondan oluşan bir gen olup hücre yüzey reseptörü olarak görev
yapan bir tirozin kinaz proteini kodlar. Kök hücre faktörü bu reseptöre bağlandığı zaman c-Kit proteini
aktive olur ve hücre içerisindeki ilişkili diğer proteinlerin fosforilasyonunu gerçekleştirir. C-Kit proteini
ile uyarılan bu sinyal yolakları hücre büyümesi, bölünmesi, migrasyonu gibi pek çok önemli hücresel
aktivitede rol alır. c-KIT gen mutasyonları akut myeloid lösemide %5'den daha az sıklıkta görülmekle
birlikte kötü prognoz ile ilişkilidir. Bu çalışmada, Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'na
lösemi tanısı ile başvuran olgularda yapılan c-KIT dizi analizi sonuçlarının değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'na 2014-2018 yılları arasında ALL veya AML tanısı ile
yönlendirilen ve c-KIT gen analizi yapılmış olan 38 olgu (Kadın/erkek: 17/21) değerlendirilmiştir.
Periferik kan veya kemik iliğinden elde edilen DNA örneklerinde c-KIT geni 9-10-11-12-13-14 ve 17.
ekzonları ile ekzon ve intron bileşkeleri için Sanger dizi analizi gerçekleştirilmiştir.
AML olgularının 3'ünde (%16,66) 3 farklı heterozigot mutasyon bulunmuştur. Bir olguda saptanan
c.1673_1674insTCC (p.Lys5580delinsAsnPro) varyantı daha önce literatürde bildirilmemiş olup ilk kez
bu çalışmada tanımlanmıştır. ALL olgularında ise mutasyon saptanmamıştır.
c-KIT gen mutasyonları özellikle AML olgularında araştırılması gereken önemli bir prognostik
faktördür.
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S-15 - HEMOFİLİ A HASTALARINDA F8 GEN MUTASYON
SPEKTURUMU: 18 YENİ MUTASYON TANIMLANMASI
Tahir ATİK1, 2, Esra IŞIK1, Bilçağ AKGÜN1, Hüseyin ONAY3, Vildan ÇULHA4, Melike
SEZGİN EVİM5, Kaan KAVAKLI2,6, Namık Yaşar ÖZBEK7, Can BALKAN2,6,Adalet
Meral GÜNEŞ5, Yusuf ULUSOY8, Ekrem ÜNAL2,9, Fatma Burcu BELEN2,10, Neslihan
KARAKURT11, Gülen TÜYSÜZ12, Fahri ŞAHİN8, Ferda ÖZKINAY1,3
1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Bilim
Dalı, İzmir, Türkiye , 2Hemofili A Moleküler Çalışma Grubu, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi
Genetik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye, 4Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Ve Onkoloji
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoji Bölümü, Ankara, İzmir, 5Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye,
6
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim
Dalı, İzmir, Türkiye, 7Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji Eğitim ve
Araştırma Hastanesi,Çocuk Hematoloji Bölümü, Ankara, 8Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç
Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye , 9Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye , 10Katip
Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim
Dalı, İzmir, Türkiye , 11Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye , 12Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
Hemofili A (HA) F8 gen mutasyonları sonucunda ortaya çıkan faktör VIII eksikliği ile karakterize X’e
bağlı kalıtsal kanama bozukluğudur. F8 gen mutasyonlarının belirlenmesi genetik danışma verilmesi,
taşıyıcıların belirlenmesi ve inhibitör gelişim riskinin öngörülebilmesi açısından önemlidir. Bu
çalışmada HA hastalarında F8 gen mutasyon dağılımının belirlenmesi ve yeni mutasyonlar tanımlayarak
genotip-fenotip ilişkisine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dalı’nda, Mart 2017 ve Ocak 2018 tarihleri
arasında, HA tanısı ile intron 22 inversiyon analizi ve F8 dizi analizi yapılmış hastalar çalışmaya
alınmıştır. Olgularda ilk basamakta IS-PCR yöntemi ile intron 22 inversiyonu araştırılmıştır. Intron 22
inversiyonu negatif bulunan olgulara yeni nesil dizi analizi yöntemi ile F8 dizi analizi yapılmıştır.
Hemofili A tanılı 148 aileden 157 erkek ve 1 kadın hastanın moleküler analiz sonuçları
değerlendirilmiştir. Bunların dışında taşıyıcılık riski olan 18 kadın olguya tarama yapılmıştır. Intron 22
inversiyonu 148 ailenin %42,6’sınde saptanmıştır. Ailelerin %48,6’sında dizi analizinde mutasyon
(%54,7 missense, %15,6 nonsense, %17,2 frameshift, %6,2 kırpılma bölgesi, %1,6 inframe delesyon ve
%4,7 büyük delesyon) saptanmıştır. Belirlenen mutasyonların 18 tanesi ilk kez bu çalışmada
tanımlanmış olup, in-slico analizlere göre hastalık yapıcı olarak öngörülmüştür. Ailelerin %8,2’sinde
mutasyon bulunamamıştır.
Bu çalışma, F8 mutasyon dağılımını inceleyen Türkiye’de yapılmış en geniş kapsamlı araştırmadır.
Hemofili A hastalarında mutasyon saptama oranı (%91,2) literatüre benzer şekilde bulunmuştur. Daha
önce tanımlanmamış 18 varyasyon belirlenerek genotip-fenotip ilişkisine katkı sağlanmıştır.
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S-16 - PEDİATRİK AKUT LÖSEMİLERDE FLT3 GEN ANALİZİN ÖNEMİ
Esra IŞIK1, Hüseyin ONAY2, Hilmi BOLAT2, Deniz YILMAZ KARAPINAR3, Hamiyet
HEKİMCİ ÖZDEMİR3, Zuhal ÖNDER SİVİŞ4, Tahir ATİK1, Ferda ÖZKINAY1,2
1.
2.
3.
4.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Genetik Bilim Dalı,
İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim
Dalı, İzmir
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk
Hematoloji Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ
FLT3 (FMS-like tyrosine kinase 3) geni 13q12 lokusunda yer almaktadır ve
hematopoezin düzenlenmesinde önemli rol oynayan bir sınıf III reseptör tirozin kinazı
kodlamaktadır. FLT3’ün aktive edici mutasyonları akut myeloid lösemide (AML) ortaya çıkan
en yaygın moleküler anormallik olup yaklaşık %25-35 oranında görülmektedir. Ancak diğer
hematolojik malignitelerde nadir de olsa rol oynayabilmektedir. FLT3’ün aktivasyonuna neden
olan internal tandem duplication (ITD) ve tirozin kinaz domain (TKD) mutasyonları en sık
saptanan mutasyonlardır. AML olgularının %15-35’inde jukstamembran domain bölgesini
kodlayan bölgede ITD mutasyonu saptanırken, MDS olgularında ise bu oran %5-10
civarındadır. Diğer bir bölge olan TKD kodlayan bölgenin nokta mutasyonları ise AML
olgularının %5-10, MDS olgularının %2-5, ALL olgularının %1-3’ünde saptanmaktadır.
AMAÇ
Bu çalışmanın amacı EÜTF Anabilim Dalı’na 2008 Aralık-2017 Aralık tarihleri
arasında pediatrik AML ve ALL ön tanısıyla FLT3-ITD ve FLT3-TKD nokta mutasyonlarının
araştırılması için yollanan örneklerin sonuçlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM/METOD
EÜTF Anabilim Dalı’na AML ve ALL ön tanısıyla yönlendirilen 73 çocuk olgudan
gönderilen örnekler FLT3-ITD, p.I836del, p.D835H, p.D835Y, p.D835V mutasyonları
açısından taranmıştır.
BULGULAR
Bölümümüzde 9 yıllık süreçte 38’i AML ve 35’i ALL olmak üzere toplam 73 pediatrik
olguda FLT3-ITD ve FLT3-TKD bölge mutasyonları araştırılmıştır. AML olgularının 19’u
erkek, 19’u kadın olup ALL olgularının 22’si erkek, 11’i kadın olgulardan oluşmaktadır.
Olguların yaş ortalaması AML’ de 9,5 iken ALL’de 8,5’dur. AML olgularının 4’ünde FLT3ITD ve bir olguda p.D835Y (c.2503G>T) toplamda 5 (%13) olguda mutasyon saptanmıştır.
ALL ön tanısıyla yönlendirilen 1 (%2.8) olguda p.I836del (c.2508_2510delCAT) mutasyonu
saptanmıştır.
SONUÇ
Pediatrik ve erişkin yaş gurubunda yapılan çalışmaların sonucunda FLT3
mutasyonlarının AML hastalarında kötü prognoz göstergesi olduğu bilinmektedir.
Mutant/normal FLT3 oranlarının kantitatif değerleri takip kriteri olarak kullanılabilmektedir.
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AML hastalarında FLT3 mutasyonuna sahip olguların klasik tedavinin yanısıra FLT3
inhibitörleri (sorafenib, lestaurtinib, midostaurin, crenolanib, gilteritinib ve quizartinib) gibi
alternatif tedavi seçenekleri hızla gelişmektedir. FLT3 inhibitörleri üzerine devam eden
prospektif randomize klinik çalışmalar sonuçlandıkça AML’nin tedavisindeki yeri daha net
ortaya çıkacaktır.
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S-17 - NADİR GÖRÜLEN KONJENİTAL ERİTROPOETİK PORFİRİ
OLGULARI: AYNI MUTASYON VE FARKLI KLİNİKLER
Ebru CANDA , Hüseyin ONAY , Ferda ÖZKINAY , Serap AKSOYLAR , Sema
KALKAN UÇAR ,
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1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.D, Metabolizma Ve Beslenme B.D,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik A.D, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları A.D, Genetik B.D, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.D
Onkoloji B.D.,
1
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Konjenital eritropoetik porfiri (KEP) nadir bir porfiri türü olup üroporfirinojen-3 konsentaz eksikliğine
bağlı olarak gelişir. Genelde yenidoğan ve erken çocukluk döneminde bulgu verir. Hemolitik anemi,
ciddi fotosensitivite, idrar renginde koyulaşma gözlenmektedir. Klinik bulgular yenidoğan döneminde
non-immune hidrops fetalisten, geç başlangıçlı erişkin dönemde hafif cilt bulgularına kadar değişen
geniş bir spektrumda görülebilmektedir. KEP tanısı ile izlenen olguların klinik bulguları, genotip ve
fenotip ilişkileri ile tartışılması amaçlandı
.
Altı yaşında kız hastanın; yenidoğan döneminde kolestatik sarılık, hemolitik anemi ve fototerapi sonrası
büllöz lezyonları görülmesi üzerine yapılan incelemelerinde uroporfirin ve kaproporfirin I ve III
izomerlerinde belirgin yükseklik ve UROS gen analizinde c.562G>A homozigot mutasyon
bulunmuştur. KEP tanısıyla bölümümüzde izleme alınan hastanın hemolitik anemi nedeniyle
tekrarlayan kan transfüzyon ihtiyacı mevcuttu. Hastaya 26 aylıkken HLA 10/10 uygun akraba dışı
vericiden kemik iliği nakli (KIT) uygulandı. Nakil sonrası 4 yıllık izleminde kan transfüzyon ihtiyacı
olmadı, fotosensitivitesi azaldı. Anne baba arasında akrabalık bulunmayan olgunun dedesinde ve kız
kardeşinde hafif şiddette fotosensitivite mevcuttu. Yapılan incelemelerinde uroporfirin, kaproporfirin I
ve III izomerlerinde yükseklik saptandı. UROS gen analizi ile KEP tanısı kesinleştirildi. Bu iki hastada
sadece deri bulguları mevcut idi.
Konjenital eritropoetik porfiri tanısı ile izlediğimiz olgular aynı aileden ve aynı mutasyona sahip
olmalarına karşın klinik gidiş ciddi farklılık göstermektedir. KEP tanılı hastalarda KIT ile ilgili sınırlı
deneyimler mevcuttur. KIT bu hastalarda önemli bir tedavi seçeneğidir. Hastamızda da KIT ile klinik
bulgularda düzelme gözlenmiştir.
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S-18 - GAUCHER HASTALARIMIZIN HEMATOLOJİK VE
MOLEKÜLER GENETİK SONUÇLARI: GBA GENİNDE YENİ BİR
MUTASYONUN TANIMLANMASI
Melis DEMİR KÖSE , Hüseyin ONAY , Tuba Hilkay KARAPINAR , Yeşim OYMAK ,
Eser SÖZMEN YILDIRIM , Ferda ÖZKINAY ,
1

2

4

3

3

5

Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, Pediatrik Metabolizma Bölümü,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Sağlığı
Ve Hastalıkları Kliniği,Pediatrik Hematoloji Bölümü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya
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Gaucher Hastalığı (GH) glukoserebrozidaz enzim eksikliği sonucu oluşan multisistemik tutulum
gösteren bir hastalıktır. GH tanısıyla izlenen 14 hastanın hematolojik, moleküler genetik incelemeleri
ve hastaların almakta olduğu tedavilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GH tanısıyla izlenen hastalarımızın demografik özellikleri, tam kan sayımı, kemik iliği aspirasyonu,
beta glukosidaz ve kitotriosidaz enzim analizleri, enzim deplasman tedavisi süreçleri, moleküler genetik
analiz sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Dokuz kız, 5 erkek toplam 14 hastanın median yaşı 56,23 ay; median tanı yaşı 38,19 ay olarak
saptanmıştır. Hastaların başvuru yakınmaları karın şişliği (%50), büyüme geriliği (%42,8), nöromotor
gelişme geriliği (%28,5), myoklonik konvülziyon (%21,4), nedeni bilinmeyen ateş (1 hasta-%7,14),
nörodejeneratif semptomlar (1 hasta-%7,14) olarak görüldü. Hastalarımızın tamamında
hepatosplenomegali mevcuttu. Hematolojik parametreleri değerlendirildiğinde en sık görülen laboratuar
bulgusu anemi (12 hasta-%85,7) olarak değerlendirilirken bunu trombositopeni (10 hasta-%71,4),
nötropeni (4 hasta-%28,5) izledi. Kemik iliği aspirasyonu yapılan 6 hastamızdan 5 tanesinde (%83,3)
kemik iliğinde gaucher hücresi görüldü. Sekiz hasta gaucher tip I (%57,1), 2 hasta gaucher tip II (%14,2),
4 hasta gaucher tip III (%28,5) olarak değerlendirildi. 13 aileden 14 hastaya GBA gen analizi yapıldı.
Çalışılan 28 allelin tamamında patojenik varyant tespit edildi. En sık olarak N370S mutasyonu 12 allelde
(%42,8) tespit edildi. İkinci sıklıkta L444P mutasyonu 4 allelde (%21,4) tespit edildi Gaucher tip III C
tanısı alan bir hastamızda daha önce tanımlanmamış bir mutasyon olan IVS7+4A>G homozigot
mutasyonu bulundu. 4 hastamız izlem sırasında kaybedildi. Hastalarımızın enzim replasman tedavisi
altında ortalama izlem süresi 18,2 7,31 ay (5-26 ay) olarak saptanmıştır.
GH hematolojik bulguların en yoğun şekilde prezente olduğu tek gen hastalıklarından birisidir.
Hepatosplenomegali ve sitopeni varlığında mutlaka akılda tutulmalıdır. Türk hastaların genotipik ve
fenotipik özellikleri ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır. Diğer popülasyonlardan farklı genotipik
ve fenotipik özelliklerin belirlenmesi için daha büyük hasta serilerine ihtayaç vardır.
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P-1 - MYELODİSPLASTİK SENDROMLU BİR OLGUDA DEL(18P)
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Myelodisplastik sendrom (MDS), 4.15/100,000 insidans ve 7/100,000 prevelans ile yaşlanan
popülasyonda sık karşılaşılan klonal hematopoetik hastalıktır. Sitopeniyle karakterize olan hastalıkta
klonal kromozomal değişiklikler MDS olgularının %30-50’sinde görülür. En sık rastlanan kromozomal
anomali del(5q) olmakla birlikte −3/−3p/−3q, −7/7q−, +8, 13q−, −16, 17p−, −18/18p−, −20/20q− ve
+21q gibi kromozomal anomalilerle de sık karşılaşılmaktadır.
Altmış sekiz yaşında, 2013 yılından beri anemi nedeniyle takip edilen erkek olgu bu süre içinde aralıklı
olarak kan transfüzyonu almıştır. Solukluk dışında herhangi bir fizik muayene bulgusu olmayan hastaya
kemik iliği aspirasyonu yapılmış ve hiperselülerite dışında bir bulguya rastlanmamıştır.
2013 yılında ilk başvurusu sırasında saptanan hemogram değerleri: Lökosit 2.5x10^3/µL, Eritrosit
2.87x10^6/µL, Hemoglobin 7.4 g/dL, Hematokrit 24.1%; 2018 yılında yapılan en son hemogram
değerleri: Lökosit 2.89x10^3/µL, Eritrosit 2.93x10^6/µL, Hemoglobin 6.92 g/dL, Hematokrit 23.2%
saptanmıştır. Görüntüleme yöntemlerinde herhangi bir bulgu rastlanmamıştır. MDS öntanısıyla
incelemeye alınan olgunun kemik iliği doğrudan kültürü ve G- bantlama ile sitogenetik incelemesi
yapılmıştır. Hastada 46,XY,del(18p)[12] /46,XY[18] saptanmıştır
Anna D.Panani tarafından iki yüz otuz dokuz hastada yapılan çalışmada del(18p) sadece bir hastada
saptanmıştır. Olgu nadir görülen bir kromozomal anomaliyi taşıması nedeniyle sunulmuştur.
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P-2 - GENETİK MUTASYONU SAPTANMIŞ PİRÜVAT KİNAZ
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Giriş: Pirüvat Kinaz (PK) eksikliği glukoz 6 fosfat dehidrogenaz(G6PD )eksikliğinden sonra en sık
karşılaşılan eritrosit enzim defektidir. Enzimin çok sayıda mutant tipi vardır. Mutant enzimler normal
aktivitenin %5-20’sini gösterirler. Hastalık otosomal resesif geçer.
Olgu 1: 28 yaş G2P2Y1 anneden 39. gestasyon haftasında doğan ve postnatal ilk 24 saatte total bilurubin
değeri:16 mg/dl olarak saptanan hastaya fototerapi başlandı.Eş zamanlı laboratuar incelemesi tablo 1 de
verilmiştir. Hastaya kan transfüzyonu yapıldı.Hastanın periferik yaymasında aktif hemoliz bulguları
saptandı.İzleminde hasta 4 aylık olana kadar yaklaşık 3 hafta ara ile 4 kez daha transfüzyon ihtiyacı
oldu. Mevcut hemolitik aneminin etyolojisine yönelik bakılan tetkiklerinde direk coombs:negatif,glukoz
6 fosfat dehidrogenaz enzim düzeyi,metabolik tetkikleri ve hemoglobin elektroforezi normal saptandı.3
kez arka arkaya bakılan pirüvat kinaz düzeyi sırası ile 76,74,78 mU/10^9 (111-406) olarak düşük
saptandı.Hastada pirüvat kinaz eksikliği tanısı ile yapılan genetkik analizde PKLR geninde ekzon 2 ve
8 de birleşik heterozigot mutasyon saptandı. Olgu 2: 29 yaş G3P3Y2 anneden miadında doğan ve
postnatal 2. Gününde bakılan total bilurubin değer 17 mg/dl ,hemoglobin:5.8 g/dl olması nedeni ile
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 10 gün yatarak tedavi edilen hastaya 2 kez kan transfüzyonu
yapılmış.İzleminde de transfüzyon ihtiyacı devam etmiş.Hasta hemolitik anemi etyolojisi açısından ilk
kez polikliniğimize başvurduğunda 10 aylıktı ve öncesinde 10 kez transfüze yapılmıştı.Fizik bakısında
soluk görünümde,karaciğer mauyenede ele gelmiyor,dalak kot alt yaklaşık 3 cm ele geliyordu.
Laboratuar incelemesi tablo 3 de verilmiştir. Periferik yaymasında aktif hemoliz bulguları
saptandı.Soygeçmişinde babaannede herediter sferositoz nedeni splenektomili olduğu,halada safra
kesesi taşı olduğu öğrenildi.Hastada ön planda herediter sferosiztoz düşünüldü. Daha önce transfüzyon
yapıldığı için osmotik frajilite çalışılamadı Hastaya 8 yaşında iken splenektomi yapıldı.Splenektomi
sonrası kan transfüzyon sıklığında azalma olmadı. Ek hemolitik anemi nedenlerine yönelik genetik panel
gönderildi. PKLR geninde missense c.665G>A,p.Gly222Glu homozigot varyant saptandı.Çalışılan
pirüvat kinaz enzim düzeyi 320 mU/10^9 (111-406 ) normal olarak sonuçlandı.
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P-3 - SHWACHMAN-DİAMOND SENDROMUNA NEDEN OLAN SBDS
GENİ MUTASYON SPEKTRUMU
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Shwachman-Diamond Sendromu (SDS) nötropeni başta olmak üzere kemik iliği yetmezliği ile giden
MDS ve AML’ye yatkınlık oluşturan, multisistem tutulum gösteren otozomal resesif geçişli
ribozomapatidir. Ayrıca büyüme-gelişme geriliği, kognitif bozukluklar, ekzokrin pankreas yetmezliği
ve beraberinde iskelet anomalileri (metafizyal kondrodisplazi, göğüs kafesi deformitesi ve osteopeni
gibi) eşlik etmektedir. Prevelansı 1/77000 olduğu tahmin edilmektedir. Shwachman Diamond Sendromu
(SDS) olan olguların %90’unda ribozom biyogenezinin son basamağında görev alan SBDS geni
sorumludur. Klinik tanısı mevcut ama SBDS gen analizi normal olan %5-10 civarındaki olgularda diğer
bir gen DNAC21 geninin biallelik mutasyonları sorumludur. SBDS geni için her ne kadar ebevyenlerde
taşıyıcılık beklense de %10 de-nova olarak da görülebilmektedir. En sık saptanan c.258+2T>C
(p.Cys84TyrfsTer4) ve c.183_184delinsCT(p.Lys62Ter) mutasyonlarına yönelik dizi analizi yapılırsa
olguların %76 ‘sına tanı konulabilmektedir.Bu çalışmanın amacı EÜTF Tıbbi genetik Anabilim Dalı’na
2015-2018 yılları arasında Shwachman Diamond Sendromu ön tanısyla gelen SBDS geni mutasyon
analizi yapılan olguların mutasyon spektrumu değerlendirmektedir.
SDS ön tanısyla kliniğimize yönlendirilen olgulardan alınan periferik kan örneğinden DNA izolasyonu
yapılmıştır. Sanger ve yeni nesil dizi analizleri kullanarak SBDS gen analizi yapılmıştır.
EÜTF Tıbbi Genetik Anabilim Dalın’nda SBDS geni dizi analizine yönelik yapılan incelemelerde 4
farklı mutasyon rapor edildi. Mutasyon dağılımı sırasıyla; 13 olguda c.258+2T>C (p.Cys84TyrfsTer4)
mutasyonu, 2 olguda IVS3-1 G>A (g.4347G>A) mutasyonu, 2 olguda c.184A>T (p.K62*) mutasyonu
ve 1 olguda c.183_184delinsCT (p.Lys62Ter) mutasyonu şeklindeydi. Mutasyon pozitif 15 olgunun
verileri göz önüne alındığında; 3 olguda bileşik heterozigot ve 1 olguda homozigot toplam 4 olguda
hastalıkla uyumlu olarak biallelik mutasyon görülürken diğer 11 olguda ise heterozigot mutasyon
saptanmıştır. Verilerimiz değerlendirildiğinde c.258+2T>C (p.Cys84TyrfsTer4) mutasyonu literatür ile
uyumlu olarak en sık olarak gözlenen mutasyondu.
Bu çalışmamızda SDS ile ilişkili SBDS genindeki saptadığımız mutasyonlar paylaşılarak ülkemizdeki
mutasyon spektrumunun incelenmesine katkıda bulunmaktadır.
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P-4 - PRENATAL TANIDA HBB GENİNDE C.17_18DELCT VE C.-78A>G
MUTASYONLARININ BİRLİKTELİĞİ
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Beta talasemi; beta globin zincirinin üretiminde yetersizlik sonucu ortaya çıkan ve Türkiye’de en sık
rastlanan otozomal resesif tek gen hastalığıdır. Zincir sentezinin durumuna göre beta talasemi 3’e ayrılır.
β0 talasemi; beta-globin proteininin hiç üretilmediği talasemi olup ağır klinik tablo ile ilişkilidir. β+
talasemi ve β++ talasemide ise zincir sentezi azalmıştır ve ortadan hafife değişen klinik tablo mevcuttur.
Bu çalışmada, HBB geninde c.17_18delCT ve c.-78A>G mutasyonlarının birlikteliği literatürde daha
önce bildirilmediğinden genetik danışmada yaşanan güçlükleri vurgulamak için sunulmuştur.
Talasemi taşıyıcısı olan 29 yaşındaki kadın ve 32 yaşındaki erkek olgu, 6 haftalık gebelik bulunması
üzerine prenatal tanı için polikliğinimize başvurdu.
Çiftin evlilik öncesi yapılan taramalarında her ikisinde de talasemi taşıyıcılığı saptanmış. Kadın olgunun
tam kan sayımı tetkikinde Hb 12,7 g/dl, MCV 70.9 fL, RBC 5,67 10^6/Ul ve hemoglobin
elektroforezinde HbA2 %5.4 bulunmuştur. Erkek olgunun tam kan sayımı tetkikinde Hb 15 g/dl, MCV
64,2 fL, RBC 7,41 10^6/uL ve hemoglobin elektroforezinde HbA2 %5,6 olarak bulunmuştur. Çiftten
ilk basamakta istenen Beta Talasemi mutasyon taraması reverse dol blot yöntemi ile yapılmıştır ve erkek
olguda heterozigot Codon 5 [-CT] mutasyonu saptanırken eşinde mutasyon saptanmamıştır. Sonrasında
çiftin periferik kanlarından izole edilen DNA materyallerinden HBB geni uygun primerler kullanılarak
çoğaltılıp yeni nesil dizi analizi tekniği ile dizilendi. Erkek olguda heterozigot c.17_18delCT
(p.P6RfsX17) mutasyonu saptanırken kadın olguda heterozigot c.-78A>G (-28A>G) mutasyonu
saptandı. Codon 5 [-CT] mutasyonu β0 ve c.-78A>G mutasyonunun β+ talasemi ile uyumlu olması
sebebiyle bu iki mutasyonun birlikteliğinin ağır klinik tabloya yol açacağı ön görülerek aileye prenatal
tanı önerilmiştir. Gebeliğin 12. Haftasında yapılan koryonik villus örneklemesinden yapılan incelemede
fetusa ait materyalde HBB geninde mutasyon saptanmamıştır.
Bu çalışma c.17_18delCT ve c.-78A>G mutasyonlarının birlikteliği daha önce literatürde
bildirilmediğinden genetik danışmada yaşanan zorlukları bildirmek için sunulmuştur. Her iki mutasyon
da beta talasemiden sorumlu ancak oldukça nadir olarak rastlanan mutasyonlardır.
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P-5 - ALFA GLOBİN GENİNDE NADİR BİR VARYANT: HB AGRİNİO
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Alfa talasemi (-talasemi) oluşum mekanizmalarının altında genellikle bir veya iki -globin zincirinin
delesyonları daha az oranda ise (% 5-10) nokta mutasyonları yer alır. Hb Agrinio [29(B10)Leu→Pro,
CTG>CCG (2)] çok nadir rastlanan ve eritroid öncüllerinde post-translasyonel olarak meydana gelen
aşırı kararsız  zincir oluşumuna neden olan yapısal bir bozukluktur.
Aralarında akrabalık bulunan çift iki çocuklarının da doğumdan hemen sonra kaybedilmesi nedeni ile
genetik danışma almak üzere Ege Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’na başvurdu. İkinci
gebelikte fetal ultrasonografide anhidromniyoz ve pulmoner agenezi saptanan fetüsün otopsisinde;
pulmoner hipoplazi, kardiyak hipertrofi, ASD, perikardiyal efüzyon ve hepatosplenomegali gözlendiği
öğrenildi.
Anne ve babanın çocuk kayıplarının nedeninin araştırılması sırasında yapılan tam kan sayımı tetkikinde
mikrositoz olduğu ancak HPLC kromotogramlarının normal olduğu görüldü. Olgulara alfa Talasemi
taşıyıcılığı ön tanısı ile önce alfa globin genlerinde delesyon analizi yapıldı ve normal olarak bulundu.
Daha sonra HBA2 dizi analizi yapıldı. Annede HBA2 geninde heterozigot p.L30P mutasyonu, babada
HBA2 geninde heterozigot p.L30P mutasyonu ve 3.7 gen triplikasyonu saptandı.
Sonuç olarak, ailede akrabalık nedeniyle fetustaki bulguların otozomal resesif geçişli konjenital
anomaliler olabileceği, bu sonucun tesadüfi bir bulgu olduğu düşünüldü. Bu çalışmada ülkemizde ilk
defa gözlenen bir -talasemi varyantı olan Hb Agrinio taşıyıcısı olan aile sunulmuştur.
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P-6 - KML ÖN TANILI OLGULARDA SİTOGENETİK VE FISH
SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
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Kronik Miyeloid Lösemi (KML) plüripotent kök hücrelerden köken alan klonal miyeloproliferatif bir
hastalıktır. İlk olarak 1973 yılında Rowley tarafından tanımlanmış olan Philedelphia (Ph) kromozomu
olguların yaklaşık %90-95’ inde pozitif olarak bulunmaktadır. Ph kromozomu 9 ve 22 nolu
kromozomların translokasyonu ile oluşur. BCR-ABL genlerinin füzyonu ile karakterize
t(9;22)(q34.1;q11.2) KML olguları için patognomoniktir ve hastalığın takibinde ve prognozun
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada KML ön tanısı ile gelen ve hem FISH hem de
sitogenetik çalışmanın yapıldığı 191 olgunun sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Ege Üniversitesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalına 2013 ocak -2017 kasım yılları arasında KML ön tanısı
ile gelen hem FISH hem de sitogenetik çalışmanın yapıldığı 191 olgunun sonuçları retrospektif olarak
değerlendirilmiştir.
Gelen örneklerin 171’ i (%90) kemik iliği 20’ si (%10) kandı. Toplam 15 örnekte (%7) sitogenetik analiz
sonucunda üreme olmazken, bunların 4’ünde FISH yöntemiyle Ph+ olarak değerlendirildi. Sitogenetik
analizin Ph+ olarak değerlendirdiği 51 materyalin 7’sinde FISH yöntemiyle ph kromozomu saptanmadı.
Sitogenetik analizde Ph kromozomunun görülmediği 125 materyalin 8’i ise FISH yöntemiyle Ph +
olarak değerlendirildi.
KML ön tanılı olgularda sitogenetik ve FISH yöntemlerinin karşılaştırıldığı çalışmamızdaki veriler
literatür ile uyumludur.
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P-7 - İNTRAKRANİYAL KANAMA İLE BAŞVURAN KIZ HEMOFİLİ A
OLGUSUNDA F8 MOLEKÜLER ANALİZİ VE YENİ BİR MUTASYON
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Hemofili A (HA) hastalığı daha çok erkeklerde görülmekle beraber kadınlarda da nadiren hastalık
tablosu ortaya çıkabilir. Kadınlarda hastalık tablosunun oluşmasına kaymış X inaktivasyonu, X
kromozom anomalileri ve özellikle akraba evliliğinin yaygın olduğu toplumlarda HA hastası baba ile
taşıyıcı annenin varlığı sebep olmaktadır. Bu çalışmada ağır HA kliniği gösteren bir kız olguda saptanan
homozigot F8 gen mutasyonu sunulmuştur.
Onbir aylık kız olgu yataktan düşme sonrası sağ oksipital fraktür ve epidural hematom nedeniyle
başvurdu. Daha önce tekrarlayan kanama hikayesinin olduğu öğrenildi. Babası ağır HA tanısı ile
takipliydi ve anne baba arasında 1. derece kuzen evliliği mevcuttu. FVIII:C düzeyi %0,1 olan olguya
ağır HA tanısı konuldu.
Moleküler etiyolojisinin belirlenmesi amacıyla öncelikle IS-PCR yöntemi ile intron 22 inversiyon
mutasyonu araştırıldı ve normal olarak bulundu. Ardından yapılan F8 geni tüm gen dizi analizi
sonucunda homozigot c.608T>C (p. L203P) varyasyonu belirlendi. Aile segregasyonu yapılarak
annesinin aynı varyasyonu heterozigot babasının da hemizigot olarak taşıdığı tespit edildi. Bu varyantın
daha önce veri tabanlarında bildirilmediği ve in-silico protein modelleme programlarına göre hastalık
yapıcı olduğu görüldü.
Bu çalışma, kadın olgularda da ağır HA klinik tablosunun ortaya çıkabileceğini ve özellikle akraba
evliliğinin sık olduğu bölgelerde aile öyküsünün iyi alınması, aile ağacı çizilmesi ve uygun genetik
danışma verilmesinin önemini vurgulamaktadır.
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Pirüvat Kinaz (PK) eksikliği glukoz 6 fosfat dehidrogenaz(G6PD )eksikliğinden sonra en sık
karşlılaşlılan eritrosit enzim defektidir. Enzimin çok sayıda mutant tipi vardır. Mutant enzimler normal
aktivitenin %5-20’sini gösterirler. Hastalık otosomal resesif geçer. Homozigot olgularda belirgin
hemoliz görülür. Hemolizin şiddeti bazı olgularda doğumdan itibaren transfüzyon gerektirecek
hemolitik anemi tablosu şeklinde olabileceği gibi anemi görülmeksizin kompanse kronik hemoliz ile
karekterize de olabilir.Kliniğimizde izlenen genetik olarak mutasyonu saptanmış 2 piruvat kinaz
eksikliği olgusu sunulmuştur.
Olgu 2: 29 yaş G3P3Y2 anneden miadında doğan ve postnatal 2. Gününde bakılan total bilurubin değer
17 mg/dl ,hemoglobin:5.8 mg/dl olması nedeni ile yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 10 gün yatarak
tedavi edilen hastaya 2 kez kan transfüzyonu yapılmış.Poliklinik izlemine alınmış.Hasta hemolitik
anemi etyolojisi açısından tarafımıza yönlendirildi.Hasta polikliniğimize başvurduğunda 10 kez
transfüze olmuştu.Splenomegalisi olan hastanın periferik yaymasında hemoliz bulguları
görüldü.Retikülosit değeri %2 ,total bilurubin değeri 3 mg/dl saptandı.Hastanın soygeçmişi
sorgulandığında babaannenin heredieter sferositoz tanısı ile izlendiği ve splenektomi yapıldığı
öğrenildi.Daha önce transfüzyon yapıldığı için osmotik frajilite çalışılamadı.Hastada ön planda herediter
sferosiztoz düşünüldü.Hastanın izleminde 3 haftada bir kan transfüzyon ihtiyacı olması üzerine hastaya
splenektomi yapıldı.Splenektomi sonrası kan transfüzyon sıklığında azalma olmaması üzerine hastadan
olası ek hemolitik anemi nedenlerine yönelik genetik panel gönderildi.PKLR geni 1q22 lokasyonunda
mutasyon saptandı.Hasta halen takip edilmekte olup aralıklı kan transfüzyonu yapılmakta ve demir
şelasyonu verilmektedir.
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P-9 - AĞIR HEMOFİLİ A OLGULARINDA YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ
İLE F8 GENİ BÜYÜK DELESYONLARININ BELİRLENMESİ
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Hemofili A (HA), pıhtılaşma faktör VIII'in (FVIII) eksikliği ile karakterize X’e bağlı geçiş gösteren,
kalıtsal bir kanama bozukluğudur. Prevalansı yaklaşık 5000 erkek doğumda 1’dir. Hastanın
plazmasındaki FVIII aktivitesine bağlı olarak, ağır (<%1), orta (%1-5) veya hafif (%5-40) olarak
sınıflandırılır. Ağır HA olgularının yaklaşık %45’inden F8 geni intron 22 inversiyonu sorumludur.
Büyük delesyonları (>50 bp) genomik yeniden düzenlenme mutasyonu olup ağır HA kliniğine yol açar
ve olguların yaklaşık % 3 kadarında görülür. Bu çalışmada intron 22 inversiyon ve nokta mutasyonları
tespit edilmeyen ve yeni nesil dizi analizi ile büyük intragenik delesyon belirlenen 3 ağır HA olgusu
sunulmuştur.
Üç ayrı aileden 15,5 (Olgu 1), 1,5 (Olgu 2) ve 16 (Olgu 3) yaşlarında üç erkek Ağır HA olgusu
değerlendirildi. Tüm olguların FVIII:C düzeyi <%1 olarak belirlendi. Olgu 1, ailedeki tek hasta birey
olup inhibitör geliştirme hikayesi yoktu. Olgu 2’nin dedesi ve olgu 3’ün 2 kuzeninin de ağır HA olduğu
ve inhibitör geliştirdiği öğrenildi.
Hastalardan ağır HA olgularında izlenen moleküler analiz algoritmasına göre önce intron 22 inversiyon
mutasyonu araştırıldı. Bu mutasyon hiçbirinde belirlenmedi. Ardından yapılan F8 geni yeni nesil dizi
analizi sonucunda büyük delesyonlarla uyumlu olacak şekilde amplifikasyon eksikliği tespit edildi. Elde
edilen veriler Olgu 1’de hemizigot del ex15-22, olgu 2’de hemizigot del ex14 ve olgu 3’de hemizigot
del ex2-9 olarak yorumlandı.
Bu çalışmada, yeni nesil dizi analizinin F8 geni büyük intragenik delesyonlarının belirlenmesinde etkin
bir yöntem olarak kullanılabileceği vurgulanmıştır. Delesyonların doğrulaması ve ailedeki taşıyıcıların
belirlenmesi için MLPA analizi planlanmıştır.
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P-10 - DEMİR REFRAKTER DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİLİ (IRIDA) BİR
OLGUDA TMPRSS6 GENİ ( G603R VE K636A ) DEĞİŞİMLERİ
Nejat AKAR , Gülnaz KURT , Betül ORHAN KILIÇ , Yasemin ARDIÇOĞLU , Hüseyin
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Demir refrakter demir eksikliği anemisi (IRIDA) demir eksikliği anemisine benzer bulguları olan; ancak
oral demire yanıt vermeyen genetik bir hastalıktır. Bu sunuda, TMPRSS6 gen mutasyonları belirlenen
bir olgu sunulmaktadır.
7.5 yaşında kız hasta, solukluk, yaşıtlarına göre büyüme geriliği ve halsizlik nedeniyle müracaat etti.
Hastanın öyküsünden alfa talasemi tanısı ve oral demir tedavisine yanıt vermediği öğrenildi. Hastanın
fizik bakısında Vücut Ağırlığı : 22 kg (25-50 p); boy: 119,5 cm (25 p) , hafif talasemik yüz görünümü
ve solukluk belirlendi. Sistem bulguları normaldi. Organomegali yoktu.
Laboratuar bulgularında Eritrosit: 4.9; Hb:8.5 g/dl; Htc: % 29.2;MCV:59.6 fL; MCH:17.3 pg;
MCHC:29.1 g/dL  RDW: %17.5 olarak saptandı. Çevrel kan yaymasında eritrositlerde hipokromi,
anizositoz, mikrositoz, poikilositoz belirlendi. Talasemi olası ön tanısı olduğundan yapılan Hb
elektroforezinde HbF:%0.3 ; HbA2:%2.4 ve HbA: 97.3% olarak bulundu. Alfa ve beta globin genlerinin
taranmasında mutasyona rastlanmadı. Çinko (serum): 100 (N);Total çinko bağlama kapasitesi: 250
(index:%40 -> N); Eritrosit içi Çinko: 950g/dL (N)'di. Demir: 19g/dL (50-120) ; Transferrin
saturasyonu: %5 (20-50); D-vitamini: 12.57ng/mL (25-80); Folik asit: 18.36ng/mL (3.1-17.5). Hepcidin
düzeyi bakılamadı. Demir Emilim Testi açlık 40 olup, emilimin sırasıyla (Açlık: 0; 1.saat: 17; 2.saat:
42; ve 4.saat: 38) bozuk olarak saptandı. Çinko emilim testi açlık 120 (Açlık :0; 1. saat 105 ve 2. saat
225) olarak normal olarak bulundu. Celiak için yapılan incelemeler normaldi. İM demir tedavisi
sonrasında eritrosit: 5.52; Hb:10 g/dl; Htc: %34; MCV:61.6 fL; MCH:18.1 pg; MCHC:29.4 g/dL;
RDW:%20.3 ve Ferritin:111 ng/mL ( 20-200) oldu. TMPRSS6 (matriptase-2) gen değişimi olarak
G603R ve K636A belirlenmiştir. Bu mutasyonlar Türk toplumunda ilk kez tanımlanmıştır.
Demir eksikliği anemisi, ülkemizde klinisyenlerin çok sık karşılaştıkları bir sorundur. Değişik
nedenlerle demir tedavisine yanıt vermeyen olgularda, etyolojide İRİDA'nın da değerlendirmeye
katılması gerekir.
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P-11 - PİRİMİDİN-5’-NUKLEOTİDAZ EKSİKLİĞİ OLGUSU; YENİ
TANIMLANAN NT5C3 MUTASYONU
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Pirimidin-5’-nükleotidaz (P-5’-N) enzimi eritrositlerde primidin nükleotidlerinin yıkımını ve ortadan
kaldırılmasını sağlar. Eksikliğinde, eritrositler içerisinde pirimidin nükleotidlerinin birikimine bağlı
bazofilik noktalanma ile karakterize nonsferositik hemolitik anemiye yol açar. Tanı P-5’-N enzim
düzeyinin ölçülmesi ile konulmaktadır. Bu enzim, 7p15-p14’de lokalize olan NT5C3 geni tarafından
kodlanmaktadır ve kronik hemolitik anemiye neden olan 27 farklı mutasyon tanımlanmıştır.
Oniki yaşında erkek olgu, ilk olarak iki yaşındayken anemi bulguları ile başvurduğunda nonimmun,
nonsferositik hemolitik anemi tanısı almış olup anne ve baba arasında birinci derece akrabalık mevcuttu.
Olgunun fizik muayenesinde karaciğer 2 cm dalak 4 cm subkostal midklavikular hatta ele geliyordu.
Tam kan sayımında hemoglobin:7.5 gr/dl, ortalama eritrosit hacmi 85 fL, ortalama eritrosit hemoglobini
32 pg, ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu 32 g/dL, eritrosit dağılım hacmi %17.4, platelet
sayısı: 383000/mm3, lökosit sayısı: 8570/mm3, retikulosit: %7, direk coombs negatif saptandı.
Karaciğer fonksiyon testleri, AST: 39 IU/L, ALT: 40IU/L, total bilirubin: 2.1 mg/dl, direk bilirubin: 0.6
mg/dl, laktat dehidrogenaz 678 IU/L idi. Haptoglobin ise <30 mg/dl saptandı. Periferik yaymasında
makrositoz, polikromazi, anizositoz, göz yaşı hücreleri, parçalanmış eritrositler, yaygın bazofilik
noktalanma mevcuttu. Transfüzyon ihtiyacı olmayan orta derecede anemi (Hb:7-8 gr/dl) ile takip edilen
olgudan non immun hemolitik anemi etiyolojisi için gönderilen glukoz-6-fosfat dehidrogenaz normal
saptandı. Kriyohemoliz ve osmotik frajilite testi ve hemoglobin elektroforezi normal idi. Vitamin B12:
570 pg/ml ve folik asit: 6.2 ng/ml normal aralıkta saptandı. Paroksismal nokturnal hemoglobinüri
tanısına yönelik yapılan akım sitometri değerlendirmesinde CD55 ve CD56 klon saptanmadı. Olgu uzun
süredir non immun hemolitik anemi tanısı ile transfüzyon ihtiyacı olmadan, hemoglobin değerleri 7 ile
8 gr/dl arasında izlenmekteyken U.O.S. Fisiopatologia Delle Anemie adlı merkezde yapılan eritrosit
enzim ölçümlerinde Pirimidin-5’-nükleotidaz enzim seviyesi düşük bulundu. Aynı merkezde ilk kez
olgumuzda tanımlanan NT5C3 geninde c.393-394 del TA/c.393-394 del TA homozigot mutasyon
saptandı. Ayrıca olgunun anne ve babasının da aynı mutasyonu heterozigot olarak taşıdığı görüldü.
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P-12 - INTERPRETATION OF CYTOGENETIC/FISH RESULTS İN
MULTIPLE MYELOMA
Emine İkbal ATLI , Elif Gülsüm ÜMİT , Çisem AKURUT , Mehmet BAYSAL , Hakan
GÜRKAN , Ahmet Muzaffer DEMİR ,
1

2

1

1

2

3

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dal, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı,
1

2

3

Multiple myeloma (MM), a neoplasm of plasma cells, is characterized by complex chromosomal
abnormalities, including structural and numerical rearrangements. The cytogenetic abnormalities that
are a hallmark of MM and other cancers are commonly used as clinical parameters for determining
disease stage and guiding therapy decisions for patients.
196 patients who were diagnosed with multiple myeloma at Trakya University Faculty of Medicine
Department of Medical Genetics between November 2014 and December 2016 were identified by
retrospective chart review. Bone marrow was processed for chromosome studies by standard techniques.
The patients with a cytogenetic evaluation via fluorescence in situ hybridization within 3-6 months of
diagnosis were included in the study.
Our data showed %44,55 of patients had chromosomal changes. The chromosome number was in the
range of hypodiploidy,which was associated with poor prognosis. Numerical changes common to
previous data especially gain of chromosome 3,5 and loss of 13.
A very high incidence of monosomy 13 was observed in MM patients with a history of MGUS. Loss of
Y chromosome is thought to be aging phenomenon at the same time the sign of progression of the
disease. Loss of 17p11.2-pter was observed frequently. These patients at an advanced stage of disease
compared to the patients with monosomy 13. Rearrengements of 14q32 were found frequently in
abnormal cases. Over %80 patients were shown 14q32 translocations and. Our data shown %6,63 rates
of 14q32 abnormalities. 14q32 IgH rearrangement was associated with more patients in remission
indicating its good impact on patients prognosis.
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P-13 - KONJENİTAL DİSERİTROPOETİK ANEMİ TİP 2: SEC23B
GENİNDE YENİ MUTASYON SAPTANAN OLGU
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Konjenital diseritropoetik anemi (CDA), inefektif eritropoeze bağlı ılımlı-ciddi anemi ve kemik iliğinde
morfolojik olarak anormal eritroblastlarla karakterize nadir görülen kalıtsal bir hastalıktır. CDAN1,
SEC23B, KIF23, KLF1 and GATA1 genlerindeki mutasyonlar sonucunda, CDA I-III and variyant tipler
CDA IV-VIII seklinde birçok alt tipleri tanımlanmıştır. CDA tip 2 (CDA II) en sık görülen tipidir ve
otozomal resesif kalıtılmaktadır. Bu hastalarda inefektif eritropoeze bağlı anemi, kemik iliğinde bi/multi
nükleer eritroblastlar, progresif splenomegali gelişmekte ve safra kesesi taşı, demir birikimine bağlı
olarak siroz ve kalp yetmezliği meydana gelebilmektedir. Bununla birlikte yorumlama güçlüğü olan
klinik ve laboratuvar bulguları nedeni ile bazı CDA vakaları yanlış tanı alabilmektedir
Burada, 18 aylıktan itibaren non-immun hemolitik anemi nedeniyle takip edilen 18 yaşında olan erkek
olgunun fizik muayenesinde skleralar ikterikti, traube kapalı, 4 cm splenomegaliye sahipti.
Laboratuvar bulgularında hemoglobin 10.3 g/dl, MCV: 93 fl, retikülosit %2.1 idi. Trombosit ve lökosit
sayısı normal sınırlardaydı. Total bilirubin: 3.1 mg/dl (N=0.2-0.8), direk bilirubin: 0.3 mg/dl, laktat
dehidrogenaz (LDH):170 IU/L (N=200-300) idi. Non immun hemolitik anemi etiyolojisi için gönderilen
glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PDH) normal saptandı. Kriyohemoliz ve osmotik frajilite testi ve
hemoglobin elektroforezi (HPLC) normal idi. Vitamin B12 ve folik asit normal aralıkta saptandı.
Paroksismal nokturnal hemoglobinüri (PNH) tanısına yönelik yapılan akım sitometri
değerlendirmesinde CD55 ve 56 klon saptanmadı. Non immun hemolitik anemi benzer konjenital hafif
anemi, sarılık ve splenomegali bulgularına sahip olgunun, U.O.S. Fisiopatologia Delle Anemie adlı
merkeze non immun hemolitik anemi etiyolojisi için gönderilen kan örneği analizinde CDA tip II ile
uyumlu, SEC23B geninde yeni birleşik heterozigot mutasyon: biri daha önce bildirilen missense
mutasyon (c.40C>T, pArg14Trp) ve diğeri yeni frameshift delesyon (c.489delG, p.Val164Trp fs*3)
saptanmıştır. Anne ve baba da heterozigot mutasyon bulunmuştur.
Hastalar özgül tanıları konmadan uzun süre izlenebilmektedir. Özgül tanının bilinmesi hastalık seyri ve
aileye verilecek genetik danışmanlık açısından önem taşımaktadır.
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P-14 - GAZİANTEP BÖLGESİ’NİN BETA TALASEMİ MUTASYON
TİPLERİ VE SIKLIKLARI
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Beta talasemi, HBB genindeki mutasyonlarla oluşup otozomal resesif kalıtılan hemoglobinopati
grubunda yer alan bir hastalıktır. Beta talasemi, ülkemizde sık görülmesi nedeniyle evlilik öncesi tüm
çiftler hemogram ile taranmaktadır. Taşıyıcı olmasından şüphelenilenler tanısal yöntemler olan
hemoglobin elektroforezi ve HBB gen dizi analizine yönlendirilmektedir. Bu şekilde talasemi taşıyıcısı
olan bireyler evlilik öncesi tanınarak beta talasemi majorlu nesillerin oluşmasının önüne geçilmeye
çalışılmaktadır.
Çalışmada Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesine beta talasemi hastalığı ya da taşıyıcılığı ön
tanısıyla başvuran 290 hastanın HBB geni ekzonları, ekzon-intron bileşke bölgeleri, sık mutasyon
bildirilmiş intronik bölgeleri, 3’ ve 5’ UTR bölgelerinin sekans verileri retrospektif olarak derlendi. Elde
edilen veriler ile Gaziantep ve çevresindeki mutasyon sıklığının tespiti amaçlandı.
HBB geninin dizilendiği 290 hastanın, 191 tanesinde, 21 farklı mutasyon tespit edildi. Akraba olduğu
tespit edilen olgular değerlendirme dışı bırakıldı. En sık rastlanan mutant alleller IVS I-110 (G>A), CD
39 (C>T), IVS I-6 (T>C), CD 8 (-AA), IVS II-1 (G>A), IVS I-5 (G>C) olarak saptandı. Ayrıca bir
olguda şimdiye kadar tanımlanmamış, çerçeve kayması ve erken stop kodonu oluşturması nedeniyle
patojenik olduğu düşünülen bir variant (c.30delT[p.A11Pfs*9]) tespit edildi.
HBB geni mutasyon sıklıklarının tespiti daha düşük maliyetli ve yüksek belirleme oranına sahip tarama
testlerinin yapılmasına olanak sağlayacağı için önemlidir. Sonuçta beta talasemi genotipin hematolojik
fenotip üzerine etkili olduğu, daha fazla olgunun çalışılması ile toplumumuza yönelik elde edilecek
verilerin klinik ve kit tasarımı açısından önemli olduğu düşüncesindeyiz.
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P-15 - AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLAR TANI
MERKEZİ’NDE 2010-2017 YILLARI ARASINDAKİ PRENETAL BETATALASEMİ TANI SONUÇLARIMIZ
Özden ALTIOK CLARK , Türker BİLGEN , Banu NUR , Zeynep ÖZTÜRK , Alphan
KÜPESİZ , Aslı TOYLU , Ercan MIHÇI ,
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Akdeniz Üniversitesi , Namık Kemal Üniversitesi ,
2

HBB geni varyant taşıyıcısı çiftlerde, prenatal dönemde amniyosentez (AS) veya koryon villus (CVS)
örneklerinden elde edilen genomik DNA kullanılarak fetal HBB geni dizi analiziyle incelenmekte ve
çiftlere genetik danışma verilebilmektedir. Sunumuzda 2010- 2017 yıllarında Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi’nde AS veya CVS örnekleriyle incelenmiş olguların
sonuçları değerlendirilecektir.
AS veya CVS örneklerinden total genomik DNA elde edilmiş ve HBB geninin 5’ ucunda 100 bazlık
promotör bölgeden başlayıp 3’ ucunda poli A bölgesini de kapsayan tüm gen Sanger dizileme ile
incelenmiştir. Saptanan varyantlar HbVar ve Ensembl veri tabanları kullanılarak tanımlanmıştır. Gerekli
durumlarda maternal kontaminasyon DNA fragman analizi ile dışlanmıştır.
Merkezimizde 2010- 2017 yıllarında 82 AS ve 155 CVS materyalinde HBB geni dizi analizi yapılmıştır.
Prenatal dönemde fetal HBB geni incelemelerinde büyük oranda erken gebelik haftasında tanı imkanı
veren CVS materyali kullanımı tercih edilmektedir.

3. Hematolojik Genetik Sempozyumu

78

P-16 - ÇANAKKALE POPULASYONUNDA HBB(HEMOGLOBİN
SUBUNİT BETA) GENİ MUTASYON PROFİLLERİ
Fatma SILAN , Taner KARAKAYA , Firdevs DİNÇSOY BİR , Öztürk ÖZDEMİR , , ,
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi,Tıbbi Genetik Anabilim Dalı,Çanakkale , ,
2

β-talasemi; Türkiye’nin de içinde olduğu Akdeniz ülkelerinde sık görülen, mikrositoz ve hemolitik
anemi tablosuyla giden,etkilenen bireylerde tedavisi zor-maliyeti yüksek olan,tedavi sürdürülmezse
yaşam süresini belirgin kısaltan ve yaşam kalitesini düşüren önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Günümüzde β-talasemiye neden olan 300'den fazla mutasyon bildirilmiş,ülkemizde 43'ün üzerinde
farklı mutasyon tipine rastlanmıştır.Bunlar arasında IVS-I-110 Türkiye’de en sık β-talasemi mutasyonu
olup (%40);bunu IVS-I-6,FSC-8,IVS-I-1,IVS-II-745,IVS-II-1,Cd39, -30 ve FSC-5 mutasyonları
izlemektedir.Belirtilen bu mutasyonlar tüm mutasyonların yaklaşık %72’sini oluşturmaktadır. Bu
çalışmadaki amacımız Çanakkale ilindeki β-talasemi mutasyon türleri ve sıklıklarının belirlenmesidir;
ayrıca Türkiye'de yapılmış diğer çalışmalardaki bulgular ile ve yine merkezimizce Ocak 2008-Haziran
2012 tarihleri arası yapılmış benzer çalışmamızda saptadığımız bulguları karşılaştırmaktır.
Çanakkale ilinde Temmuz 2012- Şubat 2018 tarihleri arasında, hemoglobin elektroforezinde anormal
bulgular saptanması nedeniyle tarafımıza refere edilmiş ve sadece Sanger dizileme analiziyle HBB
geninde mutasyon saptanmış bireyler çalışmaya dahil edilmiştir. Mutasyon sıklığını tam olarak
saptayabilmek amacıyla kan-bağı ilişkisi bulunan bireylerden yalnızca birisi istatistiksel
değerlendirmeye alınmış diğerleri değerlendirme dışında bırakılmıştır.Ayrıca; β-Globin Strip Assay ya
da Pyrosequencing metotlarıyla analizleri yapılan ancak Sanger dizilemeyle konfirmasyonu yapılmamış
olgular da çalışma dışı bırakılmıştır.Bu özellikleri sağlayan toplam 94 β-talasemi kromozomu(n=94)nda
saptadığımız mutasyonlar ve sıklıkları tabloda belirtilmiştir.
Çalışmamızda HBB geninde 22 farklı mutasyon saptanmış olup; en sık saptanan mutasyon, diğer
yapılmış çalışmalara benzer şekilde IVS-I-110 G>A mutasyonudur(%38.3). Bunu sırasıyla Hb DPunjab(%7.45),Codon44(-C)(%6.38),IVS-I-1 (%5.32),IVS-I-6 (%5.32) mutasyonları takip etmektedir.
En sık saptadığımız 8 mutasyonun (bkz:Tablo);tüm mutasyonların %75.52'sini oluşturduğu
görülmektedir.Diğer yapılan çalışmalardan farklı olarak Çanakkale İlindeki HbD-Punjab sıklığının
oldukça fazla olduğu görülmüştür(%7.45). Ayrıca 1 olgumuzda saptadığımız Poly A(T>C)
mutasyonuna,diğer geniş çaplı yapılmış çalışmalarda rastlanılmamıştır (bkz:Tablo).Olgumuz bu
mutasyonun; Türkiye'de ilk kez 1991 yılında Altay Ç. ve arkadaşları tarafından saptanan olgusu
haricinde, ilk örneği olabilir.
β-talasemi; taşıyıcıların saptanması ve doğum-öncesi tanı konulabilmesiyle engellenebilir bir durumdur.
Dolayısıyla Beta-globin(HBB) geni mutasyonlarının doğru tanımlanması genetik danışma ve fenotipin
öngörülebilmesi açısından önem arz etmektedir.
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P-17 - HFE -47 G>A VE +4 T>C DEĞİŞİMİ İLE ALPHA GLOBİN – 3,7 KB
DELESYONU
OLAN
ASEMPTOMATİK
HEMOKROMATOZİS
OLGUSU
Deniz ÇELİK , Betül ORHAN KILIÇ , Yasemin Ardıçoğlu , Ajlan TÜKÜN , Nejat
AKAR ,
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Tobb Etu Tıp Fakültesi Çocuk Sağ Ve Hast.Abd. /Ankara, Düzen Laboratuvarlar Grubu, Genetik
Hastalıklar Tanı Merkezi ,
1

2

Herediter hemokromatozis(HK) demir birikimi ile seyreden, “hereditary Fe (iron)” (HFE) geninde var
olan mutasyonların sorumlu olduğu bir hastalıktır. Burada MCV/MCH düşüklüğü nedeniyle önce alfa
thalassemi tanısı alan, iki yıl arayla kontrol amaçlı yapılan ferritin düzeylerinin artması nedeniyle HK
düşünülen ve mutasyon analizi ile tanı alan bir olgu sunulmaktadır.
16 yaşındaki erkek bireyin sağlık kontrolü amaçlı başvurduğu çocuk polikliniğinde yapılan fizik
muayenesi normaldi. Hastanın bakılan rutin kan tetkiklerinden eritrosit: 6,07 (106/uL),
hemoglobin(Hb): 14.6 (g/dL), hematokrit: 43.1 (%), mean corpusculer volume (MCV): 71 (fL), mean
corpusculer hemoglobin (MCH): 24.1 (pg) olarak geldi. Periferik kan yaymasında hafif hipokrom
anizositoz saptandı. Düzenli egzersiz yapma, ilaç kullanımı veya sigara içimi öyküsü olmayan hastanın
özgeçmiş ve soygeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. İki yıl sonra 16 yaşında iken tekrar kontrol
amaçlı çocuk polikliniğine başvurdu. Fizik muayenesi normaldi. Tam kan sayımında eritrosit: 6,46
(106/uL), Hb:: 16.8 (g/dL), hematokrit: 49.6 (%), MCV: 76 (fL), MCH: 26 (pg) olarak tespit edildi.
Ferritin düzeyi 300ng/ml idi. Bu dönemde bilinen beslenme değişikliği ve ilaç kullanımı öyküsü yokken
akut faz reaktanları normaldi. MCV ve MCH düzeylerinin düşük olması nedeniyle talasemi taşıyıcılığı
yönünden yapılan hemoglobin elektroforezinde anormal hemoglobin belirlenmedi; HbA2 düzeyi % 2.1
olarak saptandı.
16 yaşında erkek hastanın; iki yıl arayla yapılan sağlık kontrolü incelemelerinde hemoglobin değerinin
14.8 g/dL’den 16.8 g/dL’ye, ferritin düzeyinin 68 ng/ml’den 300 ng/ml’ye yükselmesi nedeniyle
hemokromatozis ön tanısı düşünülerek yapılan HFE gen analizinde -47G>A heterozigot/+4T>C
heterozigot olarak belirlenerek hastaya herediter hemokromatozis tanısı konulmuştur. Ayrıca MCV: 76
(fL), MCH: 26 (pg) olması sebebiyle talasemi taşıyıcılığı yönünden gen analizi yapılmış ve hastanın
aynı zamanda αlfa talasemi-3.7 delesyonu taşıyıcılığı gösterilmiştir.
Bu olguda herhangi bir şikayeti olmasa bile yapılan rutin kan incelemesinden yola çıkılarak
hemokromatozis olarak saptanabilmesi nedeniyle çocukluk çağındaki rutin kontrollerin önemini
vurgulamak istedik. Bu sayede şüphelenilen vakalarda genetik analiz yapılarak kolayca hastalara tanı
konulabilmektedir.
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P-18 - PEDİATRİK AKUT MİYELOBLASTİK LÖSEMİ YÖNETİMİNDE
GENETİK ANORMALLİKLERİN ÖNEMİ
Yılmaz AY , Selin GÜLER ,
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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı,

AML tanısı alan hastaların demografik özellikleri, kemoterapi yanıtları, saptanan genetik anormallikler
ve tedavi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı.
2013-2017 tarifleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bölümü’ne
başvuran ve AML tanısı alan 13 hasta (5 kız, 8 erkek) çalışmaya dahil edildi. Kız hastalar 4-13 yaş
(median yaş 7), erkek hastalar 6-15 yaş (median yaş 10,5) arasındaydı. Hemogram, periferik yayma,
kemik iliği aspirasyonu (morfoloji, akım sitometri, sitogenetik, Fluorescence In Situ Hybridisation
(FISH), moleküler genetik) ile AML tanısı konuldu. Hastaların tanı anındaki kemik iliği sitogenetik ve
FISH sonuçları Tablo 1 de özetlenmiştir. Hastalar indüksiyon kemoterapisi yanıtları ve genetik
sonuçlarına göre düşük, orta ve yüksek risk grubu olarak değerlendirildi. Hastalara AML-BFM 2000,
AML-BFM 2013 ve mini-FLAG protokolleri gereğince kemoterapi uygulandı.
Tanı anında hiperlökositozu ve lökostaz bulguları olan bir kız hasta sitoredüktif tedavi sırasında
kaybedildi. AML tanısı alan iki erkek olgu Fankoni aplastik anemi nedeniyle takipliydi. Bir kız hastada
da Down Sendromu mevcuttu. Altı hastaya AML BFM 2000, 5 hastaya AML BFM 2013, 1 hastaya ise
mini-FLAG kemoterapi protokolü verildi. Dokuz hasta (2 kız / 7 erkek) yüksek risk grubuna dahil edildi.
Yüksek risk grubundaki hastaların 5’ inde sitogenetik anormallik saptandı. Bunların üçünde 11q23 gen
delesyonu (%82, %87 ve %100), ikisinde de 5q31 delesyonu (%26 ve %90) tespit edildi. Yüksek risk
grubuna dahil olan 9 hastadan 1 tanesine tam uyumlu kardeşten, diğer 5 tanesine ise tam uyumlu akraba
dışı vericiden allojenik hematopoietik kök hücre nakli (HKHN) nakli uygulandı. Üç hastanın ise halen
kemoterapisi devam etmekte olup nakil merkezi ile görüşüldü ve tedavi sonrası HKHN planlandı. Düşük
ve orta risk grubu olan 3 vakanın; biri remisyonda izlenmekte, diğer ikisinin kemoterapisi devam
etmektedir.
Yoğunlaştırılmış kemoterapi, destek bakım koşullarında iyileşme ve risk faktörlerinin optimize edilmesi
gibi faktörler sonucunda son yıllardaki sağ kalım oranı %70’e yükselmiştir. En önemli prognoz
faktörleri erken tedavi yanıtı ve moleküler genetik anormalliklerdir.
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P-19 - ALFA TALASEMİ ÖNTANILI
SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİMESİ

43

HASTANIN

MLPA

Kadri Murat ERDOĞAN , Taha Reşid ÖZDEMİR , Meral TÜRKER , Özgür KIRBIYIK ,
Merve SAKA GÜVENÇ , Berk ÖZYILMAZ , Özge ÖZER KAYA , Altuğ KOÇ , Yaşar
Bekir KUTBAY , Barış MALBORO
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İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Bölümü, İzmir Tepecik Eğitim Ve
Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji,
1

2

Alfa Talasemi klinik bulgu vermeyen sessiz taşıyıcılardan, anne karnında ölüme yol açan ağır kansızlık
şeklinde çok değişken bulgularla seyreden kalıtsal bir kan hastalığıdır. HBA genine ait delesyonlar, Alfa
Talasemi’nin en sık sebebidir. HBA genine ait nokta mutasyonları ise yaklaşık %10’unda etyolojik
faktör olarak yer almaktadır. Bu çalışmamızda tanı merkezimize, Alfa Talasemi öntanısı ile
yönlendirilen 43 hastanın HBA geni MLPA analiz sonuçları retrospektif olarak incelenmiş ve mutasyon
dağılımları tespit edilmiştir.
MLPA gen kopya sayısı değişiklikleri ile ilgili bilgi veren bir tekniktir. Alfa Talasemi öntanısı ile
yönlendirilen hastaların HBA genindeki büyük gen delesyonları ve duplikasyonları ve Hb Constant
Spring mutasyonu MLPA yöntemi ile araştırılmıştır.
MLPA incelemesinin sonucunda 19 hastada (%44), HBA genine ait genetik varyasyonlar saptanmıştır.
En sık tespit edilen mutasyon tipi, literatürle uyumlu olarak delesyonlar olup, bunların içinde de en sık
görülen mutasyon “alfa 20.5 heterozigot delesyonu”dur. Saptanan diğer varyantlar “(alfa, alfa, alfa) anti
3,7 genotip”, “alfa 3,7 heterozigot delesyonu”, “alfa 3,7(D)/-alfa 20.5 compound heterozigot
delesyonu”, “alfa 3,7(D)/-alfa 3,7 (D) biallelic değişim”, “MED1 heterozigot delesyonu”dur.
Alfa Talasemide en sık rastlanılan mutasyonlar delesyonlar olduğundan Alfa Talasemi öntanısı ile
kliniğe yönlendirilen hastalarda öncelikli olarak delesyonların araştırılması ve bu araştırmada, ucuz ve
etkin bir gen dozaj analizi yapan yöntem olan MLPA ile hastaların değerlendirilmesi uygundur.
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P-20- - KML HASTALARINDA ABL KİNAZ BÖLGE MUTASYONLARI
Merve SAKA GÜVENÇ , Özge ÖZER KAYA , Altuğ KOÇ , Kadri Murat ERDOĞAN ,
Berk ÖZYILMAZ , Yaşar Bekir KUTBAY , Taha Reşid ÖZDEMİR , Özgür KIRBIYIK ,
Cengiz CEYLAN , Gülnür GÖRGÜN
1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Merkezi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi Hematoloji,
1

2

Tirozin kinaz inhibitörleri (TKİ) Ph pozitifliği saptanan kronik myeloid lösemi olgularında ilk basamak
olarak seçilen ilaç grubudur. Buna rağmen ilaç direnci bu grup hastada sık karşılaşılan bir sorundur.
Genellikle ilaç direnci söz konusu olduğunda BCR-ABL kinaz bölge mutasyonlarının araştırılması
önerilmektedir. Mutasyon taramasında sık görülen mutasyonlara bakan yöntemlerin yanı sıra tüm
bölgeyi inceleyebilen Sanger sekans ve yeni nesil dizi analizi (Next-Generation Sequencing; NGS) gibi
yöntemler de mevcuttur.
Çalışmamızda TKİ direnci nedeniyle refere edilen 48 hastaya ait Sanger sekans verileri
değerlendirilmiştir.
Yapılan analizlerde 1 hastada A397P ve 2 hastada E499E değişiklikleri tespit edilmiştir.
Literatürden farklı olarak, en sık bildirilen mutasyon olan T315I hasta grubumuzda tespit edilmemiştir.
Bulunan varyasyonların klinik önemini belirlemede kullanılacak veritabanlarının güncel olması, bunun
yanında NGS gibi seçeneklerle yöntemin duyarlılığını yükseltilmesi tanı şansını arttıracaktır.
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P-21 - AKUT LÖSEMİ TANI VE PROGNOZ TAHMİNİNDE NGS PANEL
UYGULAMALARI
Özge ÖZER KAYA , Altuğ KOÇ , Merve SAKA GÜVENÇ , Seda ÖRENAY , İrfan
YAVAŞOĞLU , Özgür KIRBIYIK , Taha Reşid ÖZDEMİR , Yaşar Bekir KUTBAY ,
Berk ÖZYILMAZ , Kadri Murat ERDOĞAN
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Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Merkezi, Adnan Menderes Üniversitesi
Dahili Tıp Bilimleri Böl. Tıbbi Genetik AD, Adnan Menderes Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Böl. İç
Hastalıları AD Hematoloji BD,
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Akut lösemi tedavisine yönelik kılavuzlarda çok sayıda mutasyona uğramış genin varlığı
bildirilmektedir. Tanıda klonal hematopoezin gösterilmesi ve risk tahmini için yapılacak moleküler
çalışmalar hasta kliniğinin yönetimine katkıda bulunur. Bunun için belli bir grup proteini kodlayan
büyük gen bölgelerinin araştırılması gerekliliği de ortaya çıkmaktadır. Yeni nesil sekans (NextGeneration Sequencing; NGS) platformları yüksek okuma derinliği ile birçok gene ait kapsamlı
inceleme sağlar. Bu nedenle NGS tekniği, malignitelerde de hatırı sayılır bir kullanım alanı elde etmiştir.
Akut lösemi tanısıyla yönlendirilen 25 olguya ait NGS sonuçları değerlendirilmiştir. Kullanılan yöntem
ile 21 farklı gen bölgesinin 105 seçilmiş ekzonuna ait varyasyonlar değerlendirilmiştir
İncelenen 25 örneğin 12'sinde bir ya da daha fazla noktada klinik bulgularla ilişkili olabileceği
düşünülen en az bir varyasyon tespit edilmiştir
Bu çalışma ile, NGS çalışmalarının akut lösemi prognoz tahminindeki yerinin ortaya konulması ve
laboratuvar uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktaların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu
sayede hastalık takibinde kullanılabilecek belirteçlerin tespiti hedeflenmektedir.
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P-22 - KEMİK İLİĞİ SİTOGENETİK DEĞERLENDİRMESİNDE
KÜLTÜR KOŞULLARI
Özge ÖZER KAYA , Oktay BİLGİR , İrfan YAVAŞOĞLU , Berk ÖZYILMAZ , Altuğ
KOÇ , Merve SAKA GÜVENÇ , Özgür KIRBIYIK , Taha Reşid ÖZDEMİR , Kadri
Murat ERDOĞAN , Yaşar Bekir KUTBAY
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Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Merkezi, Bozyaka EAH, Hematoloji ,
Adnan Menderes Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Böl. İç Hastalıları AD Hematoloji BD,
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Daha olgun hücresel elementlere ayrılma kapasitesi azalmış, hücre öncüllerinin klonal proliferasyonu
ile karekteristik hematolojik hastalıklarda (lösemi, myelodisplazi …vb) kemik iliği örneklerinden elde
edilen sitogenetik ve/veya moleküler sitogenetik sonuçlar tedavi yönetimi oldukça değiştirebilmektedir.
Bu yüzden yeni tanı örneklerde kromozom analizi altın standart olma özelliğini korumaktadır.
Laboratuvarda kullanılan hücre ortamları, yapılan kültür sayısı, örneğin ulaştırılma zamanı ve şekli hali
hazırda kromozom kalitesini etkilediği bilinen belirteçlerdir. Bu yazıda amacımız rutin çalışmalarımızda
elde edilen verilerin derlenmesinin yanı sıra kullanılan kültür yöntemleri ile ilgili önerilerin
bildirilmesidir.
Çalışmamızda 2017 Temmuz- Aralık arasındaki altı aylık zaman diliminde laboratuvarımıza gelen 425
hematolojik örneğe ait sonuçlar değerlendirilmiştir.
Tüm örneklerin %32,2'sinde metafaz elde edilemediği için sonuç verilememiştir. Metafaz elde edilen
örneklerin ise %15,6'sında sayısal ya da yapısal anomali tespit edilmiştir.
Bu bildirimizde, tedavi kılavuzlarında ilk basamak test olarak önerilen kromozom analizine ait,
merkezimizde üretilen test sonuçları ve laboratuvar çalışmalarımızda kullanılan farklı kültür
yöntemlerinin kıyaslanması sunulmuştur.
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P-23 - BİR FLAVONOİD OLAN APİGENİN’İN HL-60, K562 VE KASUMİ1 HÜCRE HATLARINDA APOPTOZ VE HÜCRE DÖNGÜSÜ GENLERİ
ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN URG4/URGCP ONKOGENİ ÜZERİNDEN
OLASI ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yavuz DODURGA , Levent ELMAS , Mücahit SEÇME , N. Lale ŞATIROĞLU-TUFAN ,
1

1

1

1

2

Pamukkale Üniversitesi, Ankara Üniversitesi,
2

Bitkisel bir flavonoid olan Apigenin, çeşitli meyvelerde yüksek miktarda bulunmaktadır. Alternatif bir
anti-kanser ajan olarak düşünülmekte fakat kanser üzerindeki etki mekanizması, kanserin tipine göre
farklılık gösterdiği için, tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, apigeninin, HL-60, K562 ve
Kasumi-1 hücre hatlarında, hücre proliferasyonuna, apoptoz ve hücre döngüsü ile ilişki genlerin ve
özgün bir onkogen olan URG4/URGCP geninin ekspresyon değişimlerine etkisini belirlemektir.
Apigeninin, HL-60, K562 ve Kasumi-1 lösemi hücre hatlarında, hücre canlılığına olan etkisi, doz ve
zamana bağlı olarak lüminometrik bir yöntem olan Celltiter- Glo yöntemiyle belirlenmiştir. Apigenin
üç hücre hattına 1-200 µM dozları arasında uygulanmıştır. IC50 dozları ilgili hücrelere uygulanmış ve
hücrelerden Trizol protokolüne göre RNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Elde edilen RNA’lardan ticari
kit yardımıyla cDNA sentezi yapılarak CCND1, CDK4, CDK6, p53, kazpaz-3, kazpaz-8, kazpaz-9,
PARP, BCl-XL, Bcl-2, DR4, DR5, Bax, Bid, FADD, TRADD, PTEN, p21, p16, PUMA, NOXA ve
URG4/URGCP genlerinin mRNA düzeyindeki ekspresyon değişimleri RT-PCR yöntemiyle
belirlenmiştir. İstatistiksel analiz, ΔΔCT metodu kullanılarak, web tabanlı “RT² Profiler™ PCR Array
Data Analysis“ programıyla değerlendirilmiştir.
Apigeninin IC50 dozları HL-60, K562 ve Kasumi-1 hücre hatlarında sırasıyla 48. Saatte 30 µM, 72.
Saatte 50 µM ve 48. Saatte 60 µM olarak hesaplanmıştır. Gerçek-zamanlı PCR analizi sonucunda,
apigenin uygulanan HL-60 hücrelerinde kazpaz8, kaspaz9, PARP, CCND1, CDK4, CDK6, p53,
TRADD, DR4, BAX, BID, PUMA, FADD ve URG4/URGCP; K562 hücrelerinde kaspaz8, kaspaz9,
PARP, Bcl-Xl, CCND1, CDK4, CDK6, TRADD, PTEN, DR4, DR5, p16, BCl-2, FADD ve
URG4/URGCP; Kasumi-1 hücre hattında kaspaz-8, kaspaz-9, PARP, CDK6, BAX, Bcl-2, CCND1,
p53, FADD, DR4 ve URG4/URGCP genlerinin ekspresyon değişimleri istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur(p<0,05).
Alternatif bir anti-kanser ajan olarak düşünülen apigeninin, bu çalışmada hücre canlılığını azalttığı
gözlenmiştir. Bu veriler ışığında, apigeninin etki mekanizmasının bu hücrelerde apoptoz ve hücre
döngüsü olaylarında rol alan genlerle URG4/URGCP ekspresyonlarının regülasyonu ile birlikte
gerçekleşebileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle apigenin lösemide olası bir alternatif bir ajan olarak
kullanılabilmesi için daha detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.
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P-24 - KONJENİTAL NÖTROPENİDE HAX1 GENİNDE YENİ BİR
MUTASYON TANIMLANAN OLGU
Özlem ÖZ , Fatma DEMİR YENİGÜRBÜZ , Ayşe Burcu AKINCI ,
1

1
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Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,

Konjenital nötropeni, kemik iliğinde nötrofil gelişiminin granülositik farklılaşma evresinde duraksama
sonucunda dolaşımdaki nötrofil sayısının 500/mm3 ‘den az olması ile karakterize nadir görülen bir
hematolojik hastalıktır. Hastalarda sıklıkla yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve hayatı tehdit eden
bakteriyel enfeksiyonlar görülmektedir. Hastalığın farklı formlarıyla ilişkili günümüze kadar
tanımlanmış birden fazla gende (ELA2, HAX1, G6PC3, GFI1, WASP SLC37A4) mutasyon
bulunmaktadır.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Hematoloji Kliniği’ne ateş yüksekliği nedeni ile
başvuran, konjenital nötropeni tanısı ile takip edilen hastaya kemik iliği aspirasyonu yapıldı. Hastanın
klinik ve laboratuvar verileri değerlendirilerek HAX1 ve ELA2 genlerine yönelik mutasyon analizi
gönderildi.
Olguya yapılan kemik iliği aspirasyonunda atipik hücre görülmedi, myeloid seride matürasyon
duraklaması gözlendi. ELA ve HAX1 gen dizi analizleri sonucunda; ELA2 geninde mutasyon
gözlenmediği, HAX1 geninin 4. ekzonunda p.Trp173Leufs*8 (c.517insT) değişimini homozigot olarak
taşıdığı saptandı.
Konjenital nötropeni olgularında mutasyon analizi; hastalığın tanısı, moleküler mekanizmanın
aydınlatılması ve ailelere uygun genetik danışmanın verilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu
çalışmada, konjenital nötropenide özellikle akraba evliliklerinin sık görüldüğü toplumlarda etiyolojiden
en fazla sorumlu olduğu bilinen HAX1 geninde literatürde daha önce tanımlanmamış yeni bir mutasyon
bildirilmiştir.
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