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Allojeneik Kök Hücre Nakli (AKHN) Hastalarında Nakil Öncesi ve Sonrası BK Virüs Viremi ve Virüri 

Yüklerinin Hemorajik Sistit Gelişimine Etkisi 

I.Projenin Türkçe Özeti:  

Hemorajik sistit, allojeneikkök hücre nakli yapılan hastalarda %70 sıklıkta görülen ve ciddi morbiditeye sebep 

olan bir durumdur. Erken dönemde kanama genelde kemoterapitoksisitesi iken geç başlangıçlı hemorajik sistit 

multifaktöriyeldir. BK virüs geç başlangıçlı hemorajik sistit ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmamızdaki amaç 

primer olarak BK viremi ile allojeneikhematopoietik kök hücre nakli öncesi ve sırasında viral yük tespit 

edilerek hemorajik sistit gelişimi, seyri ve tedavi yanıtı ile ilişkisinin belirlenmesi; risk faktörlerinin  

aydınlatılmasıyladaha sistematik bir algoritma oluşturulmasıdır. 

Bu prospektif çalışmaya 2014-2016 yılları arasındaallojeneik kökhücre nakli yapılmasına Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Konseyi tarafından karar verilmiş 59 hasta dahil edilmiştir. Nakil 

öncesinde ve sonrasında bu hastalar 0., 30., 60. ve 90. günlerde yapılan kontrolleri sırasında BK virus PCR 

(Altona Diagnostics, Almanya) ile değerlendirilmesi için kan vermiştir.Tüm  hastalardan gönüllü onam formu 

alınmıştır.BK virüs PCR, testin analitik duyarlılığı üzerindeki değerlerde pozitif kabul edilmiştir. Hastalar 

hemarojik sistit semptomları açısından takibe alınmıştır.  

Çalışmaya katılanların ortanca yaşı 41yıl (aralık, 22-71 yıl)’dır. Kök hücre kaynağı 51 hastada (%86) periferal 

kan, 8 hastada (%14) kemik iliğidir. Kırk dört hasta hazırlık rejiminde (%75) siklofosfamid tedavisi almıştır. 

Hemorajik sistit, 22 hastada (%37) ortanca 100 günde (aralık,0-367 gün) saptanmıştır; erken hemorajik sistit 

22 hastanın 4’ünde mevcuttur (%18). Transplantasyon sırasında BK viremi sıklığı klinik hemorajik sistit 

arttıkça artar  (%66, %66, %87, %100; p=0,007). Tekli ve çoklu değişken analizlerde (yaş>50, cinsiyet, tanı, 

kök hücre kaynağı, donör tipi, hazırlık rejimi, akut graftversushost hastalığı (AGVHH), siklofosfamid 

uygulaması, 0., 30., 60.günlerde BK virüs PCR) BK virüs titre pozitifliği 0, 30 ve 60. günlerde (p=0.008, 

p<0.001, p<0.001), myeloablatif hazırlık rejimi (p=0.018), aGVHH varlığı (p=0.018) ve hazırlık rejiminde 

siklofosfamid bulunması (p=0.024) hemorajik sistit riskinde artış ile ilişkili bulunmuştur. Hemorajik sistit ve 

pıhtı oluşumu tüm hastalarda sürekli mesane irrigasyonu uygulanmıştır. Sekiz hastada sidofovir tedavisi 

uygulanmış altı hasta tedaviye yanıt vermiştir (%75). 

Bu çalışmada hemorajik sistit ile BK titre pozitifliği, myeloablatif hazırlık rejimi, aGVHH gelişimi, 

siklofosfamid içeren hazırlık rejimi ile ilişkili bulunmuştur. BK virüs pozitifliği, transplant geç dönemde 

hemorajik sistit için duyarlıdır. 
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Projenin İngilizce Özeti 

HemorrhagicCystitis (HC) is often a seriouscomplicationandoccurs in 70% of 

allogeneichematopoieticstemcelltransplantation (allo-HSCT) recipients. Earlybleeding is usuallytheresult of 

chemotherapytoxicityhoweverlateoccurring HC is multifactorial. BK virusinfection has beenshownto be 

relatedwith HC. Inthisstudy, ouraim is todemonstratetherelationbetween BK viralloadduringallo-HSCT 

anddevelopment, prognosis as well as responsetotreatment of HC. Bythedetection of risk factors, 

ourstudyshoul be based on thedevelopemnt of a systemicalgoritm. 

Between 2014 and 2016 weprospectivelyevaluated 59 allo-HSCT recipientswhowerediagnosed at Ankara 

University School of MedicineDepartment of Hematology. Inordertodetectthe BK viralload, 

weperformedquantative BK virus PCR (Altona Diagnostics, Germany) frombloodsamples at days 0, 30, 60 and 

90 afterallo-HSCT. Informedconsentswereobtainedfromtheallparticipants. BK virus PCR wasconsidered as 

positiveifanynumber of copiesweredetectedabovetheanalyticalsensitivity of thetests. 

Thepatientsweremonitoredforsignsandsymptoms of HS.  

Themedianage of thegroupwas 41years (range, 22-71years). Stemcellsourcewasperipheralblood in 51 (86%), 

bone marrow in 8 (14%) allo-HSCT. Fourtyfour of theconditioningregimens (75%) 

includedcyclophosphamide. HC wasdiagnosed in 22 patients (37%) at a mean of 100 days (range, 0-367days), 

early HC wasdetected in 4 of 22 patients (18%). Thefrequency of BK viremiaincreasesduringtransplantation in 

relationtoclinical HC (66%, 66%, 87%, 100%; p=0.007). Inunivariateandmultivariateanalysis (age>50years, 

sex, diagnosis, stemcellsource, donortype, conditioningregimen, aGVHD, Cyadministration, BK virus PCR at 

days 0,30,60) BK virustiterpositivity at day0,30,60 (p=0.008, p<0.001, p<0.001), myeloablativeconditioning 

(p=0.018), the presence of AGVHD afterday 30 (p=0.018) 

andconditioningregimenthatincludescyclophosphamide (p=0.024) arefoundto be relatedwithincreased risk of 

HS. Patientswith HC andclotsweretreatedwithcontinuousbladderirrigation as well as 8 of patientswith BK 

viremiareceivedcidofovirandsix of themrespondedtotreatment (75%).  

 

Ourstudyshowedthat, BK titerpositivity, myeloablativeconditioning, presence of aGVHD, 

cyclophosphamidecontainingconditioningwereassociatedwith HC. Detection of BK viremia in 

latertransplantperiod is moresensitiveforclinicallyproven HC.  
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II. Amaç ve Kapsam:  

Hemorajik sistit mesane mukozasının yaygın inflamasyonu ve kanama ile karakterize kanser hastalarındaki 

sistitin en ağır olduğu klinik bir durumdur. Hematüri, dizüri, pollakiüri, suprapubik ağrı gibi semptom ve 

bulgular ile prezente olur (1). Hemorajik sistit allojeneikhematopoetik kök hücre alıcılarının %70’inde gelişir 

ve ciddi mortalite ve morbiditeye neden olur (2,3).  Hematürinin başlangıç zamanına ve etyolojilerinin 

farklılığına göreerken ve geç başlayan hemorajik sistit olarak ikiye ayrılmaktadır. Erken başlangıçlı hemorajik 

sistit daha çok hazırlık rejimi sırasında kemo-radyoterapi sırasında kullanılan kemoradyoterapi ile 

ilişkilendirilmiştir. Siklofosfamidinmetabolize edilmesi sırasında ortaya çıkan akroleinüriner sistem 

epitelinetoksik bir üründür. Üriner sisteme geçtiğinde mukoza hiperemisi, ülserasyon, hemoraji ve nekroz 

oluşturabilir. Mesane epiteli temas süresi ile ilişkili ödemli, hiperemik ve kanama odaklı olarak görülür. Erken 

hemorajik sistitin; yüksek siklofosfamid dozu, önceden pelvis ışınlaması ve busulfan alanlarda daha sık olduğu 

gösterilmiştir (1). 

     Geç başlayan hemorajik sistit transplantasyondan haftalar veya aylar sonra ortaya çıkar. Etyolojisinde 

birden fazla faktör suçlanmaktadır. Önceden ortaya çıkmış bir hemorajik sistit, virüsler ve GvHH etkenler 

arasında gösterilmektedir. En sık tespit edilen virüsler BK virüs, adenovirüs ve sitomegalovirüstür. Bu 

virüslerin graftversushost hastalığı varlığında üriner sistemde kolay çoğalabildikleri düşünülmektedir (1).  BK 

virüs infeksiyonunun kemik iliği nakillerindeki hemorajik sistit ile ilişkisi ilk defa 1980’li yılların ortalarında 

gösterilmiştir. BK virüs bir diğer adıyla polyomavirüshominis 1,  Papovavirüs ailesinden zarfsız kapsüllü 

olmayan bir DNA virüsüdür. JC ve simian virüs 40 (SV40) aynı aileden genomları BK virüs ile %70 homoloji 

gösteren virüslerdir. BK virüs enfeksiyonu erken çocukluk çağında asemptomatik veya hafif üst solunum yolu 

semptomları ile kendini gösterebilir. Yaklaşık %90 erişkinde seropozitiftir. Primerenfeksiyon sonrasında latent 

forma dönüşür ve üroepitelyal mukozaya yerleşir. Virüsün idrarda varlığı (BK virüri) immünsüpresif 

durumlarda, gebelikte ve ileri yaşta gösterilmiştir (4). 

     Kök hücre nakilleri sonrasında ilk 2 ay içinde BK virüri yaklaşık %50 hastada görülmektedir. Allojeneik 

(%46-53) ile otolog (%39-54) kök hücre nakillerinde benzer sıklıktadır (4). Allojeneikhematopoetik kök hücre 

nakli sonrasında plazma BK virüs yükü ile hemorajik sistit gelişimi arasındaki doğru orantılı ilişki 

gösterilmiştir (5). Aynı zamanda nakil öncesi serolojik olarak yüksek anti BK virüs antikor titresine sahip olan 

hastalarda  nakil sonrasında daha yüksek oranda BK virüs viremisi olduğu ve bu durumun hemorajik sistit 

gelişiminde öngörülebilir bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir (6).Hemorajik sistit tanısında BK virüs 

replikasyon sayısı idrarda (viral yük 109-1010kopya/ml) ve plazmada 

 (viral yük > 104kopya/ml) gösterilebilmektedir (3). Sağlıklıkandonörlerde %10-40 arasında BK virus  

düşükdüzeyde bile olsapozitiftir. İmmünsüpresifvenakilyapılanhastalarda viral yükdaha da 
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yüksektespitedilebilir. Asemptomatiknakilhastalarında BK virürisigörülebilir. Bu yüzdenplazmada BK 

viremisitespiti BK virüsilişkilihemorajiksistittanıvetakibinde BK virürisindendahaduyarlıdır(7). BK virüs ile 

ilişkili hemorajik sistit patogenezinde kullanılan hazırlık rejiminin (kemo-radyoterapi), aGvHH ve 

immünsüpresif durumun (lenfosit sayısı < 100 hücre/l) da etkili olduğu gösterilmiştir (4). 

Hemorajik sistitin klinik olarak derecelendirme sistemine göre: 0, irritasyonsemptomlarının olmaması; 1, 

mikroskopikhematüri; 2, makroskopikhematüri; 3, makroskopikhematüri ve küçük pıhtılar; 4, masif 

makroskopikhematüri nedeniyle idrar retansiyonu oluşumu ve/veya pıhtıları uzaklaştırmak için girişim 

gereksinimi olarak sınıflandırılır. Tanı sırasında ürinerenfeksiyon dışlanmalıdır. İdrar sitolojisinde olguların 

üçte birinde idrar epitel hücreleri görülebilir. BK virüs varlığında Papanicolaou ile boyanan hücre içi inküzyon 

cisimleri görülebildiği gibi elektron mikroskopi, ELISA, PCR veya virüs genomik yapısının gösterilmesi ile 

tanı konabilir. Ultrasonografi ile mesane duvarının farklı derecelerde kalınlaşması ve lümen içi kitle görüntüsü 

gibi izlenimler tanımlanmıştır. Sistoskopi genellikle tedavi girişimleri sırasında etkili olmaktadır (8). 

Hematopoietik kök hücre nakil merkezlerinde hemorajik sistit gelişimini önlemek için profilaktik yaklaşımlar 

benimsenmiştir. Özellikle erken hemorajik sistitin önlenmesinde idrar miktarının arttırılarak  idrardakiakrolein 

konsantrasyonunun azaltılması önerilir. Günlük 3L/m2sıvı tedaviden 12 saat önce başlanmalı ve 24 saat 

sonrasını da kapsayacak şekilde devam etmelidir. Sülfidril bileşiği olan mesnaakroleintoksisitesine karşı 

uygulanan bir ajandır. Bölünmüş dozlarda siklofosfamid dozunun %100-160’ı kadar siklofosfamid 

başlandığında başlanmalı ve son dozdan 24 saati kapsayacak şekilde uygulamaya devam edilmelidir. Bazı 

merkezlerde serum fizyolojik ile 300-1000 mL/saat hızında mesane irrigasyonu da yapılmaktadır (9).BK virüs 

ilişkili hemorajik sistitte profilaktik olarak florokinolon grubu antibiyotikler klinik çalışmalarda önerilmiştir 

(10). 

 

Mikroskobik hematüri veya dizüri gibi hafif belirtilerle seyreden olgular tedavisiz izlem ile kendiliğinden 

düzelebilmektedir. Özellikle nakil sonrası dönemde sık rastlanan trombositopeni ve kanamaya eğilim yaratan 

durumlar tedavi edilmelidir. Makroskopikhematüridehidrasyon ve mesane irrigasyonu tedavi yöntemleri 

arasında önemli yer tutar. Sistoskopik girişim ile mesanede hemorajik odakların koterizasyonu veya mesane 

içine gümüş nitrat, formalin veya prostoglandin uygulaması yapılabilmektedir. Sistemik ve lokalantifibrinolitik 

uygulaması, östrojenler, hiperbarik oksijen tedavisi de önerilen tedaviler arasındadır. Kanama hiçbir yöntemle 

kontrol edilemiyor ise hipogastrik arterlerin ön dallarının ligasyonu, embolizasyonu veya sistektomi gibi 

girişimlere ihtiyaç duyulabilmektedir (11).  BK virüse bağlı hemorajik sistit tedavisi çoğunlukla klinik duruma 

göre destek tedaviyi (trombositreplasmanı, kanama kontrolü) içerir. Bu endikasyonda onay almış bir antiviral 

bir ajan bulunmamaklar beraber CMV retinitinde kullanılan sidofovir ve immunsupresif bir ajan olarak 

kullanılan primidin sentez inhibitörü leflunamidin BK virüse karşı in vitro ve in vivo etkinliği yapılan 
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çalışmalarda gösterilmiştir (12,13). Özellikle dirençli hematürisi olan komplikasyonlu hastalarda plazma 

viremisi (viral yük > 104kopya/ml) olanlardatedavi önerilmektedir (5). 

 

Bu çalışmamızdaki amaç primer olarak BK viremisi ile allojeneikhematopoietik kök hücre nakli öncesi ve 

sırasındaviral yük tespit edilerek hemorajik sistit gelişimi, seyri ve tedavi yanıtı ile ilişkisinin belirlenmesi, 

eğer etkili ise transplant öncesi tarama ile değerlendirilmesi önerisinde bulunulmasıdır. Aynı zamanda 

allojenikhematopoetik kök hücre nakli sonrası hemorajik sistit gelişimi üzerine etkili risk faktörlerinin 

belirlenmesi; bu sayede hemorajik sistit yaklaşımı ve tedavisinde daha sistematik bir algoritma oluşturulması 

hedeflenmiştir. 

 

III. Materyal ve Yöntem: 

Çalışmanın katılım kriterlerine uygun olan ve aydınlatılmış onam ile gönüllü olan (Ek-1)allojeneik kemik iliği 

nakli adayı  hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.  

Çalışmaya katılım kriterleri: 

 18-65 yaşları arasında olmak 

  Her iki cinsiyetten, herhangi bir hematolojik neden ile allojeneik kök hücre yapılmasına Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Konseyi tarafından karar verilmiş olmak   

Toplamda 59 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Kök hücre nakli öncesinde hazırlıkları yapılmak üzere Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesine Hematoloji Kliniği Kemik İliği transplantasyon ünitesine yatırılan hastalardan 

rutin kontroller esnasında alınan kan örneklerine ek olarak 1 adet mor kapaklı tüpe örnek alınmıştır. Nakil 

sonrasında bu hastalardan 30. , 60., 90.günlerde yapılacak olan poliklinik kontrolleri esnasında alınacak olan 

rutin kan örnekleri ile beraber 1 adet mor kapaklı tüpe örnek alınmıştır. Hastalar nakil sonrası her poliklinik 

vizitindehemorajik sistit açısından değerlendirilerek ve tam idrar tetkikleri hematüri tespiti açısından 

istenmiştir. BK virüs, kök hücre nakil hastalarında idrarda hemorajik sistit gelişmese de tespit edilebildiğinden 

viralreplikasyonun değerlendirilmesinde plasmavireminin tespiti kullanılmıştır (14).Plazmaviremisi BK 

virüstanısındavirüridendahaduyarlıolduğuliteratürdegösterildiğinden,çalışmanınplanlamaaşamasındabelirtildiği

şekilde BK virus tespitiiçinalınankitlerplazmaveidrardandeğilsadeceplazmadançalışılmıştır. BKV DNA, tam 

kan örneklerinden otomatik DNA ekstraksiyon sisteminde  QIAamp DNA Mini Kit kullanılarakelde edilip ve 

Real Star® BKV ve JCV PCR kitleri (Altona Diagnostics, Germany) kullanılarak 

realtimepolymerasechainreaction yöntemi ile Rotor - Gene Q/6000 (Qiagen, Germany) cihazında viral yük 

tayiniyapılmıştır. 

Elde edilen veriler karşılaştırılırken two-sided t-test kullanılacaktır.Risk faktörleri tek yönlü ve çok yönlü 
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değişken analizleriyle değerlendirilmiştir. Hemorajik sistit gelişimi için viremi yükü eşik değeri 

belirleyebilmek için ROC analizi yapılmıştır. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir (SPSS 20.0). 

 

IV. Analiz ve Bulgular: 

Çalışmaya katılanların ortanca yaşı 41 yıl (aralık, 22-71), 18 hasta (%31) 50 yaşından büyüktür. Erkek/Kadın 

oranı 1.36 (34/25). Elli iki hasta (%88) tanıda malign hematolojik hastalık tanısına sahiptir. Kök hücre kaynağı 

51 hastada (%86) periferal kan, 8 hastada (%14) kemik iliğidir. Yirmi altı hastada (%44) allojeneik kök hücre 

nakli HLA uyuşumluakraba donörlerden, 33 hastada (%56) akrabadışı ve haploidentikdonörlerden yapılmıştır. 

Miyeloablatif hazırlık rejimi 47 hastada (%80) saptanmıştır. Kırk dört hasta hazırlık rejiminde (%75) 

siklofosfamid tedavisi almıştır.  

Hemorajik sistit, 22 hastada (%37) ortanca 100 günde (aralık,0-367 gün) saptanmıştır; erken hemorajik sistit 

22 hastanın 4’ünde mevcuttur (%18). BK viremisi sıklığı ve viral kopya sayısı tabloda verilmiştir. 

Transplantasyon sırasında BK viremi sıklığı klinik hemorajik sistit arttıkça artar  (%66, %66, %87, %100; 

p=0.007).  Akut GvHH 37 hastada (%63): Derece I-II Gastrointestinal/Cilt/Karaciğer 31 hastada (%84), 

Derece III-IV Gastrointestinal/Cilt/Karaciğer 6 hastada (%16) gelişmiştir.En sık AGVHH profilaksisi olarak 

50 hastada (%85) siklosporin ve metotreksat kullanılmıştır.  

Tekli ve çoklu değişken analizlerde; yaş>50 yıl, cinsiyet, tanı, kök hücre kaynağı, donör tipi, hazırlık rejimi, 

aGVHH, siklofosfamid uygulaması ile hemorajik sistit gelişimi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Tek değişkenli 

analizlerde siklofosfamid uygulanması, myeloablatifhazırlık rejiminin kullanılması, aGVHH gelişimi, CMV 

pozitifliği hemorajik sistit gelişimini arttırdığı gösterilmiştir (Tablo 1). Çok değişkenli lojistik regresyon 

yöntemiyle HS gelişimine etkili risk faktörlerinin belirleneceği analiz için örneklem büyüklüğünün yetersiz 

olması sebebiyle anlamlı bulunan 4 değişkenin hepsinin kullanılması olanaklıolmadığından  en fazla 2 

değişkenin modele katılabilmesi mümkündür (Tablo 2).  
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Tablo 1. HS gelişimini etkilediği düşünülen değişkenlere ilişkin Tek Değişkenli Analizler (AA: Aplastik 

Anemi, ABL: Ablatif,  Agvhd: Akut graftvshost hastalığı, ALL:AkutLenfoblastik Lösemi, AML:AkutMyeloid 

Lösemi, ATG: AntitimositGlobulin, BM: Kemik İliği, CMV: Sitomegalovirus, Cy:Siklofosfamid, Kgvhd: 

Kronik graftvshost hastalığı, MDS: Myelodisplastik Sendrom, PK:Periferik Kan, RED: Düşük yoğunluklu 

hazırlık rejimi) 

Değişkenler 

Hemorajik Sistit Gelişimi 

(n,%) p 

Yok Var 

50 Yaş üzeri  14 (%37.8) 4 (%18.2) 0.113 

Cinsiyet       

(E) 
22 (%37.3) 12 (%20.3) 

0.712 
                     

(K) 
15 (%25.4) 10 (%16.9) 

AAA-AAF-

AA 
3 (%5.1) 4 (%6.8) 

0.407 
AML- MDS-

ALL 
34 (%57.6) 18 (%30.5) 

                BM 3 (%5.1) 4 (%6.8) 
0.407 

               PK 34 (%57.6) 18 (%30.5) 

ABL 11 (%18.6) 26 (%44.1) 
0.022 

RED 1 (%1.7) 21 (%35.6) 

Cy                

(Var) 
24 (%64.9) 20 (%90.9) 0.026 

Atg              

(Var) 
20 (%54.1) 12 (%54.5) 0.971 

Agvhd         

(Var) 
20 (%54.1) 18 (%81.8) 0.031 

Kgvhd         

(Var) 
12 (%32.4) 9 (%40.9) 0.511 

Cmv            

(Var) 
18 (%48.6) 18 (%81.8) 0.012 

 

Tablo2. HS gelişimini etkilediği düşünülen değişkenlere ilişkin Çok Değişkenli Lojistik Regresyon Analizi 

Sonuçları (CMV: Sitomegalovirus, Cy: Siklofosfamid) 

Değişkenler Odds 
%95 Güven Aralıkları 

p 
Alt Üst 

CY      (Var) 7.382 1.375 39.645 0.020 

CMV  (Var) 6.105 1.614 23.094 0.008 

 

Hemorajik sistit siklofosfamid varlığında 7.382 kat artarken CMV varlığı 6.105 kat artırmaktadır. Söz konusu 

bu iki değişkenin lojistik regresyon ile elde edilen sonuçlara göre varlıklarında HS gelişimi riski istatistiksel 
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olarak anlamlıdır. Haploidentik nakil yapılan 5 hastada posttransplant dönemde graftvshost hastalığı 

profilaksisiiçin ek siklofosfamid kullanımı mevcuttur. Bu hastalardan 3’ünde hemorajik sistit gelişimi 

görülmüştür. Ekstra siklofosfamid kullanımı olan hastalardan 2 hastada tüm titreler 0 olarak tespit edildiğinden 

istatistiksel olarak alt analiz yapılamamıştır.  

Hemorajik sistit derecesi ile titre 30 ve 60 arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunan doğrusal ilişkiler 

mevcuttur. Buna göre hemorajik sistit derecesi ile 30. ve 60. viral kopya/ml düzeyi artmaktadır (Tablo 3).  

 

Tablo 3. Hemorajik Sistit derecelerle ve titrelere ilişkin korelasyon (Spearman’srho) 

 Titre 0 Titre 30* Titre 60* Titre 90 

 Spearman’srho (r) - p 

Hemorajik Sistit Derece 0.371 – 0.089 0.787 - <0.001 0.855 - <0.001 0.576 – 0.064 

 

 

İlişkilerin değişimine ilişkin bir grafik çizilecek olursa; 

 

Grafik 1. Hemorajik sistit derecesi ve titrelerle ilişkin grafik 

 

 
 

 

Hemorajik sistit gelişimi ile titreler açısından eşik değeri ROC analizi ile belirlenmiştir. Titrelerden sadece 90, 
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hemorajik sistit tanısı koymak amacıyla kullanılmaz. Tüm diğer titre seviyeleri eğri altında kalan alanlarının 

istatistiksel olarak anlamlı bulunması bakımından hemorajik sistit tanısı koymak amacıyla kullanılabilir 

parametreler olarak gözlenmiştir (Grafik 2). 

Grafik 2. ROC analizi 

 

Eğri altında kalan alanların anlamlı bulunması sonucunda en yüksek seçicilik ve duyarlılık değerinde denk 

gelen ölçüm değerlerinin birer kesim noktası olarak belirlenmesi işlemi “youdenindeks”e göre 

gerçekleştirilmiştir(Buna göre; 0,727 duyarlılık, 0,875 seçiciliğe karşı denk gelen 101,50 kopya/ml 0. gün için, 

0,909 duyarlılık, 0,875 seçicilik noktasına denk gelen 98,50 kopya/ml 30.gün için, 0,909 duyarlılık ve 0,875 

seçicilik noktalarına denk gelen 90.00 kopya/ml değeri 60.gün için hemorajik sistit gelişimi tanısı koymak için 

belirlenen kesim noktaları olarak bulunmuştur. Titre 90’ın bu konuda tanı koyma kabiliyeti olmadığı 

yukarıdaki tabloda belirtilmiş dolayısıyla bir kesim değeri bu parametre için hesaplanmamıştır (Tablo 4). 
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Tablo 4. Titrelere göre eğri altında kalan alanlar 

Değişkenler 
AUC (Eğri Altında  

Kalan Alan) 
St. Hata 

%95 Güven Aralığı 
p 

Alt Üst 

Titre 0 0.813 0.101 0.615 1.000 0.023 

Titre 30 0.858 0.099 0.663 1.000 0.009 

Titre 60 0.881 0.089 0.707 1.000 0.006 

Titre 90 0.744 0.114 0.520 0.968 0.076 

 

Hemorajik sistit ve pıhtı oluşumu tüm hastalarda sürekli mesane irrigasyonuuygulanmıştır. Sekiz hastada 

sidofovir tedavisi uygulanmış altı hasta tedaviye yanıt vermiştir (%75). 

 

V. Sonuç ve Öneriler: 

Sonuçlar: 

 Hemorajik sistit, 22 hastada (%37) ortanca 100 günde (aralık,0-367 gün) saptanmıştır; erken hemorajik 

sistit 22 hastanın 4’ünde mevcuttur (%18). 

 Bu çalışmada tek değişkenli analizlerde siklofosfamid uygulanması, myeloablatifhazırlık rejiminin 

kullanılması, aGVHH gelişimi, CMV pozitifliği hemorajik sistit gelişimini arttırdığı gösterilmiştir. 

 Çoklu değişkenli analizlerde ise hemorajik sistit siklofosfamid varlığında 7,382 kat artarken CMV 

varlığı 6,105 kat artırmaktadır. 

 30. gün ve 60.gün titre artışı ile hemorajik sistit derecesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunan 

doğrusal ilişkiler mevcuttur. 

 101,50 kopya/ml pozitifliği 0.gün, 98,50 kopya/ml pozitifliği 30.gün, 90.00 kopya/ml pozitifliği 60.gün 

için hemorajik sistit gelişimi tanısı koymak için belirlenen kesim noktaları olarak bulunmuştur. 

Öneriler: 

 Hazırlık rejiminde siklosfosfamid bulunması ve CMV pozitifliği gelişmesi durumunda hastalar 

hemorajik sistit gelişimi açısından yüksek riskli olarak kabul edilmeli ve takip sıklığı arttırılmalıdır.  

 Kanda PCR ile BK virüs pozitifliği titre artışı30.ve 60.günde hemorajik sistit derecesiyle ile doğru 

orantılıdır. 

 Nakil sonrasında geçen süre arttıkça daha düşük titre ile PCR ile BK virüs pozitifliği hemorajik sistit 

gelişimini göstermektedir.  

 Geç dönemde hemorajik sistitin etyolojisinde PCR ile BK virüs pozitifliği daha duyarlıdır.  
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VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar: 

 BK viremisinin nakil öncesi tespiti nakil hazırlık sırasında yapılması gereken testlere eklenmelidir. 

 Nakil sırasında geç dönemde hemorajik sistit gelişiminde ilk bakılacak testlerden biri PCR ile BK virüs 

tespitidir.  

 BK viremisi saptananlarda preemptif tedavi yaklaşımının değerlendirilmesi  ile ilgili çok merkezli 

prospektif çalışmalar yapılması gereklidir.  

 

Çalışmamızın istatistiklerini yapan Dr. Can Ateş’e teşekkürlerimizi sunarız.  

 

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ve Varsa Gerçekleştirilen Projeler: 

Bulunmamaktadır. 

VIII. Sağlanan Altyapı Olanankklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları: 

Bulunmamaktadır. 
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a. Mali  Bilanço ve Açıklamaları 

Aşağıda mali bilanço detayı verilimiştir.  

Bütçe Yılı Detaylar 

2015 

Bütçe 
Kodu 

Açıklama 
Önceki 
Yıldan 

Devir 

Başlangıç 
Ödeneği 

Eklenen 
Aktarma 

Düşülen 
Aktarma 

Eklenen 
Ödenek 

Net Ödenek Harcanan 
Bloke Edilen 
(Avans) 

Bloke 
Edilen 

(Diğer) 

Kalan 

03.2 

TÜKETİME 

YÖNELİK 
MAL VE 
MALZEME 

ALIMLARI 

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 

  Toplam 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 

 

2016 

Bütçe 

Kodu 
Açıklama 

Önceki 
Yıldan 

Devir 

Başlangıç 

Ödeneği 

Eklenen 

Aktarma 

Düşülen 

Aktarma 

Eklenen 

Ödenek 
Net Ödenek Harcanan 

Bloke 
Edilen 

(Avans) 

Bloke 
Edilen 

(Diğer) 

Kalan 

03.2 

TÜKETİME 

YÖNELİK 
MAL VE 
MALZEME 

ALIMLARI 

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 23.760,00 0,00 0,00 1.240,00 

  Toplam 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 23.760,00 0,00 0,00 1.240,00 

 

 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İleride Kullanıına Dair Açıklamalar 

Bulunmamaktadır. 

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar 

Bulunmamaktadır. 

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) 

Bulunmamaktadır. 

e. Yayınlar ve Tezler 

Bulunmamaktadır. 
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