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ÖNSÖZ

Hematoloji, konu ile u¤raflanlar d›fl›nda ço¤u hekim taraf›ndan anlafl›lmas› zor bulu-
nan, basit problemlerin çözümü için bile bir uzmana dan›fl›lmas› gereken bir bilim da-
l› olarak görülür. Halbuki konu ile u¤raflan hekimlerce de çok zevkli, yap›lanlar›n ve
al›nan sonuçlar›n objektif olarak izlenebildi¤i bir bilim dal›d›r. Hematolojiyi kavramak
bir yerde konunun mant›¤›n› anlamak ve hematopoezin dinami¤ini iyi bilmekle müm-
kündür. Onun için konuyu sevmek ve çok vakit harcamak gerekir. Ancak her fleyde
oldu¤u gibi baflar› için severek zevk alarak zaman harcamak laz›md›r. Zorla güzellik
olmaz. Onun için de konuyu sevdirecek yöntemlerin bulunmas› gerekir. 

Hematoloji konusunda de¤iflik içerikli, konuyu de¤iflik yönlerden ele alan pek çok
kitap vard›r. Her kitaptan ö¤renilecek bir fley de vard›r. Günümüzde yabanc› dile
verilen önemle pek çok hekimin evrensel bilim dili haline gelmifl ‹ngilizce’yi okuyup
anlayabilmesi ve bu sayede büyük ço¤unlu¤un bu kitaplar› okuyabilmesi mümkün
olmufltur. Ancak insan›n anadilinde okumas›, okudu¤unu anlamas› ve en önemlisi
okudu¤undan zevk almas› farkl› bir fleydir. Bu nedenle Türkçe yap›tlar›n kazan›lmas›
çok önemlidir. Bir de bu yap›tlar özgün ise ve emek harcanarak hayat buluyorsa oku-
yucuya yarar› daha fazla olmaktad›r. ‹flte bu yönleriyle Doç. Dr. Can Bo¤a ve Doç. Dr.
Hakan Özdo¤u’nun haz›rlad›klar› kitab› zevkle inceledim. Yazarlar kendi olgular›n›
belli bir sistematik içinde tart›flt›klar› bu kitapta, resimlerle, tablolarla ve özellikle ay›-
r›c› tan› içinde verdikleri algoritmalarla okuyucuyu hematoloji dünyas›n›n içinde
gezintiye ç›kar›yorlar ve fark›nda olmadan e¤itiyorlar. Bu durum aynen kitaplardan
ö¤renilen co¤rafya ile ülkeleri gezerek ve görerek (fark›na bile varmadan) ö¤renilen
co¤rafya bilgisine benziyor. Okurken sanki bir roman okuyormufl gibi merak, heye-
can duyuyor sürprizlerle karfl›lafl›yorsunuz. K›sacas› okuyucuyu s›kmadan, üstelik
keyifle ö¤retiyor bu kitap.

Yazarlar ne amaçla yazd› bilmem ama ben bu kitab› bir ö¤renci kitab› olarak gör-
müyorum. Bu kitap özellikle ö¤rencilere çok yararl› olabilir, ancak her kademedeki
hekim için de¤iflik seviyede ö¤retilerle dolu. Aynen bir fliiri okuyan de¤iflik insanlar›n
her birinin ç›kard›¤› de¤iflik duygulan›mlar gibi.

Doç. Dr. Can Bo¤a ve Doç. Dr. Hakan Özdo¤u’yu emeklerinden dolay› kutluyor,
baflka yap›tlar›n› da heyecanla bekliyorum.

MÜTF Hematoloji-‹mmunoloji 
Bilim Dal› Baflkan›

Prof. Dr. Mahmut Bay›k
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G‹R‹fi

Hematoloji bilim dal› son y›llarda sitokinler, düzenleyici genler, hemopoez mekaniz-
malar›, hücrelerin farkl›laflmalar›, hemostaz ve tromboz gibi alanlar›nda küçümsene-
meyecek geliflmeler göstermifltir.

Bu ilerlemeler, hiç kuflkusuz, geliflen laboratuvar olanaklar›n›n da katk›lar› ile
sa¤lanm›flt›r. Günümüzde hematoloji bilim dal› iyi bir laboratuvar bilgi ve deste¤i
olmadan düflünülemez. Bununla beraber laboratuvar sonuçlar›n› etkileyen birçok
etkenlerin bulunmas›, sonuçlar›n de¤erlendirilmesinin hemen  her zaman klinik bul-
gular ›fl›¤›nda yap›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.

Hematoloji alan›nda çok de¤erli bilgi kaynaklar› bulunmaktad›r. Ancak a¤›rl›kl› olarak
hastalar›n problemlerinin tart›fl›ld›¤› kaynaklar s›n›rl›d›r.

Bu kitab›n amac›; pek çok bilgi ve karmafl›k laboratuvar sonuçlar› aras›nda, hema-
tolojik hastalar›n yönetiminde temel ilkenin klinik bulgular ve problemlerin do¤ru
tan›mlanmas› oldu¤unun vurgulanmas›d›r. Bu anlay›fl ile kitaptaki olgular›n
tart›flmalar›nda klinik bulgular ön planda tutulmufl, çözümüne  geçmeden önce prob-
lemlerin iyi tan›mlanmas›na öncelik verilmifltir. 

Olgular›n tamam›n›n klini¤imizde takip edilen olgulardan seçilmifl olmas›, kitab›n
özelliklerinden birisidir. Bask›dan kaynaklanabilecek olas› hatalar için gösterece¤iniz
hoflgörüye teflekkür ederiz. Bu kitapdaki bilgiler hematolojiye ilgi duyan
meslektafllar›m›za hematolojik hastal›klar›n tan› ve  yönetiminde katk› sa¤lar ise  mut-
luluk duyaca¤›z.

Doç. Dr. Can BO⁄A
Doç. Dr. Hakan ÖZDO⁄U

TEfiEKKÜR 

Kitab›n haz›rlanmas› s›ras›nda, fotograflar›n çekimi ve hastalar ile ilgili dosya bilgi-
lerinin toplanmas›, yaz›lmas› ve kontrollerinde de¤erli yard›mlar›n› gördü¤ümüz,
Dr. Süheyl ASMA’ya sa¤lad›¤› katk›dan dolay› teflekkürlerimizi sunar›z.
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42 yafl›ndaki erkek hasta; düflmeyen
atefl nedeni ile hastaneye baflvurdu.
Öyküsünde; atefl, bafla¤r›s› ve halsizli¤i-
nin olufltu¤u 20 gün öncesine kadar iyi
oldu¤u, hastan›n baflvurusundan 5 gün
önce, baflka  hastanede viral enfeksiyon
tan›s› alarak antibiyotik (sefalosporin ve
penisilin) ve atefl düflürücü ilaç (parase-
tamol) kulland›¤› ö¤renildi. Ateflinin 40
0C derece civar›nda seyretmesi ve  derin
trombositopeni nedeni ile klini¤imize
refere edildi. Hastan›n seyahat, kimyasal
madde ile temas› ve önceden geçirdi¤i
ateflli bir hastal›k öyküsü yoktu. Akdeniz
bölgesinde efli ve çocuklar› ile birlikte
yaflamaktayd›. Sigara, alkol kullan›m› ve
ilaç al›flkanl›¤› yoktu.

Fizik muayenesinde; atefli:39 0C, nab›z:
99/dakika, solunum say›s› 20/dakika
olarak bulundu. Hasta genel olarak
depressif görünümdeydi. Gö¤üs ve
s›rt›nda belirgin cilt rafl› vard›. Orofa-
rinks hafifçe hiperemik ve servikal
lenfadenopatileri mevcuttu. Göz mu-
ayenesinde maküler dejenerasyon ve
koryoretinal hücrelerde atrofi saptand›.
Akci¤er, kalp ve kar›n muayene bulgu-
lar› normal olarak de¤erlendirildi. Alt

extremitelerde purpurik lezyonlar göz-
lendi.

Laboratuvar bulgular›nda; hematokrit:
%34, lökosit:2.900 mm3 (%28 neutrofil
%63.3 lenfosit %8.4 monosit,%0.3 eozi-
nofil), trombosit:8.800 mm3, MCV.86 fl,
eritrosit sedimentasyon h›z›:9 mm/s,
fibrinojen:2.0 g/L, serum demiri:76
mcg/dl, saturasyon: %41, olarak ölçül-
dü. Serum vitamin B12, folat, d-dimer,
ferritin,  de¤erleri normal s›n›rlardayd›.
Protrombin zaman›:13.7 sn, aktive parsi-
yel tromboplastin zaman›:43.9 sn,
CRP.26 mg/L, serum albumin:2.2 g/dl,
globulin:3.6 g/dl, alfa 1, alfa 2, beta ve
gama globulinleri ve immunoglobulin
de¤erleri normal s›n›rlardayd›. ANA:Po-
zitif, Anti-dsDNA:5.7 IU/ml (0-5.5
IU/ml), pANCA, ant›-Sm, anti-mikrozo-
mal antikor, AMA ve SMA de¤erleri
negatifti.Tümör antijenlerinden, CEA,
Ca15-3, Ca125, AFP, PSA, NSA, de¤erleri
kabul edilebilir s›n›rlar içerisindeydi.
ALT:261 IU/L, AST:230 IU/L, ALP:125
IU/L, GGT:87 IU/L, LDH:886 IU/L olarak
ölçüldü. Tiroid fonksiyon de¤erleri ve
di¤er kan biyokimya de¤erleri normal
s›n›rlardayd›. Beta 2 mikroglobulin: 0.38

H E M A T O L O J İ D E  A Y R I C I  T A N I
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(0-0.22 mg/dl), CD4:%49.2, CD8:%32.2,
interlökin 1b:7.9 pg/ml (0-5 pg/ml),
interlökin 2R:7500 U/ml (223-710 U/ml),
TNF alfa:63 pg/ml (0-8.1 pg/ml), olarak
ölçüldü. Anti-trombosit antikorlar› ve
direkt coombs testi pozitif olarak
ölçüldü. Periferik kan yaymas›nda; ani-
zositoz, stimüle lenfositler yan›nda
lenfomononükleozis saptand›. ‹ntra
eritrositik parazitler saptanamad›. Cilt ve
adele biyopsisinde; kapiller duvarda
IgG ve IgM birikimi saptand›. Lupus
band›; negatif olarak bulundu. Hastane-
de uygulanan, seftriakson, doxisiklin,
kinolon ve penisilin grubu antibiyotikle-
re cevap al›namad›. 6.haftada atefli
devam etti ama hastan›n genel duru-
munda de¤ifliklik olmad›. Aminotransfe-
raz düzeyleri 200 IU/L civar›nda alkalen
fosfataz› 150 IU/L, GGT:12’lerde seyret-
ti. Lökopenisi geliflti, anemisi belirgin-
leflti. Hastan›n kemik ili¤i aspirasyonu-
nun incelenmesinde; hiperselüler
kemik ili¤i yan›nda artm›fl histiositler ve
hemofagositosis saptand›. Spiral kom-
pütörize tomografik incelemesinde;
hepatosplenomegali ve dalaktaki nodü-

ler yap›n›n geniflledi¤i dikkati çekti.
Bunun üzerine splenektomi yap›ld› ve
splenektomi s›ras›nda karaci¤er biyopsi-
si al›nd›. Dala¤›n histopatolojik incelen-
mesi sonucu; splenitis ile uyumlu olarak
rapor edildi. Karaci¤erin histopatolojik
incelenmesinde; portal alanlarda lenfo-
sit infiltrasyonu, bir alanda histiositler ve
plazma hücrelerinin oluflturdu¤u granü-
lom yap›s›, birkaç hepatositte nükleer
inklüzyon cisimcikleri dikkati çekti.
Hafif hemosiderin birikimi saptand›.
Hafif intrahepatik kolestazis rapor edil-
di. Hepatit B ve C, HIV 1-2, herpes virus
1-2 IgG ve IgM, parvovirüs B19 IgG,
EBV  IgM, toxoplasma IgM, brusella,
salmonella için serolojik testler negatif
olarak bulundu. CMV- IgG ve IgM, EBV
IgG pozitifti. CMV ile iliflkili avidite testi
negatif olarak ölçüldü. Gansiklovire’e
cevap al›namad›. Hastaya 1 mg/kg
prednizolon baflland›. Ateflinin düflme-
mesi üzerine 400 mg/kg intravenöz im-
münoglobulin ilave edildi. Atefli düfltü,
klinik ve laboratuvar olarak de¤erleri
normale döndü.

H E M A T O L O J İ D E  A Y R I C I  T A N I
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Resim 1-1(A,B) Fotograf: Hastan›n gö¤üs (Resim 1-1 A) ve kolunda (Resim 1-1 B) belirgin yayg›n
cilt rafl› izlenmektedir.

A
B



1. Lenfomononükleozis
2. Trombositopeni
3. Hepatosplenomegali
4. Atefl
5. Hipoalbuminemi
6. Purpura
7. Lökopeni
8. Normositik anemi
9. ‹ntrahepatik kolestazis
10. Cilt rafl›
11. Karaci¤erde granülom 
12. ANA pozitifli¤i
13. Anormal göz bulgular›
14. Anormal sitokin seviyeleri 
15. Kemik ili¤inde histiyosit art›fl› ve

hemofagositoz
16. CMV IgM ve IgG pozitifli¤i,EBV IgG

pozitifli¤i

Hastal›¤›n akut bafllamas›, atefl, adele
a¤r›lar› ve cilt rafl› yan›nda periferde
lenfomononükleosis olmas› bir viral
enfeksiyonu düflündürmektedir. Bu
olguda; yirmi günden fazla devam eden
atefle ve hepatitise benzer tabloya yol
açabilecek sitomegalovirüs (CMV) ve
Ebstain-Barr virüs (EBV) enfeksiyonlar›
ay›r›c› tan›da öncelikle düflünülmelidir.
Hastan›n CMV IgM’sinin pozitif olmas›
ilk planda CMV-mononükleoz  tan›s›na
götürebilir. Ancak akut EBV enfeksiyon-
lar›nda ortaya ç›kan antikorlar CMV ile
çapraz-reaksiyon gösterebilirler. ‹lave
olarak, bu hastada CMV ile ilgili avidite

H E M A T O L O J İ D E  A Y R I C I  T A N I
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Resim 1-2 Periferik kan yaymas›:
Anizositozis, stimüle lenfositlerin yan›nda,
lenfomonositozis izlenmektedir.

Resim 1-3(A,B) Kemik ili¤i aspirasyonu:
Hiperselüler kemik ili¤i yan›nda artm›fl his-
tiositler (Resim 1-3 A) ve hemofagositoz
(Resim 1-3 B) izlenmektedir.

A

B

PROBLEMLER
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testlerinin negatif bulunmas›, tan›ya
flüpheyle yaklaflmay› gerektirir. PCR
yöntemiyle, EBV virüs DNA’s›, s›kl›kla,
Parvovirüs, Herpes virüs ve CMV’e ait
olanlar ile birarada saptand›¤›ndan,
ko-infeksiyon ihtimali gözard› edilme-
melidir. EBV ve CMV’nin, immün yeter-
sizli¤i olmayan insanlarda infeksiyona
yol açabildi¤i, atefl ve klinik bulgular›n
dört aya kadar devam edebildi¤i bildiril-
mektedir.

EBV mononükleosis ile CMV-mononük-
leosis aras›ndaki ay›r›c› tan›da özellikler:
CMV-mononükleozisi olan hastalar›n
yafl› daha ileridir. Bir çal›flmada 90 olgu-
nun % 45’i 30 yafl›n›n üzerinde bulun-
mufltur. Ateflli dönem CMV-mononük-
leosis’i olan insanlarda daha uzun
sürmektedir (2-6 hafta). Nadiren 4 aya
kadar uzayabilir. Exudatif farengit;
CMV-mononükleosiste daha azd›r.
Servikal lenf bezleri; CMV-mononükleo-
siste daha nadirdir (%13). Cilt rafl› CMV
enfeksiyonunda %31 ortaya ç›kar.
Karaci¤erde ise hepatitise benzer tablo
anikteriktir ve  enzimler ortalama 70
günde düfler. Nörolojik tutulum CMV-
mononükleosis’te daha s›kt›r. Tüm bu
faktörler dikkate al›nd›¤›nda, olgunun
göz bulgular›, karaci¤erdeki granülom
yap›lar› ve hepatositlerdeki nükleer ink-
lüzyon cisimcikleri birlikte düflünüldü-
¤ünde  olgunun klini¤inin daha çok
CMV-mononükeosis ile uyumlu oldu¤u
düflünülebilir. Dokuda PCR ile CMV-
DNA ve EBV-DNA analizi  planlanabilir.

Histiositik proliferasyon ve aktivasyo-
nun sistemik viral enfeksiyonlardan
özellikle EBV-mononükleosis ile iliflkili
oldu¤u rapor edilmektedir. Nadiren
Herpes simplex, CMV, Varisella zoster,
Adenovirüs, HIV virüsü, dengue virüs,
parvovirüs infeksiyonlar›n›n da histiosi-
tik proliferasyon ve hemofagositoza yol
açabildi¤i bilinmektedir. Bakteriyel, fun-
gal ve protozoal infeksiyonlar› da listeye
ilave etmek mümkün ise de, hastan›n
klinik ve laboratuvar bulgular›yla bu
hastal›klar› izah etmek güçtür.

Hemofagositoz; sistemik lupus ve infla-
matuvar barsak hastal›klar› gibi  baz›
otoimmün hastal›klar›n seyri s›ras›nda
nadiren ortaya ç›kabilir. Olgunun anti-
nükleer antikorunun (ANA) pozitif
bulunmas›, anti DNA titresinin s›n›rda
yüksek bulunmas›  ve antibakteriyel ilaç
tedavisinde cevap al›namamas›  ilk plan-
da sistemik lupus eritematosus (SLE)
tan›s›n› düflündürebilir. Amerikan Ro-
matoloji Derne¤inin (ARA) gözden geçi-
rilmifl kriterleri dikkate al›nd›¤›nda;
olguda en az 5 kriterin mevcut oldu¤u
görülmektedir. Olgunun kiflisel özellik-
leri ve hastal›¤›n seyri dikkate al›nmad›-
¤› takdirde hastan›n SLE tan›s› almas›
olas›d›r. Ancak küçük ayr›nt›lar›n dikka-
te al›nmas› do¤ru tan›ya yönlendirebilir.
1) ANA titrasyonu; 1/160 titre ve üzerin-
deki pozitiflik SLE tan›s› için kuvvetli
delil say›lmal›d›r. Olgudaki gibi ANA’n›n
benekli paternde pozitif olmas› daha
çok extrakte edilebilir nükleer antijenler
(Ro, La, RNP ve Sm) ile ilgilidir. Bu
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durum SLE yan›nda, Sjögren sendromu,
skleroderma, infeksiyöz mononükleosis
ve ilaca ba¤l› di¤er immünolojik olaylar
ile iliflkili olabilir. 2) Hastal›¤›n bafllan-
g›çtaki akut seyrini, kortikosteroidlere
cevaps›zl›¤›, cilt ve adele biyopsisinde
lupus band› ve vaskülit lehine histopa-
tolojik bulgular›n olmamas›n› ve spleni-
tis hali ile karaci¤erdeki granülom
yap›s›n› izah etmenin güçlü¤ü aç›kt›r.
3) Periferik kanda lenfomononükleosis
bulunmas› daha çok infeksiyon ile
iliflkilidir. Bu yüzden otoantikor pozitif-
likleri  viral infeksiyonun seyri s›ras›nda
geliflen aberan antikorlar olarak de¤er-
lendirilebilir.

Aberan olarak aktive olmufl T ve NK
hücreleri; tümör nekroz faktör alfa (TNF
alfa), interlökin-1, solüble interlökin-2
reseptörleri, interlökin-6 ve solüble FAS
ligand› gibi sitokinlerin afl›r› üretimine
yol açarak, sitokin f›rt›nas› oluflturduk-
lar› bilinmektedir. Sitokin f›rt›nas› endo-
telyal  hücreleri aktive edebilir ve kapil-
ler kaç›fla yol açabilirler.Histiyositik hüc-
relerin infiltrasyonu ve kapiller kaç›fla
safra asitlerinin efllik etmesi hipoalbümi-
nemiye ve hipofibrinojenemiye yol aça-
bilir. TNF alfa ve gama interferonun
süpressör etkileri ve makrofaj koloni
stimüle edici faktörün  histiyositler tara-
f›ndan plateletlerin klirensini artt›rma-
s›yla sitopeniler oluflmaktad›r.

Sonuç olarak olguda; antibiyotiklere
cevap vermeyen uzam›fl atefl, bozulmufl
karaci¤er fonksiyon testleri, sitopeniler,

hepatosplenomegali, benign histiyosit
proliferasyonu ve hemofagositozun
karakteristik bulgular›n› oluflturdu¤u
oldu¤u hemofagositik sendrom  tan›m-
lanmaktad›r.

Atipik lenfositler ve lenfomononükleo-
sisin bulunmas› ve mevcut histopatolo-
jik bulgular olguda infeksiyon iliflkili
hemofagositik sendromu düflündür-
mektedir. Hemofagositik sendromun
etiyolojisinden daha çok EBV-mono-
nükleosis’in sorumlu olmas› ve aberan
otoantikorlar›n ile benekli paternde
ANA’n›n daha çok EBV infeksiyonunda
tan›mlanmas› EBV infeksiyonunu
düflündürmektedir. Bunun yan›nda
CMV için pozitif serolojik bulgular›n
olmas›, göz bulgular› baflta olmak üzere
klinik özelliklerinin olguda tipik olmas›
ve granülom ve nükleer inklüzyonlar
gibi histopatolojik bulgular›n bulunmas›
klinik olarak CMV enfeksiyonunu
desteklemektedir.    

‹nfeksiyon ‹liflkili Hemofagositik
Sendrom (EBV ve CMV Ko-‹nfeksiyonu)
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60 yafl›nda kad›n hasta, bafl dönmesi ve
yorgunluk flikayetiyle baflvurdu. Öykü-
sünde; 2 y›ld›r tip II diabetes mellitus te-
davisi alan hastan›n son 2 haftad›r
yorgunlu¤u oldu¤u, bu süre içinde 4.5
kg. kadar  kilo kayb› oldu¤u ö¤renildi.
Özgeçmiflinde; 1 y›l önce kolesistektomi
operasyonu yap›ld›¤› anlafl›ld›.

Fizik muayenesinde; genel durum iyi,
fluur aç›k, kan bas›nc›: 90/60 mmHg,
nab›z:120/dakika, atefl: 38.50C, cildi
soluk ve hepatosplenomegalisi mevcut-
tu. Nörolojik muayenesi normal olarak
de¤erlendirildi. 

Labaratuvar tetkiklerinde; hemoglo-
bin:3.5 g/dl, hematokrit: %12.5, MCV:88
fl, MCH:24.6 pgr, total lökosit:
23.200mm3, eritrosit:1.42x106/mm3,
trombosit:232.000/mm3, nötrofil:%52,
lenfosit:%44, monosit:%2, eozinofil:% 2,
eritrosit sedimentasyon h›z›: 120 mm/sa-
at, serum demiri:232 mg/dl, LDH:440
IU/litre, total bilirubin:0.8 mg/dl, direkt
bilirubin:0.2 mg/dl, açl›k mide suyu
pH’1:6 olarak bulundu. Elektromyogra-

fik incelemede; özellik saptanamad›.
Asit-Ham ve fleker-su testleri; negatif
olarak bulundu. Plazma vitamin B12
düzeyleri; normal de¤erlerde ölçüldü.
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Çal›flma-2

Resim 2-1(A,B) Periferik yayma: Periferik kanda dismyelopoesis, lökositlerde hipolobulasyon
(Resim 2-1 A),  ring fleklinde nükleus (Resim 2-1 B) dikkati çekmektedir. (Giemsa boyama, x1000)

A B



Kromozom analizinde; multiple kromo-
zomal k›r›klar saptand›. Kemik ili¤inde;
myeloblastlar %12 olarak say›ld›. Phila-
delphia kromozomu, antinükleer anti-
kor ve direkt coombs testi negatif olarak
bulundu.

1. Yorgunluk
1. Kilo kayb›
3. Derin anemi
4. Lökositoz (Nötrofili)
5. ESR yüksekli¤i
6. Anormal demir de¤erleri
7. Retikülositoz
8. LDH yüksekli¤i
9. Atefl
10. Hepatosplenomegali
11. Anormal kemik ili¤i bulgular›, (dis-

plazi)
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Resim 2-2(A,B) Kemik ‹li¤i Aspirasyonu:
Belirgin derecede anormal nötrofil prekürsör-
leri, nükleer sitoplazmik asinkroni, hipogranu-
lasyon ve Pelger-Huet de¤ifliklikleri, hiperseg-
mentasyon ve nükleer köprüleflme (giemsa
boyama, x1000) (Resim 2-2 A), anizopoikilosi-
toz, ovalmakrositler, Howell-Jolly cisimcikleri,
diseritropoetik flekiller ve multinüklearite
(Resim 2-2 B) izlenmektedir. (Giemsa boyama,
x1000)

Resim 2-3 (C,D) Kemik ili¤i aspirasyonu:
Belirgin dismegakaryopoesis-megakaryosit
nukleusunda hiperlobulasyon (Resim 2-3 C),
mikromegakaryositler (Resim 2-3 D), dikkati
çekmektedir. (Giemsa boyama, x1000)

A

C

D

B

PROBLEMLER



50 yafl›n›n üzerindeki kad›n hastada
eritrositler, granülositler ve platelet
serisi ile ilgili anormal bölünmeler,
olgunlaflma ve üretim anormallikleri ya-
n›nda aktif bir kemik ili¤i saptanm›flt›r.
Yafll› bir hastada devam eden anemi ile
birlikte lökositoz mevcutsa; myelopro-
liferatif olaylar, e¤er birlikte hiperseg-
mentasyon varsa; Vit B12 ve folat eksik-
li¤i, periferde çekirdekli k›rm›z› küreler
mevcutsa; leukoeritroblastik anemi
(kemik ili¤inin yabanc› hücrelerle iflgali)
akla gelmelidir. Lökositozla birlikte peri-
ferde bazofil art›fl› saptanm›flsa; myelop-
roliferatif hastal›klardan birisini destek-
leyebilir. Monositoz saptanm›flsa; Hodg-
kin hastal›¤› veya epidermoid karsinom-
lar›n kemik ili¤i iflgaliyle ortaya
ç›kabilen lökoeritroblastik anemiler ön
planda olabilir. 

Myeloproliferatif hastal›klar (MPH); bir
pluripotent ana hücrenin neoplastik
transformasyonu sonucunda, kemik
ili¤indeki bir ya da birden fazla hücre ti-
pinde (eritroid, myeloid ve megakaryo-
sitik) otonomik proliferasyonla karekte-
rize bir grup hastal›kt›r. Akut formu;
akut nonlenfoblastik lösemiyi (ANLL),
kronik formu ise; kronik myelositik
lösemi (KML), agnojenik myeloid meta-
plazi (AMM), polisitemia vera (PV) ve
esansiyel trombositozu (ET) içerir. Pa-
roksismal nokturnal hemoglobinüri
(PNH) ve myelodisplastik sendrom
(MDS), myeloproliferatif hastal›klar

(MPH) ile yak›n iliflkili olmalar›na
ra¤men genellikle MPH say›lmazlar.

Bu kadar belirgin displastik de¤ifliklik-
lerin mevcut oldu¤u aktif  bir kemik
ili¤inin yan›nda periferde sitopeni
bulunmas›, myelodisplastik sendromu
(MDS) hat›rlatmal›d›r. Özellikle refrakter
anemi (RA) ve artm›fl blastlar›n birlikte
oldu¤u refrakter anemi (RAEB) tipinde-
ki myelodisplastik sendromda s›kl›kla
lökositoz ve trombositoz olabilece¤i
unutulmamal›d›r. Sitogenetik anormal-
liklerin mevcudiyeti tan›y› destekler.
MDS’de % 10-15 civar›nda görülebilen
aberan immünolojik olaylar, yüksek
sedimentasyon h›z›n› ve organomegaliyi
aç›klayabilir.

Olgunun klinik bulgular› incelendi¤inde
MDS ile uyumlu gibi görünmektedir.
Kemik ili¤inde myeloblast say›s›n›n %10
civar›nda olmas› ve displastik de¤ifliklik-
lerin belirgin olmas› nedeni ile FAB
s›n›flamas›na göre myelodisplastik
sendromun artm›fl blastlar ile birlikte
giden flekli olarak de¤erlendirilebilir. 

Myelodisplastik Sendrom, Artm›fl
Blastlarla Beraber Refrakter Anemi
(RAEB)
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ANLL KML PV ET AMM PNH MDS
Bafllang›ç belirtisi Akut ‹nfeksiyon Hiperviz- Trombo- Enfeksiyon Trombo- S›kl›kla

halsizlik, kozite embolik purpura embolik asemptomatik 
%50 sendromu fenomen fenomen fenomen 
olguda yorgunluk

Splenomegali + +++ + + +++ ± ±

Anemi + ± - - + + +

Lökositoz ↑↑ ↑↑↑ Ν, ↑ Ν, ↑ Ν,↓↑ ↓ RA’de bazen
↑.↓

Trombosit ↓ Ν, ↓ Ν,↑ ↑↑↑ ↓ ↓ ↓

Retikülosit
Vit B12 Ν, ↓ ↑ ↓ Ν ↓ Ν, ↓ Ν, ↓

Asit Hemoliz Testi - - - - - + ±
(Asit-Ham)

Nötrofillerde Sudan + (ilave + + + + + -
(myeloperoksidaz olarak
aktivitesi) blastlarda)

Kromozom analizi ± + - - - - ±
(Philadelphia)

Di¤er karyotip %65-85 (+) 5 q- 7q-
anormallikleri +8, (15:17) trizomi 8

(q22:q11) %40-79 (+)

Kemik ili¤i
Blast yüzdesi >30 >30 - - - - <30

Displastik ± - - - - + ++
de¤ifliklikler

Megaloblastik - - - - ± + ++
de¤ifliklikler

Fibrozis - ± + ++ +++ - ±
Auer  cisimci¤i + - - - - - ±

Likid kültürde üreme ± ± + ± - - -

Eritroid hücre ve 

Granülositlerde 
CD58, CD59, CD16b - - - - - + -

ANLL: Akut nonlenfoblastik lösemi; KML:Kronik myelositik lösemi; PV:Polisitemia vera; ET:
Esansiyel Trombozitoz; AMM: Agnojenik myeloid metaplazi; PNH: Paroksismal nokturnal hemo-

globinüri; MDS: Myelodisplastik sendrom; RA: Refrakter anemi.
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Tablo 2-1: Myelodysplastik sendromu di¤er myeloproliferatif hastal›klardan ve PNH’dan ay›ran
özellikler



40 yafl›ndaki kad›n hasta, uzun süreden
beri devam eden atefl nedeniyle
baflvurdu. Öyküsünde; alt› aydan beri
günün herhangi bir saatinde olan, bazen
titreme ile yükselen ateflinin yan›nda
afl›r› terlemesi oldu¤u, flikayetleri ortaya
ç›kmadan önce herhangi bir ilaç kullan-
mad›¤›, Orta Anadolu bölgesinde yafla-
d›¤› ve seyahat öyküsü olmad›¤› ö¤re-
nildi. Hastan›n evli, 2 çocuklu ve ev
han›m› oldu¤u,eflinin yurt d›fl›na seyahat
etmedi¤i ve flüpheli cinsel temas öyküsü
olmad›¤› tesbit edildi. Hayvanlarla
temas öyküsü yoktu.

Fizik muayenesinde; atefl: 380C, nab›z:
116/ dakika, kan bas›nc›: 100/60 mmHg,
genel durumu orta, bilinci aç›k, en
büyü¤ü sol koltuk alt›nda 1x1 cm, sa¤da
ise 0.5x0.5 cm boyutlar›nda çok say›da
lenfadenomegalileri ve splenomegalisi
saptand›. Göz muayenesinde özellik
bulunamad›.

Laboratuar tetkiklerinde; Hemoglobin:
9.6g/dl, hematokrit:%30, total lökosit:
3.200 /mm3, nötrofil: % 46, çomak:%4,
lenfosit:%42, monosit:4, eozinofil:%4,
trombosit:110.000 /mm3, olarak ölçüldü.

Salmonella, brusella, HBV, HIV, tokso-
plazma, sifiliz için serolojik testler
negatif bulundu. PPD testinde; 10 mm
endurasyon oldu¤u tespit edildi. Protein
elektroforezinde; gama globülin art›fl›
saptand›.

1. Lenfadenopati
2. Atefl
3. Splenomegali
4. Anemi
5. Lökopeni
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Çal›flma-3

PROBLEMLER

Resim 3-1 Lenf bezi biyopsisi: Makrofaj
içerisinde intrasellüler parazitler (Leishmania
donovani) (Giemsa boyama, x1000).



Babesiosis Felty sendromu
Malarya Toksoplazma
Brucella Myeloproliferatif 

hastal›klar
Tifo Lenfomalar
Tüberküloz HIV enfeksiyonu
Hepatik abseler Sifiliz

ay›r›c› tan›da düflünülmelidir.

Olgudan haz›rlanan ve tekrarlanan kal›n
ve ince yaymalarda eritrosit içi parazit-
lerin saptanamamas› (plazmodium ve
babesiosis yönünden), olgunun epi-
demik bölgelerde bulunmam›fl olmas›,
seyahat ve flüpheli cinsel temas öyküsü-
nün olmamas›; baflta malarya ve  Bebe-
siosis olmak üzere, histoplazma,  sifiliz
ve HIV gibi infeksiyonlar›n tan›s›ndan
uzaklaflt›rmaktad›r. Ayr›ca serolojik bul-
gular da, bu hastal›klar› destekleme-
mektedir.

Myeloproliferatif hastal›klardan; agno-
jenik myeloid metaplazi ve B hücreli
neoplazilerden; tüylü hücreli lökemia,
ayr›ca tan›da düflünülmelidir. Ancak
kemik ili¤i infiltrasyonu (tüylü hücre
lösemi infiltrasyonu v.b) saptanamam›fl-
t›r. Bununla birlikte her iki hastal›¤a da
bazen splenektomi yapmadan tan›
konamayaca¤› bilindi¤inden, bu olgu
için hastal›k mümkün ama, muhtemel
de¤ildir. Al›nan lenf bezi biyopsileri
sonucunda tüberküloz ve lenfomay›
destekleyen patolojik bulgular da sap-

tanmam›flt›r. Buna karfl›l›k makrofaj
içerisinde sitoplazmada Leishmania
donovani tespit edilebilmifltir.

Atefl, lenfadenopati, splenomegali,
anemi ve lökopeniye yol açan subakut
seyirli olan visseral leshmaniasise sebep
olan etken Leishmania donovani’dir. Ev
köpekleri, hastal›¤›n geçifli için önemli
bir etkendir. Üç klinik formu vard›r.
Afrika kalaazar›, Akdeniz tipi kalaazar
(genellikle 4 yafl›n alt›nda görülür) ve
Hindistan tipi kalaazar.

Atefl, tipik olarak geceleri vard›r  ve  tok-
semi bulgular› olmaks›z›n taflikardi
olmas› tipiktir. Atefl, dalgalar halinde
tekrarlar, dalak üç ay içerisinde çok
büyür. Pansitopeni karakteristik bul-
gudur. Otoimmun hemoliz, splenome-
gali ve anemiye yol açar. Gama globülin
yüksekli¤i mevcut olabilir. Hastalarda
immün kompleks glomerulonefriti ve
nefrotik sendrom tan›mlanm›flt›r.

Tan›da; kemik ili¤i aspirasyonu ve bi-
yopsisi %85’in üzerinde pozitif sonuç
verir. Dalak aspirasyonu fatal hemoraji
riskinden dolay› tavsiye edilmemelidir.
Lenf bezi biyopsisi %60 olguda tan› koy-
durucudur.

Visseral Leishmaniasis
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14 yafl›nda erkek hasta, tekrarlayan cilt
enfeksiyonlar› nedeniyle baflvurdu.
Öyküsünde; benzer yak›nmalar nede-
niyle birkaç defa tedavi ald›¤›, 2 ve 3
yafllar›nda s›kça orta kulak enfeksiyonu
geçirdi¤i ve 3 yafl›nda akci¤er enfeksi-
yonu nedeniyle hastaneye yat›r›ld›¤›
ö¤renildi.

Fizik muayenede; atefl:370C, nab›z:
128/dakika, kan bas›nc›: 70/40 mmHg,
genel durumunun orta, bilincinin aç›k
oldu¤u tespit edildi. Ciltte kar›n bölge-
sinde, kalçalarda ve bacaklarda piyoder-
mi cilt alt› infeksiyonu ve servikal
mikrolenfadenopati saptand›. 

Laboratuar tetkiklerinde; hematokrit:
%42, total lökosit:22.000/mm3, trombo-
sit:340.000/mm3, nötrofil:%52, lenfo-
sit:%36, çomak:%10, eozinofil:%2,
eritrosit sedimentasyon h›z›:60mm/saat
oldu¤u tespit edildi. Yara kültüründen
Staphylococcus aureus izole edildi.

1. Tekrarlayan cilt enfeksiyonlar›
2. Lenfadenomegali 
3. Atefl
4. Tekrarlayan orta kulak iltahab›

Koltuk alt›ndan bafllayan ve tekrarlay›c›
piyojenik enfeksiyon tablosuyla gelen
bir çocuktan Staphylococcus aureus
izole edilmifltir. Staphylococcus aureus,
Heamophilus influenzae ve Streptococ-
cus pneumoniae ajanlar› ile ortaya ç›kan
küçük cilt alt› abseleri, akci¤er ve tekrar-
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Çal›flma-4

Resim 4-1 Periferik Kan Yaymas›:
Nötrofillerde lizozom içeren dev granüller
(Giemsa boyama, x1000)

PROBLEMLER

AYIRICI TANI



layan orta kulak infeksiyonlar›, fagositer
sistemle iliflkili bir problemi akla
getirmelidir. Bu durumda iki olas›l›k
hat›rlanmal›d›r.

1. Granülositopeni;
2. Granülosit fonksiyon bozuklu¤u.
Olgunun granülosit say›s› normal
oldu¤undan granülasyon fonksiyon
kusurlar›n›n, klinik problemlerden
sorumlu olabilece¤i düflünülebilir. Bu
grupta;

a. C 3b reseptör yetersizli¤i
b. Hiperimmünglobulin E sendromu
c. Myeloperoksidaz eksikli¤i
d. Chédiak-Higashi sendromu
e. Kronik granülomatöz hastal›k
f. Spesifik granül yetersizli¤i

say›labilir. ‹mmünolojik olarak lökosit
fonksiyonlar›n›n araflt›r›lmas›, immü-
noglobulin E düzeyinin ölçülmesi,
nitroblue tetrazolium testi(NBT), nötro-
fillerde Sudan-Black boyas›yla granül-
lerde boyanma, nötrofillerde dev
granüllerin olmas› ya da hiç granül
olmad›¤›n›n tespit edilmesi olgunun
kesin tan›s›na yard›mc› olabilir. 

Kronik granülomatöz hastal›klar›n
ço¤unlu¤u 5 yafl›n alt›nda tan› konur,
X’e ba¤l› formunda ortalama 3 yafl›nda,
otozomal formunda daha geç yaflta orta-
lama 7-8 yafl›nda tan› konur. Olgumu-
zun daha ileri yaflta olmas› bu tan›
olas›l›¤›n› azaltmaktad›r. Ancak çok
nadiren eriflkin yaflta bafllayabilir.
Hastam›zda parçal› lökositler içerisinde
dev granüllerin bulunmas› ve lenfade-
nopatilerin varl›¤› (olgular›n %50’sinde
lenfomaya benzer tablo vard›r) tan›y›
desteklemektedir.

Chédiak-Higashi Sendromu
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46 yafl›nda erkek hasta; klini¤imize
yorgunluk, çarp›nt›, öksürük flikayet-
leriyle baflvurdu. Öyküsünde: fiikayetle-
rinin 1.5 ay önce bafllad›¤›, difl etlerinde
zaman zaman kanama ve renk de¤iflikli-
¤i oldu¤u, 20 gün önce salmonella tan›-
s› ile tedavi gördü¤ü ö¤renildi. Özgeç-
miflinde özellik yoktu.

Fizik muayenesinde; genel durum iyi,
fluur aç›kt›. Cilt rengi ve konjoktivalar
soluk, t›rnaklar beyazlaflm›fl ve düzlefl-
mifl görünümdeydi. Hepatomegali ve
splenomegali mevcuttu. Lenfadenome-
gali tesbit edilmedi.

Laboratuar tetkiklerinde; hemoglobin:
6.3g/dl, hematokrit:%18.6, lökosit:
63.100 /mm3, eritrosit: 1.63x 106/mm3,
MCV: 114.1 fl, MCH:38.7 pg, Trombo-
sit:74.000 /mm3, eritrosit sedimentasyon
h›z›:150 mm/saat, nötrofil:%36, myelob-
last:%36, lenfosit:%41, eozinofil:%1,
total protein:8.2 g/dl, albumin:3.2 g/dl,
total bilirubin:0.6 mg/dl, direkt biliru-
bin:0.5 mg/dl, ALT:14 IU/L, AST:22
IU/L, idrar tetkikinde; proteinüri (30
mg/dl), hematüri (+), dansite:1025
mg/ml olarak ölçüldü. Bat›n ultrasono-

grafisi; splenomegalisini do¤rulad›.
Kemik ili¤i aspirasyon materyalinde;
periferik yaymada da gözlenebilen uni-
morfik, iri, lobüle çekirdekli, nukleolusu
belirgin myeloblastlar yan›nda (Rieder
hücreleri), bu hücrelerin sitoplazmala-
r›nda Auer cisimcikleri saptand›. Sudan-
Black boyas› ile pozitif, PAS boyas› ile
negatif sonuç al›nd›. Kromozom anoma-
lisi saptanamad›. 
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Çal›flma-5

A

B



1. Hepatosplenomegali
2. Anemi
3. Trombositopeni
4. Lökositoz
5. Yüksek eritrosit sedimentasyon h›z›
6. Hematüri, proteinüri

Hastan›n problemlerini de¤erlendirdi¤i-
mizde, 46 yafl›nda bir erkek hastada
akut bafllayan, periferde bisitopeni (ane-
mi ve trombositopeni) yan›nda, hem
periferde hem de kemik ili¤inde blast
art›fl›yla karakterize laboratuar bulgula-
r›n›n oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu durum,
kemik ili¤indeki ana hücrelerin birisin-
de ortaya ç›kan otonomi sonucunda afl›-
r› ço¤almay› temsil eder. Böyle bir
ço¤alma, myeloproliferatif hastal›klar›
ve akut lösemileri akla getirmektedir.

Myeloproliferatif hastal›klarda; ana
hücrelerde afl›r› proliferasyon vard›r
ama maturasyon s›kl›kla normaldir. Yani
afl›r› ço¤alan blastlar yan›nda, olgun-
laflmada kusur olmad›¤› için olgun
hücrelerde artar. Olgumuzda, periferde
blast art›fl› bulunmas›, kemik ili¤inde
artm›fl blastlar yan›nda olgun hücrelerin
(granülositlerin) artm›fl bulunmamas›,
fibrozis olmamas›, myeloproliferatif
hastal›klardan çok bu hastada akut löke-
mialardan birisinin oldu¤unu düflündür-
mektedir.
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Resim 5-1 (A,B,C) Periferik Kan Yaymas›:
Olgunun periferinde lobule çekirdekli, nükle-
olusu belirgin myeloblastlar (Rieder hücreleri)
görülebilmektedir. Baz› hücrelerin bazofilik
sitoplazmalar› içerisinde pembe boyanm›fl
Auer cisimci¤i farkedilmektedir (Giemsa boya-
ma, x1000) (Resim 5-1 A). Ayn› hücrelerin PAS
boyas› ile pozitif boyanan nötrofillere göre
boya almad›¤› PAS (-) farkedilmektedir. (PAS
boyama x1000) (Resim 5-1 B), sudan boyas› ile
pozitif boyanm›fl myeloblastlar görülmektedir
(Sudan boyas› x1000) (Resim 5-1 C).

Resim 5-2 Kemik ‹li¤i aspirasyonu:
Belirgin myeloblast infiltrasyonu görülmekte-
dir. (giemsa x200)

PROBLEMLER

AYIRICI TANI



Kronik myelositik löseminin (KML);
akut faz› veya akselere faz› (periferde
%10’dan fazla myeloblast vard›r) akla
gelebilir, ancak Philadelphia kromo-
zomunun saptanamamas› ve daha olgun
hücrelerde (myelosit, metamyelosit,
çomak ve parçal›) art›fl olmamas› ve
kemik ili¤inde fibrozis saptanmam›fl
olmas›, (fibrozis hastan›n kronik
oldu¤unu iflaret edebilir) bu olas›l›klar-
dan uzaklaflt›rmaktad›r

Ayn› flekilde kemik ili¤inde %30’dan
fazla blast bulunmas›  myelodisplastik
sendrom tan›s›ndan uzaklaflt›rmaktad›r.
Pseudolökemia; ay›r›c› tan›da düflünül-
melidir. ‹laç-iliflkili veya Pseudomonas
aeruginosa-iliflkili agranülositozisin
iyileflme  döneminde kemik ili¤i aspiras-
yon veya biyopsi görünümü akut
promyelositik lösemiyi taklit edebilir.
Pseudoleukemiada trombosit say›lar›
genelde normaldir ve lökopeni AML de
oldu¤undan daha derindir. Benzer
durum G-CSF uygulamalar›ndan sonra
da tan›mlanm›flt›r. Hastan›n birkaç gün

izlenmesi, nötrofil maturasyonunun
artmas› ve periferdeki nötrofillerin say›-
s›n›n artmas› durumu ayd›nlat›r.

Bulgular de¤erlendirildi¤inde hastada
akut lösemi düflünülmelidir.

‹ki türlü akut lösemi vard›r: Akut
lenfoblastik lösemi ve akut nonlen-
foblastik lösemi (akut myeloblastik löse-
mi). Mikroskopta morfolojik ayr›m
yap›lamad›¤›nda detayl› immunolojik ve
sitokimyasal çal›flmalara gerek olabilir.
Ama olgular›n birço¤unda morfolojiye
dayan›larak tip ay›r›m›  yap›labilir. 

Olguda myeloblastlar, yan›nda tipik
Rieder hücreleri ve Auer cisimci¤inin
görülmesi, akut myeloblastik lösemiyi
(AML) düflündürmektedir. Tip tayininde
Sudan, MPO ve PAS boyas› ve immunfe-
notiplendirme yard›mc› olabilir. Hücre-
lerin görünümü ve boyalar›n›n özelli¤i
ile olgu FAB s›n›fland›rmas›na göre M2
tipine girmektedir.
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Lösemi Myeloperoxidase veya Sudan Black Nonspecific Esterase (NSE)
ALL - + /-
AML
M0 + / - -
M1 + (>3% blasts) -
M2 ++ -
M3 +++ + / -
M4 + (granulocytes) + (monocytes)
M5 - ++
M6 + (myeloblasts) -
M7 - + / -

Tablo 5-1: Akut lösemilerde sitokimyasal boyalar.



Marker M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 ALL

HLA – DR ++ ++ ++ - ++ ++ + + +
CD 11b + + + - ++ ++ - - -
CD 13 + ++ ++ ++ ++ ++ - - -
CD 14 - + + - ++ ++ - - -
CD 15 - - + + + - / + - - -
CD 33 + ++ +++ +++ +++ +++ + + -
CD41, CD61 - - - - - - - +++ -
Glycophorin A - - - - - - ++ - -
TDT ++ + - - - - - - ++      
CD 34 ++ + - - - - - + +

Akut Myeloblastik Lösemi (AML)  (M2)   

Hücre Serisi Tipi Subtipi Terminoloji

Myeloid AML MO Maturasyon göstermeyen myeloblastik
M1 Minimal  maturasyon gösteren myeloblastik
M2 Belirgin masturasyon gösteren myeloblastik

APL M3 Akut promyelositik lökemia (mutat form)
M3 varyant›  APL’nin hipogranüler formu (mutat olmayan

formu)

Myeloid ve Monositik  AMLL      M4 Akut myelomonostik lösemi
M4 eozinofik        Eozinofilik maturasyon gösteren M4
M4 bazofilik         Bazofilik maturasyon gösteren M4

Monositik AMoL M5a Akut monoblastik lösemi (zay›f differansiye)
M5b Akut monoblastik lösemi (iyi differansiye)

Eritroid ve Myeloid      AEL M6 Akut eritroid lösemi

Megakaryoblastik M7 Akut megakaryositik lösemi

Mikst Serili                  AMLL Akut mikst serili lösemi (lenfoid markerleri 
olan myeloblastik)
Akut mikst serili lösemi (myeloid markerleri 
olan lenfoblastik)

Progenitör Hücreli       AUL (Akut indifferansiye lösemi)
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Tablo 5-2: AML de FAB s›n›fland›rmas›na göre immunofenotiplendirme   

TANI

Tablo 5-3: FAB s›n›fland›rmas›na göre akut myeloblastik  lösemiler:



65 yafl›ndaki erkek hasta, halsizlik
nedeniyle baflvurdu. Öyküsünde; son
zamanlarda atefl, öksürük, gözlerde
sulanma, adale a¤r›s› gibi viral enfeksi-
yonu düflündürecek bir flikayeti olmad›-
¤›, son aylarda ilaç kullanmad›¤›
ö¤renildi.

Fizik muayenesinde; atefl:360C, nab›z:
72/dakika, kan bas›nc›:120/80 mmHg,
genel durum iyi, fluur aç›k idi. Her iki
aksillada 0.5x 0.5 cm. boyutlar›nda
ikifler adet a¤r›s›z, orta sertlikte
lenfadenopati tesbit edildi. Traube alan›

kapal› idi. Dalak kosta kenar›ndan
itibaren 3 cm palpe edildi.

Laboratuar tetkiklerinde; hematokrit:
%38, hemoglobin:12 g/dl, total lökosit:
76.000 /mm3, nötrofil:%42, lenfosit:%54,
monosit:%2, eozinofil:%2, trombosit:
146.000/mm3, eritrosit sedimentasyon
h›z›: 60mm/saat idi. Salmonella, Brucel-
la, HIV, HBV, için serolojik testler
negatifti. Tiroid fonksiyonlar›; normal,
immünglobülin analizinde; hastan›n
immünglobülinlerinin normal s›n›rlarda
oldu¤u saptand›.
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Çal›flma-6

Resim 6-1(A,B) Periferik Kan Yaymas›: Olgun görünümlü küçük lenfositler ve "smear hücreleri"
(Wright boyama, x200) (Resim 6-1 A), olgun görünümlü lenfositler, ’smear hücreleri’, normoblastlar
görülmektedir (Wright boyama x200) (Resim 6-1 B).
Kan yaymas› haz›rlan›rken bütünlü¤ü bozulan baz› hücreler için "smear hücreleri" terimi
kullan›lmaktad›r.

A B



1. Lenfositoz
2. Lenfadenopati
3. Splenomegali

Yetiflkin hastalarda lenfositozun en
önemli sebebi, kronik lenfositik lösemi
(KLL) olup Amerika ve Avrupa’da en s›k
rastlanan lösemi tipidir. Ço¤u zaman
tesadüfen farkedilir. KLL’de karakteristik
olan smear hücrelerine rastlan›lmas›,
tan›y› destekler.

Hastal›¤›n, reaktif lenfositozdan, lenfo-
man›n lösemik faz›ndan, prolenfositik
lösemiden ve k›ll› hücreli lösemiden
ay›rt edilmesi önemlidir.

Reaktif lenfositozda; hem B hem de T
lenfositleri bulunmaktad›r, fakat KLL’de
B lenfositlerinin daha çok bulunmas›
karakteristiktir. Ayr›ca reaktif lenfositoz-
da (örne¤in tirotoksikoz), lenfositoz
afl›r› de¤ildir (s›kl›kla 5-15x 109/litre
aras›nda). KLL kronik lenfoproliferatif
di¤er hastal›klardan ay›rt edilmelidir.
Lösemik fazdaki malign lenfoma bazan
KLL’ den morfolojik olarak ayr›lamaz.
Bu durumda en çok lenfositlerin fenoti-
pik profilleri yard›mc› olur. Lenfomalar-
daki B lenfositlerin yüzey immunglobu-
linlerin floresan fliddeti  fazlad›r, buna
karfl›l›k KLL de oldukça zay›ft›r. Sadece
KLL B lenfositler fare eritrositleri ile ro-
zet formasyonu olufltururlar. Ak›m sito-

metresinde B lenfositler CD19 ve CD5
veya CD20 ve CD5 ile hem KLL hem de
mantle hücreli lenfoman›n lösemik
faz›nda  ikili pozitiflik görülür, ancak
KLL hücreleri CD23+, buna karfl›l›k
mantle hücreli lenfoma hücreleri CD23-
dir. 

T hücreli KLL ve KLL’ nin morfolojik
variantlar› (prolenfositik lökemia,
Sezary sendromu, k›ll› hücreli lösemi
v.b.) mikroskopik görünümleri ve
fenotipik karekterleri ile ay›rt edilebilir-
ler.

Bizim olgumuzda da; smear hücreleri-
nin varl›¤›, koyun eritrositleri ile rozet
teflkil etmemesi, afl›r› yüksek lenfosit de-
¤erleri ve fizik muayene bulgular› KLL’yi
desteklemektedir.

Hücreler, morfolojik olarak benzeme-
diklerinden k›ll› hücreli lösemi ve pro-
lenfositik lösemiden ay›rt edilebilirler.
‹lkinde splenomegali yan›nda pansi-
topeni ve karakteristik sitoplazmik
ç›k›nt›lar›n olmas›, vaskülit bulunmas›,
ikincisinin ise  nadir oluflu ve 60 yafl›n
üzerinde görülmesi, lenfadenopatisinin
olmamas› ve nükleolus içeren büyük
lenfositlerin bulunmas›  nedeni ile  bu
tan›lar muhtemel de¤ildir.
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PROBLEMLER

AYIRICI TANI



Marker CLL Prolymphocytic Hairy Cell Folluküler Non- Mantle T - CLL Sézary
Lösemi Lösemi Hodgin Cell Sendromu

Lenfoman›n Lenfoma
Losemik Faz›

Yüzey Zay›f kuvvetli Kuvvetli Kuvvetli + Negative Negative
immunoglobulin
Fare red cell 
rozet formasyonu ++ - +/- +/- + - -
Koyun red cell 
rozet formasyonu - - - - - ++ ++
CD 2 - - - - - ++ ++
CD 3 - - - - - ++ ++
CD 4 - - - - - + ++
CD 5 ++ +/- - - - ++ ++
CD 7 - - - - ++ ++ ++
CD 8 ++ - - - - + -
CD 19/20/24 ++ ++ ++ ++ - - -
CD 23 +/- +/- - - - - -
CD 22 - ++ ++ + - - -
CD 10 - +/- - + - - -
CD 25 - - ++ - - - -
CD 38 - - +/- +/- - - -

+, olgularda özellikle lösemik hücrelerin >40% marker pozitifli¤i; ++, 80-100 %; , ± 10-40 %;-, 0-9 %

Kronik Lenfositik Lösemi (Evre All  IIA)
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Tablo 6-1: Kronik lenfositik lösemi (KLL) ay›r›c› tan›s›

TANI



43 yafl›nda kad›n hasta; ellerinde ve
yüzünde oluflan yaralar nedeni ile
baflvurdu. Öyküsünden; a¤r›l› olan bu
lezyonlar›n 3 ay önce ortaya ç›kt›¤›,
baflvurdu¤u hekimin önerdi¤i ilaçlar›
kullanmaya bafllad›ktan 15 gün sonra
geçti¤i, 20 gün önce atefl, bo¤az a¤r›s›
oldu¤u ve bir gün sonra da yüzünde
ellerinde, daha sonraki gün kollar›nda
ve bacaklar›nda  üzeri kabuklu yaralar
meydana geldi¤i, zaman zaman titreme
ile yükselen ateflinin oldu¤u, kimi
zaman da a¤z›nda da a¤r›l› yaralar›n
ortaya ç›kt›¤› ve s›k s›k difl eti iltihab›
geçirdi¤i ö¤renildi. Son 3 ayda 10 kg
kaybetti¤i anlafl›ld›. Bir y›ld›r çeflitli a¤r›
kesiciler (aspirin, metamizol, diklofenak
sodyum, parasetamol, benzidamin),
öksürük fluruplar›, antihistaminikler
(loratadin, terfenadin, dimenhidrinat) ve
antibiyotikler (penisilin, cotrimoksazol,
aminoglikozidler, ornidazol, mebenda-
zol, sefalosporinler), moklobemid,
famotidin, kalsiyum antagonistleri kul-
land›¤›n› bildirdi.

Fizik muayenede; kan bas›nc›:140/90
mmHg, nab›z:96/dakika, atefl:39.50C,
genel durumu  orta, fluur aç›k, yüzde üst

ve alt ekstremitelerde, üzeri kurutlu,
etraf› k›zar›k, kurut kald›r›ld›¤›nda püy
gözlenen yayg›n lezyonlar mevcuttu.
Farinks hiperemik idi. Lenfadenopati,
hepatomegali ve splenomegali saptan-
mad›.

Laboratuar tetkiklerinde; hemoglobin:
11.7 g/dl, k›rm›z› küre: 4.43x106 /mm3,
trombosit:204x103 /mm3, sedimentas-
yon:73 mm/saat, total lökosit: 1.200
/mm3, lenfosit:%46, nötrofil:%52 (%8
parçal›, %44 çomak), monosit.%2,
serum demiri:15 mg/dl, serum demir
ba¤lama kapasitesi:155 mg/dl olarak
ölçüldü. Kemik ili¤inde myeloid seri
hücreleri mevcuttu, ancak metamyelo-
sitten daha olgun hücreler saptanamad›.
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Çal›flma-7



1. Tekrarlayan cilt infeksiyonlar›
2. Agranülositoz
3. ‹laç öyküsü(inaktif)

Hastada belirlenen en önemli problem,
granülositopenidir. Granülosit say›s›nda
azalma (<500/mm3) ve fonksiyon
bozuklu¤u durumlar›nda vücudun ba¤›-
fl›kl›k sisteminin olumsuz etkilenece¤i
bilinmektedir. Bu yüzden staphylococ-
cus aures, pseudomonas, haemophilus
influenzae ve Streptococcus pneumoni-
ae enfeksiyonlar›na artm›fl hassasiyet
vard›r ve buna ba¤l› tekrarlayan cilt ve
akci¤er, çocuklarda daha çok orta kulak
ve göbek enfeksiyonlar› görülebilir.
Hastada uygun bakteriositik antibiyotik
rejimlerine ra¤men cilt enfeksiyonlar›-
n›n kontrol alt›na al›namamas›n›n,

granülositopeni ile ilgili olabilece¤i
düflünülebilir.

Granülositopeni esas olarak;

• Myelopati (Kemik ili¤inde farkl›laflma
veya olgunlaflma kusuru)
• Periferal granülositopeni

‹le iliflkili olarak ortaya ç›kmaktad›r.

• Myelopati(defektif kemik ili¤ine ba¤l›
granülositopeniler):

Siklik nötropeni
1. Kronik benign idiopatik nötropeni
2. Genetik nötropeni
3. Kronik çocuk nötropenisi
4. Lazy lökosit nötropeni
5. Sekonder nötropeni
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Resim 7-1(A,B) Kemik ‹li¤i aspirasyonu: Myeloid seri hücreli yeterli, ancak olgun myeloid seri
hücreleri görülmemektedir (nötrofil, stab ve metamyelositler)(maturasyon defekti) (Giemsa boya-
ma, x 630). (Resim 7-1 A,B)

PROBLEMLER

AYIRICI TANI
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• Periferik granülositopeni mekanizmas›
ise;

1. Kemik ili¤inden olgun nötrofillerin
afl›r› flekilde al›nmas› (Periferik
dokular›n ihtiyac›ndan dolay›)

2. Artm›fl nötrofil y›k›m› (hipersple-
nizm ve immünolojik mekanizma-
lar ile)

3.   Anormal nötrofil da¤›l›m› (sepsis)
4. Kemik ili¤inden perifere geçiflte

kusur (myelodisplastik sendrom-
da)

Olguda periferde granülositopeni olma-
s›na ra¤men kemik ili¤inde myeloid seri
ana hücrelerinin yeterli miktarda bulun-
mas›, buna karfl›l›k kemik ili¤inde
metamyelositlerden daha olgun hücre-
lerin bulunmay›fl›, olgunlaflma (maturas-
yon) kusuru oldu¤unu göstermektedir.
Bu nedenle granülositopeninin nedeni-
nin daha çok myelopati oldu¤u
düflünülebilir.

Myelopatiye ba¤l› nötropenilerden
sekonder olanlar ileri yafl grubunda
görülürler. Di¤erleri çocukluk yafl grubu
hastal›klar› oldu¤undan olgumuzda
düflünülmemelidir.

Sekonder nötropeni:
a) ‹laca ba¤l›

• dozla ilgili
• dozdan ba¤›ms›z (idiosenkrazik)

b) ‹mmün
• Otoimmun hemolitik anemi
• SLE, Romatoid artrit
• Felty sendromu, Sjögren sendro-

mu
• K›zam›k, lenfoma, kompleman

aktivasyonu, HCV, sifiliz
• Malarya, Tripanozoma ve HIV v.b.

enfeksiyonlar
• Hipergamaglobulinemi yapan et-

kenler

gibi nedenlere ba¤l› olabilir.

Olguda enfeksiyon hastal›klar› ve kolla-
gen ba¤ dokusu hastal›klar›n› destekle-
yen (artrit, böbrek bulgular›, di¤er
hematolojik kusurlar) bulunmad›¤›ndan
olaydan ilaç kullan›m›n›n sorumlu ola-
bilece¤i düflünülebilir.

‹laçlardan sitostatikler, antibiyotikler,
antiinflamatuar ilaçlar, antidiabetikler,
antitiroid, antiepileptik, antipsikotik,
diüretik, antimalaryal ve antiaritmik
ilaçlar›n potansiyel olarak nötropeniye
yol açabilece¤i yaz›lm›flt›r.

Hasta, uzun süre pirazolon türevi a¤r›
kesiciler ve fenil butazon grubundan
nonsteroid antiromatizmal (NSAR) ajan-
lar kullanmaktad›r. Bu gruptan oxifen-
butazon, fenil butazon, indometazin ve
penisilamin gibi ajanlar›n olayda rol
oynayabilece¤i bilinmektedir. Bu ilaçla-
r›n ya bir plazma proteini ile birleflerek
antijenik özellik kazand›¤› ve böylece
oluflan antikorlar›n nötrofillerin obsoni-
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zasyonunu kolaylaflt›rd›¤›n› ya da
ilaçlar›n bizzat immün kompleksler
oluflturarak bir dizi immunolojik reaksi-
yonu bafllatabilece¤i yaz›lm›flt›r. Antibi-
yotiklerin ise daha çok nötrofillerin
membran proteinlerine yap›flarak
membran – ilaç kompleksine karfl› anti-
kor oluflumuna yol açt›¤› ve nötrofillerin
parçalanmas›n› sa¤lad›¤› bilinmektedir.

Olgumuzda maturasyon defektinin
immun mekanizmalarla oluflabilece¤i ve
bundan hastan›n kulland›¤› ilaçlar›n
sorumlu oldu¤u düflünülebilir. Tedavide
steroidden cevap al›nmas›, immunolojik
mekanizmay› desteklemektedir.

Sekonder (‹mmun) Nötropeni :‹laca
Ba¤l› (Nonsteroidal Antiromatizmal
‹laçlar?)
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54 yafl›nda kad›n hasta; klini¤imize
yayg›n kemik a¤r›lar› ve çabuk yorulma
flikayetiyle baflvurdu. Öyküsünde; son 2
ayd›r özellikle s›rt›nda, kalçalar›nda ve
gö¤sünde yürürken artan a¤r›lar›, 3
ayd›r süren hafif bafl a¤r›s›, kilo kayb›
(yaklafl›k 10kg) ve burun kanamas›
oldu¤u ö¤renildi. Ancak özellikle omuz
ve kalçalarda güçsüzlük, sabah sertli¤i
ve yemek yerken çenede a¤r› (çene
topallamas›) tarif etmedi.

Fizik muayenesinde; atefl:370C, kan
bas›nc›:130/90mmHg, nab›z:90/dakika,
solunum say›s›:22/dakika, solunum tipi:
yüzeyel, fluur; somnolans düzeyinde idi.
Cilt soluktu ve sternal hassasiyet mev-
cuttu. Kalça ve ekstremite hareketleri
a¤r›l›yd›. Proksimal adele güçsüzlü¤ü
tespit edilmedi. Lenfadenopati ve
hepatosplenomegali yoktu. Yüzeyel ve
derin duyular normaldi.

Laboratuar tetkiklerinde; hemoglo-
bin:4.8g/dl, hematokrit:%16.5, total
lökosit:9.300 /mm3, eritrosit:1.3x106

/mm3, trombosit:201.000 /mm3, nötro-
fil:%52, çomak:% 4, lenfosit:% 34,
monosit:% 3, eozinofil:% 7, eritrosit se-

dimentasyon h›z›:160 mm/saat, BUN:44
mg/dl, kreatinin:1.1mg/dl, ürik asit:9.3
mg/dl, total protein:16.4 g/dl,
albümin:1.9 g/dl, kalsiyum:11 mg/dl,
fosfor:4.2 mg/dl, alkalen fosfataz:33
IU/litre idi. ‹drar tetkiki; normal, Bence
Jones proteini (negatif) olarak saptand›.
Serum protein elektroforezinde; gama
globülinde art›fl (gama globülin:% 54,
"M-protein’’), idrar protein elektro-
forezinde ise alfa, beta ve gama
globülinlerde art›fl izlendi. Ön-arka
akci¤er grafisinde; orta mediasten
geniflli¤i, bilateral hiler lenfadenome-
gali, yan kafa grafisinde litik lezyonlar
izlendi. Gö¤üs tomografisinde; paratra-
keal, aortikopulmoner, karinal   lokali-
zasyonlarda  multiple  patolojik  boyut-
larda lenfadenomegali izlenmifl olup,
kostalarda, vertebra korpusunda, sa¤
skapula alt lateralinde litik lezyonlar
gözlendi. Kemik ili¤i kromozom analizi;
normal karyotip (46, XX) olarak de¤er-
lendirildi. ‹mmünglobülin analizinde;
IgG düzeyinde önemli ölçüde art›fl
saptand›. Kemik ili¤i aspirasyon mater-
yalinin incelenmesiyle tüm çekirdekli
hücrelerin % 42 sini plazma hücrelerinin
oluflturdu¤u tespit edildi.
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Resim 8-1(A,B) Kafa yan grafisi : Hastan›n kafa yan grafisinde saptanan litik lezyonlar (Resim 8-
1 A), P-A akci¤er grafisi: Hastan›n gö¤üs grafisinde bilateral hiler dolgunluk. Bilgisayarl› tomografik
incelemede lenfadenomegali olarak de¤erlendirildi. (Resim 8-1 B)

Resim 8-2: Olgunun protein elektroforezinde
gamma band›n›n artmas› ve pik yapmas› (M-
Protein).

Resim 8-4(A,B) Kemik ‹li¤i aspirasyonu: Kemik ili¤i aspirasyon materyalinde %30’dan fazla
bulunan plazma hücreleri. (Giemsa boyama,x 1000) (Resim 8-4 A,B)

Resim 8-3: ‹drarda Protein elektroforezinde
de saptanan M-komponenti ile alfa ve beta
globulinlerde art›fl dikat çekmektedir.

A B

BA



1. Anemi
2. Eritrosit sedimentasyon h›z›nda art›fl
3. Gama globulin art›fl› (M-komponent)
4. Kemikte litik lezyonlar
5. Azotemi
6. Hiperkalsemi
7. Hiperürisemi
8. Lenfadenomegali

Anemi ve yüksek sedimentasyon h›z›
olan (>100 mm/saat) yafll› kad›n hasta-
larda öncelikle iki ihtimal düflünülme-
lidir. 1) Temporal arterit, 2) Plazma
hücresi hastal›klar›.

Öyle görünüyor ki; hastada proksimal
adale güçsüzlü¤ü, proksimal adale ve
eklemlerde a¤r›, bafla¤r›s› ve çene kladi-
kasyonu ön planda de¤il. Hastan›n tem-
poral arteri sertleflmifl olarak palpe edi-
lemiyor. Göz ve görme alan› muayene-
sinde özellik saptanamam›fl. Temporal
arteritin s›kl›kla polimyalgia rheumatica
(PMR) ile birlikte bulunabilece¤i
düflünülürse PMR ve temporal arteritis-
ten ilk planda uzaklafl›labilir. 

Bu hastada en önemli bulgu, parapro-
teinemi (IgG cinsinden M-komponent)
ve kemik ili¤inde plazma hücresi art›fl›
(tüm çekirdekli hücrelerin %10’undan
fazla) olarak kabul edilebilir. 

Paraproteinemiler (M-komponent)
önemli sistemik hastal›klar›n bir bulgusu
olabilir.

M-komponent oluflturan hastal›klar
aras›nda Hodgkin hastal›¤›, NHL, kronik
lenfositik lösemi, amiloidosis, kolon
kanseri, Gaucher hastal›¤›, kronik
enfeksiyonlar, kronik hepatit say›labilir.
Uzun süreli atefl ve sar›l›k geçirme
öyküsünün bulunmamas›, portal hiper-
tansiyon        bulgular›n›n olmay›fl›, ke-
mik ili¤i ve     periferik kanda lenfoid se-
ri hücrelerinin bask›n olmay›fl› bizleri bu
tan›lardandan uzaklaflt›rmaktad›r.
Hastada saptanan lenfadenomegaliler,
Hodgkin hastal›¤›n› destekleyebilir,
ancak hastan›n mevcut kemik ili¤i bul-
gular›, yaln›z bafl›na Hodgkin hastal›¤›n›
düflündürmeye yetmemektedir. Bilateral
hiler lenfadenomegalilerin bulunmas›,
hiperkalsemi, kemik a¤r›lar› ve gama-
globulin yüksekli¤i, sarkoidozu kuvve-
tle düflündürür. Mevcut klinik tablo ile
sarkoidoz olsa bile kemik ili¤indeki %
10 dan fazla plazma hücresi art›fl› plaz-
ma hücresi hastal›klar›ndan birisi ile bir-
likteli¤ini gerektirmektedir.

Literatürde iki hastal›¤›n birlikte buluna-
bilece¤ine ait olgu raporlar› mevcuttur.
Ancak, hastadan sarkoidoz tan›s› için
lenf bezi biyopsisi ve konjonktiva
biyopsisi al›nmad›¤›ndan sadece olas›
tan› olarak düflünülebilir. 

Kemik ili¤inde plazma hücresi art›fl›yla
birlikte düflünüldü¤ünde MGUS denilen
monoklonal gammapati (Monoclonal
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Gammopathy of Uncertain Significan-
ce), ihtimali tan›lar aras›nda akla gelme-
lidir. Bu hastal›kta anemi, litik kemik
lezyonlar›, böbrek yetmezli¤i gibi
bulgular›n bulunmamas›, plazma hücre-
lerinin %10’in alt›nda olmas› ve M-kom-
ponentin ise <3 gr/dl’n›n alt›nda olmas›
nedeniyle hastal›k az muhtemeldir. 

Smoldering Myelomada ise paraprotein
düzeyleri çok yüksek (>3 g/dl) olmas›na
ra¤men kemik ve böbrek lezyonlar›
geliflmesinin aylar ve y›llar ald›¤› bilin-
mektedir. 

Ay›r›c› tan›da polinöropati, organome-
gali, endokrinopati, monoklonal prote-
in, hiperpigmentasyon, papüler angi-
omlar, sklerodermatik kal›nlaflmalar gibi
cilt de¤ifliklikleri ile birlikte giden
POEMS sendromu hat›rlanmal›d›r. Has-
tam›zda tüm bulgular›n mevcut olmad›-
¤›n› görüyoruz. Ancak, Crow-Fukase
sendromunda, POEMS sendromunun
tüm komponentlerinin olmas› gerek-
mez. Bu hastal›kta fluktuan azotemi,
düflük serum paraprotein düzeyleri ve
hafif plazmositoz mevcuttur. Ama  ço¤u
zaman belirgin polinöropati vard›r. Bafl-
lang›ç semptomu polinöropati ve ödem-
dir. %95’inde IgG ya da IgA, lambda M-
komponent vard›r. %10’u biklonald›r.
Bu yüzden bu sendromun da hastada
olmas› pek muhtemel gibi görün-
memektedir.

Waldenström makroglobulinemisinde;
IgM tipinde M-komponentinin olmas›,
hipervizkozite sendromunun ön planda

olmas› gerekirdi. Her ne kadar kana-
malar› ve sersemlik hissinin hipervisko-
zite ile iliflkili olabilece¤i düflünülübilir-
se de immunglobulin tipi hastal›¤a
uymamaktad›r. 

Olguda anemi yan›nda kemik lezyon-
lar›n›n olmas›, hiperkalsemi, prerenal
komponenti olan renal bulgular›n
bulunmas›, yüksek ESR, kemik ili¤inde
%10’un üzerinde plazma hücreleri
saptanmas›, IgG tipinde M-komponent,
plazma hücrelerinin malign proliferas-
yonu ile karakterize bir hastal›k olan
multiple myelomay› düflündürmektedir.
Bence Jones proteinin idrarda negatif
bulunmas›, hastal›¤› ekarte ettirmez
(%50 olguda yanl›fl negatif). Olgular›n
idrar›n›n yaklafl›k 2/3’ünde pozitif olma-
s› beklenen M-komponent, olguda müs-
pet bulunmufltur. ‹drarda hafif zincir
teknik olarak ölçülememifltir. Multiple
myeloman›n %53’ünde IgG, %5’inde
IgA, %1’inde IgD ve %20’sinde sadece
hafif zincir olabilece¤i bilinmektedir. 

Olguda;

Hemoglobin < 8.5 g/dl
IgG düzeyi > 7 g/dl
Litik kemik lezyonlar›
Serum kalsiyumu > 12 mg/dl
Serum kreatinini < 2 mg/dl

bulundu¤undan evre III B’ye girmekte-
dir.

Multiple Myeloma, evre IIIB
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63 yafl›nda kad›n hasta; atefl, solukluk,
purpuralar ve rektal kanama nedeniyle
baflvurdu. Öyküsünde; psoriasisi oldu-
¤u ve bu nedenle yaklafl›k 1 y›ldan beri
methotroxate kullan›ld›¤›, son bir hafta-
dan beri vücudunda k›zar›kl›k ve soyul-
malar oldu¤u, bu nedenle baflvurdu¤u
bir sa¤l›k kurumunda 4 ünite kan trans-
füzyonu yap›ld›¤› ve çeflitli antibiyotik-
ler kulland›¤› ö¤renildi.

Fizik muayenesinde; atefl:380C, nab›z:
110/dakika, kan bas›nc›:sa¤ koldan
80/60mmHg, solunum say›s›:16/dakika
idi. Genel durumu kötü, fluur uykuya
meyilli, gözler çökük, cilt tugor ve
tonusu ileri derecede azalm›flt›. Cildiye
konsültasyonu ile cildinde psöriasise ait
eritemli-squaml› cilt lezyonlar› yan›nda
yayg›n desquamasyon ve soyulmufl deri
manzaras›, toksik epidermal nekrolizis
olarak de¤erlendirildi. Bunun yan›nda
kar›nda, her iki bacakta ve sol göz
alt›nda ekimoz saptand›. Yap›lan mide
suyu tetkikinde hematemez saptanmad›. 
Laboratuar tetkiklerinde; hematok-
rit:%12, hemoglobin:4 g/dl, total löko-
sit:27.000/mm3, nötrofil:%60, lenfo-
sit:%26, eozinofil:%8, monosit:%1,

çomak:%5, trombosit:15.000 /mm3,
retikülosit.%4.2 olarak saptand›. Eritrosit
sedimentasyon  h›z›:105 mm/saat, kana-
ma zaman›, p›ht›laflma zaman›,  parsiyel
tromboplastin   zaman›  uza m›fl  olarak
saptand›.  Protrombin  zaman›  30 sani-
ye  olarak  ölçüldü  (kontrol: 14 saniye).
Serum fibrinojeni  60 mg/dl, fibrin
y›k›m   ürünleri  >30 mg/dl olarak tespit
edildi. Hastada hipoalbüminemi
yan›nda hafif indirekt bilirubinemi
(1.6mg/dl) mevcuttu. Kolonoskopik in-
celemede kolon duvar›nda sigmoidden
rektuma do¤ru yayg›n ülsere lezyonlar
saptand›. Adele biyopsisi sonucunda
damar duvar›nda fibrinoid nekroz tespit
edildi.
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1. Anemi
2. Trombositopeni
3. Alt gastrointestinal sistem kanamas›
4. Anormal cilt bulgular›
5. Purpura
6. Anormal p›ht›laflma testleri
7. Dehidratasyon
8. Lökositoz

9.  Atefl
10.‹ndirekt bilirubinemi
11.Anormal kolonospik bulgular
12.Psoriasis öyküsü
13. Methotroksate kullan›m›
14. Kan transfüzyonu

Hastam›zdaki  mevcut hematolojik bul-
gular, ani bafllayan ve gürültülü seyre-
den intravasküler hemolizi destekle-
mektedir. Triangüler eritrositler ve  flis-
tositler  ilk  planda  mekanik  travma ile
olabilecek bir hemolize iflaret edebilir.
Öyle görünüyor ki eritrositlerin parça-
lanmas›n›n yan›s›ra koagülasyon sistemi
de etkilenmifltir. Trombositopeni ve
uzam›fl PTT intrinsik koagülasyon sis-
teminin etkilendi¤ini, ayn› zamanda
düflük fibrinojen ve artm›fl fibrin y›k›m
ürünleri ise fibrinolitik sistemin de
bozuldu¤unu iflaret ediyor.
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Resim 9-1(A-B) Periferik Kan Yaymas›: Eritrositlerde anizositoz, poikilositoz, polikromazi,
flistositler triangüler hücreler yan›nda fragmante eritrositler ve çekirdekli eritrositler görülmektedir.
Trombositler yetersizdir. Baz› retikülositler ay›rt edilmektedir. (Resim 9-1 A) (Giemsa boyama, x200)
(Resim 9-1 B) (Wright boyama, x1000)

Resim 9-2 Kemik ‹li¤i aspirasyonu: Kemik
ili¤inde artm›fl eritroid hiperaktivite (Giemsa
boyama, x1000)
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Kanamaya e¤ilim, hemolitik anemi,
böbrek yetersizli¤i ve nörolojik bulgular
hem klinik hem de laboratuar olarak
mikroanjiopatik hemolitik aneminin ge-
nel bulgular› olarak de¤erlendirilebilir.

Mikroanjiopatik hemolitik anemisi olan
hastada; yayg›n intravasküler koagu-
lasyon, hemolitik üremik sendrom
(HUS), trombotik trombositopenik pur-
pura (TTP), eklampsi ve malign hiper-
tansiyon ilk planda akla gelmelidir. Bu
hastal›klar›n hepsinde klinik tablo bir-
birine benzer ve patolojik olarak küçük
damarlarda arterit, fibrinoid nekroz ve
mikroanjiopati mevcuttur. Damar duva-
r›ndaki küçük trombuslar hemolizi artt›-
r›r. Ancak baz› klinik ayr›nt›lar hastal›¤›n
tan›s›na yard›mc› olabilir.

Trombotik trombositopenik purpurada;
fluur bozuklu¤undan, her türlü fokal
nörolojik defisite kadar ortaya ç›kabilen
nörolojik bozukluklar ön plandad›r.
Küçük damar duvarlar›nda fibrinoid
nekrozun saptanmas› daha fazla
muhtemeldir.

Hemolitik üremik sendromda; renal
tutulum, üremi ve periferik kanda akan-
tositlerin mevcudiyeti söz konusudur.
Hastal›ktan önce genel olarak bir viral
enfeksiyon veya ilaç kullan›m› vard›r.

Yayg›n intravasküler koagulasyonda ise
kanama ve böbrek yetersizli¤i bulgular›
mevcuttur. Fibrin y›k›m ürünlerinin
art›fl› daha fazla dikkat çekici olabilir.

Eklampside ise gebelik önemli bir bul-
gudur.

Olguda tipik hematolojik anormallikler
koagulasyon sisteminin etkilenmifl
olmas› ve artm›fl fibrin y›k›m ürünleri
yayg›n intravasküler koagulasyonu
desteklemektedir. Hastada intravasküler
koagulasyona sebep olarak;

1. Ciddi dehidratasyon,
2. Toksik epidermal nekrolizis,
3. Kan transfüzyonu,
4. Metotreksat kullan›m›,
5. Kolitis ülseroza (ki psöryasis ile

iliflkili olarak bulunabilir)

düflünülebilir.

Yayg›n ‹ntravasküler Koagülasyon 
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46 yafl›ndaki erkek hasta, vücudunda
döküntüler ve idrar yapamama flikayeti
ile baflvurdu.  Öyküsünde, 10 gün önce
3-4 gün kadar devam eden kanl› ve
mukuslu olmayan ishalinin oldu¤u
anlafl›ld›. Bir gün içinde idrar› azalan
hastan›n 2 günden beri idrar yapa-
mad›¤›, ayn› zamanda nefes al›p ver-
mesinin artt›¤› ve s›kça bulant› hissi
oldu¤u ö¤renildi.

Fizik muayenesinde; atefl:37.20C, nab›z:
106/dakika, kan bas›nc›:130/95 mmHg,
solunum say›s›:22/dakika olarak bulun-
du. Kusmaull solunumu mevcuttu.
Genel durum kötü, bilinci uykuya
e¤ilimliydi, cildinde yayg›n ekimotik
lezyonlar yan›nda cilt rafl› saptand›.
Nörolojik muayenesinde; solda Babins-
ki flüpheli pozitif idi. 

Laboratuar tetkiklerinde; hematokrit:
%28, hemoglobin:8.2 g/dl, total lökosit:
8.600 /mm3, trombosit:36.000 /mm3,
nötrofil:% 62, çomak:% 8, lenfosit:% 29,
monosit:% 1, eritrosit sedimentasyon
h›z›:60 mm/saat olarak ölçüldü. BUN:92
mg/dl, serum sodyum:127 mEq/litre,
idrar ozmolaritesi:280 mOsm, antinük-

leer antikor (-), antiDNA (-), direkt
Coombs (-), HbsAg (-), adele biyop-
sisinde; damar duvar›nda fibrinoid
nekroz saptand›. Kanama zaman›:4
dakika, protrombin zaman›:16 saniye,
aPTT:40 saniye, fibrinojen:2.6 g/litre,
FDP:5 mg/ml olarak saptand›.

1. Normositik anemi
2. Azotemi
3. Oligüri
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Çal›flma-10

Resim 10-1 Periferik Kan Yaymas›: Haz›r-
lanan kan yaymas›nda anizositoz, poikilositoz,
polikromazi, çekirdekli eritrositler, fragmante
eritrositler, flistositler, triangüler hücreler ve
akantositler görülmektedir. (Giemsa boyama,
x1000)

PROBLEMLER



4. Anormal cilt bulgular›
5. Geçirilmifl gastroenterit öyküsü
6. Anormal nörolojik bulgular

Hastan›n mevcut klinik ve labaratuar
bulgular›, hastal›¤›n akut bafllad›¤›n› ve
h›zl› bir seyir izledi¤ini göstermektedir.
Son zamanlarda tespit edilen azotemisi
ve oligürisi, hastan›n oligürik akut
böbrek yetersizli¤inde oldu¤unu göster-
mektedir.

Hematolojik bulgular dikkate al›nd›¤›n-
da ise akut bafllayan ve hemoglobin
miktar›n› h›zla düflüren, intravasküler
hemolizin bütün bulgular›n› tafl›yan
(hemoglobinüri, kanda serbest hemog-
lobin, düflük haptoglobülin, indirekt
billirubinemi) bir klinik tablonun oldu-
¤unu göstermektedir.

fiistositler ve akantositlerin bulunmas›,
trombositopeni ve böbrek yetersizli¤i,
mikroanjiopatik hemolitik anemiye
iflaret edebilir. Mikroanjiopatik hemoli-
tik anemiye neden olan;

- Trombotik trombositopenik purpura,
- Gebelik toksemisi,
- Hemolitik üremik sendrom,
- Malign hipertansiyon,
- Yayg›n intravasküler hemoliz,
- Kollagen doku hastal›¤›

gibi hastal›klar ay›r›c› tan›da düflü-
nülmelidir.

Olgunun, antinükleer antikor ve anti-
DNA de¤erlerinin negatif olmas›, cilt
biyopsisinde immün kompleks depozis-
yonunun bulunamamas›, sinüs ve akci-
¤erlerde patolojik bulgular›n olmamas›,
PAN, SLE ve Wegener granülomatozu
gibi hastal›klar›n tan›s›ndan uzaklaflt›r-
maktad›r. Koagülasyon yolu ve fibrinoli-
tik sistemle ilgili laboratuar  bulgular›
(fibrinojen ve fibrin y›k›m ürünleri) nor-
mal oldu¤undan yayg›n intravasküler
koagülasyon  bu olgu için daha az
muhtemeldir.

Olguda, ay›r›c› tan› HUS ve TTP
aras›nda yap›lmal›d›r. Damarlardaki fib-
rinoid nekroz, her ikisinde de bulun-
abilir. Ancak hastan›n genç olmas›, cin-
siyeti, santral sinir sistemi bulgusunun
olmamas›, cilt rafl› (ya bir ilaca veya viral
bir enfeksiyona ba¤l› olabilir) ve akan-
tositlerin mevcudiyeti, hastada daha çok
hemolitik üremik sendromu düflündür-
mektedir.

Hemolitik üremik sendromu destek-
leyen klinik bulgular:

1. Yafl (gençler ve çocuklar)
2. Oligüri-anüri
3. Anemi
4. Gastroenterit ve üst solunum yolu

enfeksiyonu öyküsü.

Hemolitik Üremik Sendrom (HUS) 
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Öyküsünde; 34 yafl›ndaki kad›n hasta-
n›n vaginal kanama nedeniyle klini¤imi-
ze baflvurdu¤u, alt› ay önce tespit edilen
tüberkülozu nedeniyle izoniazid ve
rifampisin kulland›¤› ö¤renildi. Muaye-
nesinde; yayg›n peteflileri ve fazla mik-
tarda vaginal kanamas› vard›. Periferik
yaymas›nda; trombosit görülmedi.
Kemik ili¤i yaymas›nda ;eritroid hiperp-
lazi ve megakaryositlerde art›fl saptand›.
Ald›¤› ilaçlar kesildi ve 60 mg/gün pred-
nisolon baflland›. Hastan›n kanamas› ve
peteflileri k›sa sürede kayboldu.Taburcu
edildikten sonra prednisolon günde 5
mg’a kadar düflürüldü. Kontrolleri
s›ras›nda trombositleri normal olan
hasta önce izoniazid, iki hafta sonra da
rifampisinle tekrar tedaviye al›nd›.
Rifampisine bafllad›ktan sonra hastan›n
yeniden yayg›n purpuralar› ve ekimozu
geliflti. Periferik yaymada trombositleri
görülmeyen hasta, ikinci kez hastaneye
al›narak rifampisini kesildi ve predniso-
lonun dozu artt›r›ld›. Purpuralar› k›sa
zamanda kayboldu ve trombositler
süratle artt›. ‹zoniazide ek olarak etham-
butol ve pirazinamid baflland›, steroid
dozu azalt›ld› ve hasta normal trombosit
seviyeleriyle taburcu edildi.

1. Purpura
2. Geçirilmifl tüberküloz enfeksiyonu
3. ‹laç öyküsü(izoniazid, rifampisin)
4. Trombositopeni
5. Menoraji

Olgunun edinsel tipte, aniden bafllayan
kanama probleminin olufltu¤u ve izole
trombositopeni tespit edildi¤i anlafl›l-
maktad›r. Trombosit say›s›n›n 150x109/
Litre’nin alt›nda tespit edilmesi trom-
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Çal›flma-11

Resim 11-1 Kemik ili¤i aspirasyonu: Ke-
mik ili¤inde artm›fl megakaryositler (Giemsa
boyama, x200)
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bositopeni olarak de¤erlendirilir. Dalak
taraf›ndan trombositlerin anormal
sekestrasyonu, kemik ili¤inde üretimle-
rinin bask›lanmas› ve dolafl›m s›ras›nda
trombositlerin y›k›lma h›zlar›n›n artmas›
edinsel tipteki trombositopenilerin olu-
flumundan sorumlu olan mekanizmalar-
d›r.Otomatik kan say›m cihazlar›nda
EDTA içerisinde kümeleflmelerden kay-
naklanan psödötrombositopenilerin
oluflabilece¤i unutulmamal›d›r.

Olguda splenomegalinin bulunmamas›
splenik sekestrasyonu, hemoliz bulgu-
lar› ve eritrositlerde fragmantasyon bu-
lunmamas›; mikroanjiopatik hemolitik
anemileri (yayg›n intravasküler koagü-
lasyon, hemolitik üremik sendrom ve
trombotik trombositopenik purpura
gibi) tan›dan uzaklaflt›rmaktad›r. Kemik
ili¤inde artm›fl megakaryositlerin bulun-
mas› ve periferik kanda iri trombosit-
lerin varl›¤›; dolafl›m s›ras›nda trombosit
y›k›m›n›n artt›¤›n› destekleyen bulgu-
lard›r. Genç han›mlarda görülen ve
trombosit ömrünün k›salm›fl olarak
ölçüldü¤ü siklik trombositopenilerden;
geçmiflte trombositopenik ataklar›n
tan›mlanmamas› ve problemin kronik
olmas›ndan dolay› uzaklafl›labilir. Baflta
HIV virusu olmak üzere, viral, bak-
teriyel, riketsiyal, mukobakteriyel infek-
siyonlar olaydan sorumlu olabilirler.
Ancak bütün enfeksiyonlar›n ortak özel-
likleri; ço¤unlukla o s›rada aktif enfek-
siyon bulgular›n›n bulunmas› ile, trom-
bosit üretiminin bask›lanmas›, birlikte
hemolitik üremik sendrom gibi

mikroanjiopatik de¤iflikliklerin ortaya
ç›kmas› ve di¤er hücre say›lar›n›n da
de¤iflmesi olarak say›labilir.

‹laca ba¤l› akut ciddi tombositopenik
purpura 1866’dan beri bilinmektedir.
‹lac›n dolaflan trombositlere ba¤lanarak
hapten rolü oynamas› ve ilaç-trombosit
kombinasyonuna karfl› oluflan antikor-
larla trombositlerin y›k›lmas› mümkün-
dür. Ancak ilaç-trombosit kombinasyo-
nunun çok hafif olmas› nedeniyle iyi bir
antijen olmamas›, antikorlarla trom-
bositler aras›ndaki reaksiyonun yüksek
konsantrasyonlardaki ilaçlarla inhibe
edilememesi ve ilaç-antikor kom-
pleksinin trombositlere affinitesinin çok
büyük olmas› nedeniyle de¤iflik bir
mekanizma ileri sürülmüfltür. ‹laç, önce
bir plazma proteinine ve primer antijen
formunda di¤er bir tafl›y›c›ya ba¤lanabi-
lir. Antikorlar oluflur ve trombositlerin
Fc-gamma reseptörlerine ba¤lanmas›yla
trombositopeni ortaya ç›kabilir. Di¤er
yandan ilaç, trombositlerin yüzeyindeki
glikoprotein reseptörlerine ba¤land›¤›n-
da antijenik karakter kazanabilir, böyle-
ce trombositlerin yüzeyindeki glikopro-
teinler (GPIb/IX ve GPIIb/IIIa) hedef
antijen olabilirler. Hangi mekanizmayla
olursa olsun, rifampisin ve di¤er birçok
ilaç, duyarl› hastaya tekrar verildi¤inde
akut ciddi trombositopeniye yol açabilir.
Kanama semptomlar›, ilac›n at›lmas›n-
dan veya metabolize edilmesinden son-
raki 3-4 gün içinde kaybolur. Fakat
trombositopeni süresini k›saltt›¤› göste-
rilemediyse de vasküler düzenlili¤i sa¤-
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lay›c› etkisi nedeniyle steroidler tedavi-
de kullan›labilmektedir. ‹laç baflland›k-
tan sonra ço¤unlukla 3 gün içerisinde
trombositopeni oluflabilmekte  olgular›n
ancak üçte birinde minör kanamalar
ortaya ç›kabilmektedir. Bulant›, kusma
ve ciltte k›zar›kl›klar gibi yan etkiler tab-
loya efllik edebilmektedir. Çok say›da
ilaca ba¤l› trombositopeni bildirilmifltir.

Olguda rifampisin ald›ktan sonra
yeniden purpuralar›n oluflmas› ve ilac›n
kesilmesiyle de iyili¤in k›sa sürede
sa¤lanmas›, ilaç öncesi tamamen iyilik
hali bulunan hastam›zdaki purpuran›n,
bafltan beri rifampisine ba¤l› oldu¤unu
düflündürmektedir.

Rifampisine Ba¤l› Trombositopenik
Purpura
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33 yafl›nda kad›n hasta, klini¤e nefes
darl›¤› nedeniyle baflvurdu. Öyküsünde;
2 y›ld›r hipertansiyon tedavisi ald›¤›
ö¤renilen hastan›n 4 ay önce kalp kapa-
¤›ndaki darl›k nedeniyle opere oldu¤u,
son 20 gündür nefes darl›¤›, çarp›nt› ve
yorgunlu¤unun artt›¤› ö¤renildi.

Fizik muayenesinde; kan bas›nc›:
120/80mmHg, nab›z:100/dakika, solu-
num say›s›:20/dakika, atefl:36.5oC olarak
ölçüldü. Cilt ve konjoktivalarda soluk-
lu¤u, boyunda venöz dolgunlu¤u mev-
cuttu. Karaci¤er midklaviküler hatta
kosta kenar›n› 14 cm geçmekte idi.
Splenomegali saptanmad›. Kalpte 1. ses
sertleflmiflti. Akci¤er oskültasyonunda;
sol bazalde  inspiratuar raller mevcuttu.
Labaratuar tetkiklerinde; hemoglo-
bin:7.8 g/dl, hematokrit:%24, total
lökosit:6.700 /mm3, eritrosit: 3.27x106

/mm3, trombosit:323.000/mm3, MCV:
75fl, MCH:23.9pgr, nötrofil:%76.5,
lenfosit:%13.4, eritrosit sedimentasyon
h›z›:50mm/saat, retikülosit:%6.4, serum
demir:24 mg/dl, total demir ba¤lama
kapasitesi:317 mg/dl, LDH:216 IU/litre,
total bilirubin:1.8mg/dl, direkt biliru-
bin:0.3mg/dl, SGOT:20 IU/dl, SGPT:16

IU/dl, direkt Coombs (-), asit-Ham ve
sukroz testleri negatifti. Ak›m sitometre-
sinde granülositlerde ve eritroid hücre-
lerde CD 59 expresyonu s›ras›yla %99 ve
100 olarak ölçüldü. Tam idrar tetkiki
normal olarak de¤erlendirildi.
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Çal›flma-12

Resim 12-1 Periferik Kan Yaymas›:

Eritrositlerde morfolojik olarak; anizositoz,
poikilositoz, makrosit, mikrosit, flistositler
hücreler gözlenmektedir. (Giemza boyama,
x1000)



1. Anemi
2. Nefes darl›¤›
3. Hepatomegali
4. Anormal akci¤er dinleme bulgular›
5. Yüksek eritrosit sedimentasyon h›z›
6. Geçirilmifl kalp kapak operasyonu

Olguda kanama bulgular› olmadan
düflen hemoglobin de¤erlerinin; indi-
rekt bilirübinemisi ve periferik yaymada
tan›mlanan fragmentasyon bulgular› ile
birlikte ele al›nd›¤›nda; hemoliz ile
iliflkili olabilece¤i anlafl›lmaktad›r.
Hemoliz saptanan yetiflkin bir hastada
ilk basamak, hemolizin intravasküler
hemoliz ya da ekstravasküler hemoliz
oldu¤unun ortaya konmas›d›r. Kanda
serbest hemoglobinin bulunmas› yan›n-

da hemoglobinüri, haptoglobülin de¤er-
lerinin düflük olmas›, renal tübüler epi-
tel hücrelerinde demir birikmesi (hemo-
siderinüri), intravasküler hemolize iflaret
eder. Hemosiderinüri; ilave olarak
hemolizin uzun süredir devam etti¤ini
de gösterir. ‹drar renginde koyulaflma,
bazen hematüri ile kar›flabilir. Hemoglo-
binüride de idrar çok çabuk koyulafl›r,
ancak mikroskopik tetkik ile problem
k›sa zamanda çözümlenebilir.

Hastam›z›n aile öyküsünün olmamas› ve
ilk olarak yetiflkin yaflta hemolizinin tes-
pit edilmesi, olguda, kazan›lm›fl hemoli-
tik anemilerden birisinin bulundu¤unu
gösterir. Olgudaki bulgular intravaskü-
ler hemoliz ile uyumludur. Ay›r›c› tan›da
(1) immün hemolitik anemiler; (2)
mikroanjiopatik hemolitik anemiler
(septisemi, yayg›n intravasküler koagü-
lasyon, hemolitik üremik sendrom,
malign hipertansiyon, trombotik trom-
bositopenik purpura); (3) mekanik
hemolizler ve paroksimal nokturnal
hemoglobinüri (PNH) düflünülebilir.

Olguda mikroanjiopatik hemolitik ane-
milerin genel karakterleri içinde say›la-
bilen nörolojik problemlerin bulunma-
mas›, trombositopeni ile birlikte giden
kanama ve nefrolojik problemlerinin
olmamas›, atefl ve hipertansiyonun
bulunmamas›, mikroanjiopatik hemoli-
tik anemilerin tan›s›ndan uzaklaflt›rmak-
tad›r.

H E M A T O L O J İ D E  A Y R I C I  T A N I

46

Resim 12-2: Teleradiogram: Olgunun aorta
kapak protezi izlenebilmektedir.
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Olguda; eklem a¤r›lar›, purpuralar ve
nefrolojik problemlerin tespit edilme-
mesi, ilaç öyküsünün (penisilin, alfame-
til dopa, kinidin vs.) negatif olmas›; akut
faz reaktanlar›n›n yükselmemifl olmas›,
oda ›s›s›nda olmamas› ve son olarak
direkt coombs testinin negatif bulun-
mas›, immün hemolitik anemilerin aley-
hine gibi görünmektedir.

Öyküde trombotik epidozlar›n olma-
mas› ve asit-Ham ve sukroz lizis testinin
negatif olmas›, ak›m sitometresinde
eritrosit ve granülositlerde CD 59
expresyonunun azalmam›fl olmas›, PNH
tan›s›ndan uzaklaflt›rmaktad›r.

Kald› ki hastada son günlerde artan
hemodinami problemi oldu¤u aç›kça
farkedilmektedir. Özgeçmiflinde, aort
protezi operasyonu oldu¤u ifade edil-
mifltir. Kalp yetersizli¤i ile artan tür-
bülans kusurunun, eritrositlere zarar
verebilece¤i iyi bilinmektedir. Olgularda
intravasküler hemolizin bütün bulgular›
mevcut olabilir.

Mekanik Hemoliz
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23 yafl›ndaki Antakya’l› erkek hasta bel
a¤r›lar› nedeniyle baflvurdu. Öyküsün-
de, 3 günden beri ishali oldu¤u, aile
öyküsünden 3 kardeflinden birinde
kans›zl›k oldu¤u ö¤renildi.

Fizik muayenesinde; atefl:360C, nab›z:
72/dakika, tansiyon arteryel:
110/80mmHg, olarak ölçüldü. Genel
durumu orta, hafif soluklu¤u yan›nda
traube alan›n›n kapal› oldu¤u ve dala¤›n
kosta kenar›ndan itibaren 2 cm. palpe
edilebilir oldu¤u anlafl›ld›.

Labaratuar tetkiklerinde; hematokrit:
%28, hemoglobin.9.2 g/dl, total lökosit:
8.200 /mm3, trombosit: 215.000 /mm3,
nötrofil:%61, lenfosit: %38, monosit:%1,
MCV:71fl, retikülosit: %6.0, eritrosit sed-
imentasyon h›z›:30 mm/saat olarak
ölçüldü. Hastan›n HPLC (yüksek per-
foromansl› likid kromatografisi) ile
yap›lan hemoglobin (Hb) elektro-
forezinde; HbA2:%5.2, HbF:%4.8,
HbA.%14.2 ve Hb S.%75.8 olarak
ölçüldü.
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Çal›flma-13

Resim 13-1(A,B) Periferik Kan Yaymas›: Karakteristik rijit orak hücre (sickle hücresi) ve target
hücreleri görülmektedir. (Giemsa boyama, x200)  (Resim 13-1 A,B)

A B



1. Bel a¤r›s›
2. ‹shal
3. Anemi
4. Splenomegali

Karakteristik olarak kanama bulgusu
olmaks›z›n, kar›n ve ekstremite a¤r›lar›
ile birlikte hemoglobinin  de¤erlerinin
birden düflmesi, hemolizi akla getirme-
lidir. Bu hastada tipik periferik kan
bulgular› ile hastada  "sickling hastal›¤›"
tan›s›n› düflünmek kolay olmufltur.
Oraklaflma fenomeni; hemoglobin
zincirinde glutamik asit yerine 6. pozis-
yonda valin’in geçmesiyle ortaya ç›kan
mutant hemoglobin S’nin yol açt›¤› bir
durumdur. Oksijensiz ortamda HbS’nin
polimerize olmas› ve eritrositlerin defor-
me olma kabiliyetinin azalmas› sonu-
cunda orak hücreler ortaya ç›kar. ‹nfek-
siyon, hipoksi ve dehidratasyon gibi
durumlar oraklaflmaya yol açabilir. Has-
tada  ishal ile birlikte giden hastal›k tab-
losunun olay› tetikledi¤i düflünülebilir.

Sickling (oraklaflma fenomeni);
- Sickle-cell trait (Hb AS )
- Homozigot sickle-cell anemi (Hb SS)
- Hb C hastal›¤› (Hb SC)
- Sickle-cell beta talasemi(β+ ve βo

talasemi )
- Sickle-Hb D hastal›¤› birlikteli¤inde

mevcut olabilir.
Ayr›ca tan› için klinik önemlidir.

Mikrositoz, hipokromi, vazooklusiv kriz
ve splenomegali ile birlikte giden sickle-
talasemi tablosunda Hb F ve A2 normal
ise; HbS band›nda %12 civar›nda mutant
hemoglobinin söz konusu olabilece¤i
sickle-Hb lepore double-heterozigot
durumu akla gelmelidir. Asit elektro-
forez yap›lmal›d›r.

Hemoglobin D hastal›¤› (homozigot D
veya HbS-D double heterozigotlu¤u)
benzer klinik tablodan sorumlu olabilir.
Geriye dönüflümsüz sickling’e gitmifl
hücreler ortaya ç›kabilir. Asit elektro-
forez tan›ya yard›mc› olabilir.

Sickle-HbE hastal›¤›, bir beta talasemik
hemoglobinopati tablosudur, Tablo çok
hafif seyirlidir. Hb E’nin jel elektro-
forezinde, elektroforetik mobilitesi HbC
ye benzer ancak asit elektroforezde kay-
bolur. 

Sickle-HbC hastal›¤›nda ve sickle-beta
talaseminin klinik seyri homozigot sick-
le anemiden daha hafiftir. Sickle-HbC
hastal›¤›nda gözde proliferatif retinopa-
ti, sickle-cell-talasemide ise splenome-
gali ön plandad›r. Özel metotlarla Hb
elektroforezinde HbC araflt›r›lmas› ve
HbA2 ve HbF analizi, tan›ya yard›mc›
olabilir.

Olguda; vasooklusiv kriz ve sickling’e
gitmifl eritrositler yan›nda splenomegali-
nin tespit edilmesi, eritrosit ölçüm de-
¤erleri ve tipik Hb F ve HbA2 düzeyleri
ile, sickle-b+talasemi tip II bulundu¤u
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düflünülebilir. Olguda 22 yafl›na kadar
iskelet sistemi, renal ve kardiak hasar-
lar›n oluflmam›fl olmas›, tan›y› destekle-
mektedir.

Sickle-β+Talasemi Tip II
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Genotip Hb %Hb  A % Hb F %Hb A2 MCV Retikülosit      No.

Hb  SS 7.83 0 4.56 2.87 85.9 10.18 123

Hb S-βo tal 8.85 0 5.86 5.02 69.3 7.2 41

Hb Hb S-β+ tal,tip I 8.37 3-5 6.8 4.90 63.7 9.7 3

Hb S-β+ tal,tip II 10.28 8-14 5.2 4.68 70.0 6.6 14

Hb S-β+ tal,tip III 11.55 18-25 5.1 4.66 73.3 1.27 76

Tablo 13-1: Sickle cell anemi- beta talaseminin ay›r›c› tan›s›nda kullan›lan hematolo-
jik de¤erler  

TANI



28 yafl›ndaki erkek hasta 10 günden beri
ortaya ç›kan atefl, halsizlik ve bo¤az
a¤r›s› nedeniyle baflvurdu. Öyküsünde;
ateflinin, üflüme ile birlikte ve daha çok
ö¤leden sonralar› 380C’ye kadar yüksel-
di¤ini ifade etti. Son günlerde artan
bo¤az ve adele a¤r›lar› nedeniyle ifllerini
yapamaz hale geldi¤i ö¤renildi.

Fizik muayenesinde; atefl:37.50C, nab›z:
90/dakika, kan bas›nc›: 120/70mmHg
olarak ölçüldü. Genel durum orta, bilin-
ci aç›k, konjonktivalar› hiperemikti.
Olguda membranöz anjin oldu¤u tespit
edildi. Submandibuler bölgede ve sol
üst servikal bölgede, çok say›da patolo-
jik boyutta lenfadenomegalileri mevcut-
tu. Traube alan› kapal› ve dalak, kosta
kenar›ndan 2 cm hassas olarak palpe
edildi. 

Laboratuar tetkiklerinde; hematokrit:
%32, hemoglobin: 11.0 g/dl, total
lökosit: 16.000/mm3, nötrofil: %46,
lenfosit: %42, monosit: %12, trombosit:
62.000/mm3, olarak saptand›. Eritrositler
normositik, normokromikti. ALT de¤er-
lerinde hafifçe yükselme saptand›.
Toksoplazma, Klamidya, Streptokok,

Brucella, Rubella, VDRL, Hepatitis C,
Hepatitis B virus ve HIV1-2 için serolojik
testler negatif bulundu. Paul-Bunnel
testi 1/128 dilüsyonda pozitif sonuç
verdi. Bo¤az kültüründe, normal bo¤az
floras›na ait bakteriler üredi.

1. Atefl
2. Lenfadenopati
3. Membranöz anjin
4. Trombositopeni
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Çal›flma-14

Resim 14 Periferik Kan Yaymas›: Kenarlar›
düzensiz, sitoplazmas› komflu eritrositlere
bitiflik, bazofilik sitoplazmal›, iri, atipik lenfos-
itler seçilmektedir. (Giemsa boyama, x1000)
(Resim 14)   
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5. Lenfomonositoz
6. Anormal biyokimya ve serolojik bul-

gular

Olgunun total lenfosit say›s›n›n
4x109/litre üzerinde ölçüdü¤ü dikkate
al›n›rsa, lenfositoz olarak de¤erlendirile-
bilir, ancak 10 yafl›na kadar 7x109 üze-
rindeki de¤erlerin lenfositoz olarak
tan›mlanmas› gerekti¤i hat›rlanmal›d›r.
Olgunun, yaklafl›k 7 günden beri devam
eden atefli, k›rg›nl›¤›, bo¤az a¤r›s› ve
servikal lenfadenomegalileri; olguda
akut bir enfeksiyöz lenfositozun varl›¤›-
n› düflündürmektedir. 

Akut enfeksiyöz lenfositozlar;
Bo¤maca
Akut enfeksioz lenfositozis
Enfeksioz hepatitis
Enfeksioz mononükleosis
Toksoplazmozis
Sitomegalovirüs

ile nadiren enterovirüs ve adenovirüs
enfeksiyonlar›n seyrinde ortaya ç›kabil-
mektedir. Olguda, bo¤maca   ve dökün-
tülü cilt hastal›klar›n› destekleyen bul-
gular ortaya ç›kmam›flt›r. 

Özellikle B-lenfositleri etkileyen
Epstein-Barr virüs (EBV), B hücrelerini
özel reseptörler arac›l›¤› ile enfekte
etmekte ve atipik lenfositoza (T-lenfosit-
lerinin aktivasyonuna) yol açmaktad›r.

Atipik lenfositoz; EBV d›fl›nda, sito-
megalovirus (CMV), HIV enfeksiyonu,
hepatit, ilaç reaksiyonlar› ve toksoplaz-
mozda da ortaya ç›kmaktad›r.

Olguda HIV ve viral hepatit için serolo-
jik testler negatiftir. ‹laç öyküsü al›nama-
m›flt›r. Çevresel insektisitlerin etkisi has-
tada ekarte edilemez ise de EBV enfek-
siyonu için karakteristik hetorofil
antikorlar›n monospot reaksiyonu ile
1/128 dilüsyonda pozitif bulunmas›
enfeksiyöz mononükleozu destekle-
mektedir. Ay›r›c› tan› daha çok EBV
infeksiyonu ile sitomegalovirus aras›nda
yap›lmal›d›r. CMV daha çok immün
yetersizli¤i olan kiflilerde ortaya ç›ksa
da, immünitesi bozulmam›fl kimselerde
de oluflabilir. Benzer klinik tablodan
sorumlu olabilir ve atipik lenfositoz ve
mononükleoza yol açabilir. Karaci¤er
enzimlerini yükseltebilir. Ancak CMV
enfeksiyonu, EBV’ye göre daha az
s›kl›kta trombositopeniye neden olur ve
membranöz tipte anjin, tipik bir bulgusu
de¤ildir. ‹mmün yetersizli¤i olmayan
genç bir insanda, tipik üst solunum yolu
bulgular› ve serolojik testler nedeni ile
EBV enfeksiyonu daha muhtemeldir.

Hastam›zda lenfoma ve lösemi aç›s›n-
dan flüpheli bulgu mevcut olmad›¤›n-
dan hastaya kemik ili¤i muayenesi
yap›lmam›flt›r.

Enfeksiyöz Mononükleoz (EBV
Enfeksiyonu)
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48 yafl›nda erkek hasta, klini¤imize
yorgunluk flikayetiyle baflvurdu. Öykü-
sünde; 20 y›l önce mide ülseri nedeniyle
ameliyat olan hastan›n ifltah› normal
olmas›na ra¤men 20 y›lda 10 kg kaybet-
ti¤i ve kendisini sürekli halsiz hissetti¤i
ö¤renildi. Hematemez ve melena tarif
etmedi.

Fizik muayenesinde; atefl:36oC, kan
bas›nc›:90/60 mmHg, nab›z:88/dakika
olarak ölçüldü. Cilt  ve konjonktivalar›
soluktu. El t›rnaklar› düzleflmifl ve
beyazlaflm›flt›. Dilinde papillalar atrofik-
ti. Hepatosplenomegalisi yoktu. Kalbin
oskültasyonunda; tüm odaklarda 2/6
fliddetinde sistolik üfürümü mevcuttu.
Solunum sistemi muayenesi do¤al
olarak de¤erlendirildi.

Laboratuar tetkiklerinde; hemoglo-
bin:2.1g/dl, hematokrit:%9.5, total
lökosit:4.200 /mm3, MCV:69.3fl, MCH:
15.3pgr, trombosit: 269.000 /mm3, nöt-
rofil: %68.2, lenfosit:%17.8, RDW:%22,
RBC:1.80 /mm3, eritrosit sedimentasyon
h›z›:16 mm/saat, LDH:84 IU/litre, total
bilirubin:0.5mg/dl, direkt bilirubin:0.2
mg/dl, BUN:8 mg/dl, kreatinin:0.7

mg/dl, total protein:6.5 g/dl, albümin:
3.2 g/dl, ALT:9 IU/ litre, AST:16 IU/ litre,
açl›k mide suyunun pH’›:8, olarak
ölçüldü. Gaitada gizli kan negatifti.
Baryumlu ösefagus–mide-duodenum
grafisinde ise duodenal ülser nifli sap-
tand›. Serum demiri:28mg/dl, demir
ba¤lama kapasitesi:360mg/dl, serum
B12: 312 pg/ml(N:197-866) olarak tespit
edildi.
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Çal›flma-15

Resim 15-1 Fotograf: Olgunun dilinde belir-
gin papilla atrofisi 



1. Anemi
2. MCV düflüklü¤ü
3. Dilde papilla atrofisi
4. Kafl›k t›rnak
5. Anormal demir ve demir ba¤lama

kapasitesi

Orta yafll› erkek hastada mikrositer ane-
minin mevcut oldu¤u kolayca farkedil-
mektedir. Mikrositer anemisi olan bir
olguda, muhtemel demir eksikli¤i olabi-
lece¤i düflünülmelidir. Talasemiler ve
demir eksikli¤i kombinasyonlar› ve
sideroblastik anemiler di¤er nedenler
aras›ndad›r. Majör talasemiler; tipik yüz
görünümü, organomegali ve aile hika-
yesi gibi özellikler ile kolay ay›rde-
dilebilirler.

Kronik hastal›k anemisi; inflamatuvar
hastal›klar, enfeksiyöz ve malign hasta-
l›klar›n seyrinde ortaya ç›karlar. Genel-
de normositik normokromik, nadiren
mikrositik anemilerdir. Demirin makro-
fajlara anormal retansiyonu olmas›na
ra¤men demir transportu düflmüfltür. Bu
hastal›kta demirin depolanmas›nda,
transportunda ve sonuç olarak eritrosit
demir de¤erlerinde bozukluklar  sapta-
nabilir. Karaci¤erden sentezlenen plaz-
ma transferrini demir depolar› ile ters
orant›l›d›r. Demir eksikli¤inde artar,
kronik hastal›k anemisinde ise azal›r.
Serum ferritini demir depolar›n› ölçmek-
te kullan›lan invazif olmayan bir metod-
dur. Sonuç olarak kronik hastal›k ane-
misinde; plazma demiri düflük, demir
ba¤lama kapasitesi normal veya düflük,
plazma ferritini yüksek, kemik ili¤inde
demir normal veya artm›flt›r.

Sideroblastik anemi ve talasemiler
düflünüldü¤ünde; ilkinde hem, ikin-
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Resim 15-2 Fotograf: Olguda beyaz t›rnak
ve kafl›klaflma

Resim 15-3 Periferik Kan Yaymas›:
Hipokromik ve mikrositik yap›da eritrositler
(Giemsa boyama, x1000)
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cisinde ise globin (alfa talasemi veya
beta talasemi trait) defekti vard›r. Demir
depolar› ve demirin transportu  normal
bulunur. Talasemide, plazma demiri,
total demir ba¤lama kapasitesi, %
doymuflluk de¤erleri, plazma ferritini ve
kemik ili¤i demirinin normal oldu¤u
saptan›r. Sideroblastik anemide ise;
plazma demir ba¤lama kapasitesinin
normal veya düflük olmas›n›n yan›nda
di¤erleri normal veya yüksektir.

Alfa ya da beta talasemi trait’i olan has-
talarda da demir eksikli¤i geliflebilece¤i
düflünülmelidir.

Sonuçta; olguda demir eksikli¤i anemisi
olabilece¤i rahatça düflünülebilir. Ancak
tan›da güçlük olan olgularda serbest
eritrosit protoporfirin, hemoglobin A2
ve F’in de ölçülmesi gerekebilir.

Demir eksikli¤i saptanan 50 yafl›ndaki
erkek hastada demir eksikli¤inin neden-
leri mutlaka bilinmelidir. Olgunun
öyküsünde gastrointestinal kanama
tan›mlanmamas›, ayr›ca gaitada gizli kan
tetkiklerinin 3 kez al›nan gaita örnek-
lerinde negatif bulunmas›, parazitoz
saptanamamas› kronik kan kayb›n›n
aleyhine olan bulgulard›r.

Olguda kronik ishal, steatore, di¤er
mineral ve vitaminlere ait yetmezlik tab-
losu da bulunmad›¤›ndan malabsorbsi-
yon sendromu düflünülmemelidir. Has-
tan›n vejeteryan olmamas› ve geofaji
gibi bir yeme bozuklu¤u tan›mlamamas›

demir al›m› ile ilgili bir kusurun da aley-
hine gibi gözükmektedir. Geofajiden
baflka demir absorbisyonunu engelleye-
cek buz, kahve çekirde¤i, a¤aç kabu¤u,
cips ve ka¤›t gibi maddeleri yeme
al›flkanl›¤› da tespit edilememifltir. Bu
yüzden olgunun problemi, idiopatik
demir eksikli¤i olarak tan›mlanabilir.

Bu olgular›n gaitada gizli kanlar›
periodik aral›klar ile incelenir ve endos-
kopik tetkikleri yap›l›rsa; % 36’s›nda üst
gastrointestinal kanal (GIK), % 25’inde
de alt sindirim kanal› patolojilerinin tes-
pit edilebilece¤i bildirilmifltir. Kolo-
noskopik tetkik ile toplam 26 olgudan
11’inde kolon kanseri, 5’inde polip, 5’in-
de vasküler ektazi, 2’sinde kolit, 2’sinde
çekal ülser, 1’inde parazitik enfeksiyon
tespit edilmifltir. Panendoskop ile de,
toplam 37 olguda , 11 duodenal ülser, 6
ösefajit, 6 gastrit, 5 gastrik ülser, 3
vasküler ektazi, 3 anastamoz ülseri, 1
mide kanseri tespit edilebilmifltir.

Olguda radyolojik olarak duodenal
ülser saptanm›fl, ancak kolonoskopi
yap›lamam›flt›r. Olgunun di¤er prob-
lemleri, demir eksikli¤inin non – hema-
tolojik bulgular› say›labilir.

Demir Eksikli¤i Anemisi (Kan kayb› ?),
Duodenal Ülser
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Tablo 15-1: M‹KROS‹T‹K ANEM‹LER‹N AYIRICI TANISI

Mikrositik anemi (MCV<83 fl)

TDBK: Total Demir Ba¤lama Kopasitesi, SD: Serum Demiri 
FEP:  Free Eritrosit Protoporfirini 
Hb: Hemoglobin
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Serum Ferittin

Normal veya YüksekDüflük

FEP

SD↓ΤDΒΚ↓
veya FEP↑

Hb A2
Hb F

Beta Talasemi
Heterozigot

Normal YüksekKronik hastal›k
anemisi

Serum Demiri
TDBK

DEM‹R EKS‹KL‹⁄‹

Yetersiz al›m 
Absorbsiyon kusuru
Kullan›m bozuklu¤u
Kay›p



67 yafl›nda kad›n hasta; nefes darl›¤›,
çabuk yorulma, gö¤üs a¤r›s› flikayeti ile
baflvurdu.Öyküsünde; 14 y›ld›r hiper-
tansiyon ve kalp yetmezli¤i tedavisi alan
hastan›n gebeli¤i s›ras›nda geofaji (top-
rak yeme) al›flkanl›¤› oldu¤u ö¤renildi.
Bu flikayetlerinin 2 y›ld›r devam etti¤i ve
hastan›n herhangi bir gastrointestinal
kanama öyküsü olmad›¤› anlafl›ld›.

Fizik muayenesinde; kan bas›nc›: 140 /
60 mm Hg, nab›z: 112 / dakika olarak
bulundu. Cilt rengi soluk, vücut yap›s›
obez görünümdeydi. Boyunda venöz
dolgunluk yoktu. Hepatomegalisi, sinü-
zal taflikardisi mevcuttu. Dinlemekle
kalpte ek ses ve üfürüm saptanamad›. 

Laboratuar tetkikler›nde; hemoglobin:
3.2 g/dl, hematokrit: % 13.5, total
lökosit: 5.800 /mm3, eritrosit:1.74x106

K/mm,  MCV: 77.6 fl, lenfosit: %15.9
olarak ölçüldü.Eritrosit sedimentasyon
h›z›:70 mm/saat, LDH:115 IU/litre, total
bilirubin:0.4 mg/dl, direkt bilirubin:0.2
mg/dl, ALT:11 IU/litre, AST:19 IU/litre,
total protein:6 g/dl, albümin:2.8 g/dl,
BUN:16 mg/dl, kreatinin:0.9 mg/dl,
serum demiri:32 mg/dl, total demir

ba¤lama kapasitesi:476 mg/dl olarak
tespit edildi. Ön-arka akci¤er grafisinde
üst mediastende geniflleme mevcuttu.

1. Anemi
2. Geofaji (toprak yeme)
3. Serum demiri düflüklü¤ü

Orta yafll› kad›n hastada saptanan derin
aneminin sebebi; yap›m azl›¤›na, hücre-
lerin periferde afl›r› y›k›m›na, kan kayb›-
na ya da kronik sistemik hastal›klar›n
seyrinde oluflan anemiye ba¤l› olabilir.
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Hücrelerin periferde afl›r› y›k›m› dikkate
al›nd›¤›nda, afl›r› göllenme (hipersple-
nizm), ekstrakorpüsküler veya intrakor-
püsküler defektlere ba¤l› oluflan hemo-
litik anemiler akla gelmelidir. Bu olguda
splenomegalinin olmad›¤› ve  hemoliz
parametrelerinin normal s›n›rlarda oldu-
¤u düflünülür ise hipersplenizm ve peri-
ferik y›k›mdan uzaklafl›labilir.

Kan kayb› bulgusu olmayan olgunun,
böbrek ve karaci¤er fonksiyonlar›n›n da
normal olarak bulunmas›, kronik  hasta-
l›k anemisinden çok kan hücrelerinin
yap›m›yla ilgili bir kusuru akla getirme-
lidir. Yetersiz eritrosit üretimi veya
kemik ili¤i yetersizli¤i söz konusu ola-
bilir.

Hiposelüler kemik ili¤i olmayan hastada
granülosit ve trombosit yap›m›n›n yeter-
li oldu¤u, eritroid serinin ise geliflmedi¤i
gözlendi.

Eritroid seriye ait bir yap›m azl›¤›n›n
olmas›, eriflkin tipte eritrosit aplazisi
oldu¤unu düflündürmektedir. 20-67
yafllar aras›nda, kad›nlarda erkeklerden
3 kez fazla gözlenen pure red cell
aplasinin, bugün hümoral kaynakl›
otoimmun hastal›k oldu¤u düflünülmek-
tedir. Hastal›¤›n, timoma ve myastenia
gravisle yak›n iliflkisi oldu¤u yaz›lm›flt›r.
Bulgular›n yaklafl›k 1/3’ü, benign timo-
man›n seyri s›ras›nda gözlenmifltir.
Timomadan baflka bronfl kanseri, hodg-
kin ve non-hodgkin lenfoman›n seyrin-
de de eriflkin tipte eritrosit aplazisi
görülebilir.

Olgunun ön-arka akci¤er  grafisinde
orta mediastende geniflleme saptan-
mas›, timoma olas›l›¤›n› da güçlendir-
mifltir.

Bunlardan baflka, olguda, myelodisplas-
tik sendromun yaln›zca eritroid seriyi
ilgilendiren flekli olabilece¤i hat›rlan-
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Resim 16-1: P-A akci¤er grafisi: Olguda
timoman›n mevcudiyetini destekleyen medi-
astinal geniflleme.

Resim 16-2 Kemik ‹li¤i Aspirasyonu:

Kemik ili¤inde eritroid seri hücrelerinde yeter-
sizlik dikkati çekmektedir. (Giemsa boyama,
x1000)



mal›d›r, ancak kemik ili¤inde ciddi
displastik de¤ifliklikler saptanmam›flt›r.
Yine de myelodisplastik sendromun
refrakter anemi ile birlikte giden flekli
ekarte edilememifltir. Hastan›n klini¤i
tümüyle myelodisplastik sendrom ile
uyumlu bulunmam›flt›r. Olguda kom-
pütirize tomografi ile tan›n›n desteklen-
mesi ve kemik ili¤inde sitogenetik
çal›flman›n gerekli oldu¤u düflünülebilir.
Serum demirindeki düflüklük, geofaji ile
ilgili absorbsiyon kusuruyla izah edi-
lebilir.

Hastan›n yap›lan cerrahisinde timoma
tesbit edilerek timektomi yap›lmas›ndan
sonra hastan›n klinik ve laboratuvar bul-
gular› düzelmifltir.

Edinsel Eriflkin Eritrosit Aplazisi (Pure
Red Cell Aplasi), Timoma ‹le Birlikte
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16 yafl›ndaki bayan hasta; çabuk yorul-
ma, el parmaklar›nda uyuflma flikayetleri
ile klini¤e yat›r›ld›. Öyküsünde; son 6
ayd›r çabuk yorulmas› olan hastan›n 10
y›ld›r her gün 4 avuç toprak yeme (geo-
faji) öyküsünün oldu¤u anlafl›ld›. Öz-
geçmiflinde; primer amenore öyküsü
olan hastan›n soygeçmiflinde de; annesi-
nin gebelik döneminde toprak yedi¤i
saptand›.

Fizik muayenede; vücut a¤›rl›¤› 34.5kg,
boy:148.5 cm olarak ölçüldü. Genel
durumu iyi, cilt ve konjonktivalar› soluk,
dil papillalar›nda atrofi ve el parmakla-
r›nda koilonichia mevcuttu. Aksiller ve
pubik k›llanman›n azl›¤›, meme gelifli-
minin yetersiz oldu¤u ve eksternal geni-
tal organlar›n›n prepubertal görünümde
oldu¤u gözlendi. Kosta kenar›ndan
itibaren 4 cm splenomegalisi mevcuttu.

Laboratuar tetkiklerinde; hemoglobin: 7
g/dl, eritrosit: 4.24x 106/mm3, MCV: 60
fl, MCH: 26 pgr, trombosit: 406.000/
mm3, total lökosit: 7200/mm3, eritrosit
sedimentasyon h›z›:20mm/saat, retikü-
losit: % 1, serum demiri: 42 mg/dl, total
demir ba¤lama kapasitesi: 433 mg/dl,

serum çinko: 40mg/dl (N:70-150mg/dl)
olarak ölçüldü. Serolojik ve biyokimya-
sal de¤erleri normaldi. Hormonal tetkik
(FSH, LH, prolaktin, östradiol, progeste-
ron) de¤erleri, prepubertal döneme
uygundu. Tiroid hormon tetkiki ve peri-
ferik kan kromozom analizi normal
s›n›rlarda bulundu. Bat›n ultrasonografi-
sinde splenomegali do¤ruland›. Bar-
yumlu özefagus- mide-duodenum grafi-
sinde C4 seviyesinde anterior ösefageal
web’i düflündüren görünüm vard›.

Toprak vermeden yap›lan demir
absorbisyon testinde, demir ve çinko
absorbsiyonunun bozuldu¤u saptand›.
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Çal›flma-17



H E M A T O L O J İ D E  A Y R I C I  T A N I

61

Resim 17-1: Baryumlu Ösefagus Grafisinde:
c4 seviyesinde ösefageal web

Resim 17-3: Demir Absorbsiyon E¤rileri. Normal olgu e¤rileriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda hastan›n
azalm›fl demir absorbsiyon e¤risi.

Resim 17-2: Fotograf: Olguda genital infan-
tilizm



1. Genital infantilizm
2. Geofagia
3. Anemi
4. Demir eksikli¤i
5. Geliflme gerili¤i
6. Splenomegali

16 yafl›nda primer amenoresi olan genç
bir k›zda ciddi demir eksikli¤i anemisi,
birçok nedene ba¤l› olabilir. Demir
absorbsiyon bozuklu¤u, gastrointestinal
kan kayb›, demir emilimini etkileyen ve
toprakla al›nan birtak›m minerallerin
(çinko, kalsiyum, selenyum vb.) etkisi,
yetersiz al›m söz konusu olabilir.

H E M A T O L O J İ D E  A Y R I C I  T A N I

62

Resim 17-4: Çinko Absorbsiyon E¤risi: Çinko absorbsiyon testi sonucunda normal olgu e¤rileri
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda hastan›n azalm›fl çinko absorbsiyon e¤risi.

Resim 17-5: Periferik Kan Yaymas›:

Hipokromik mikrositer yap›da olan eritrositler
farkedilebilmektedir. (Wright boyama, x1000)

PROBLEMLER

AYIRICI TANI



Hastada gastrointestinal kanama sap-
tanamam›flt›r. Uzun süredir toprak yeme
öyküsü olan hastada fliddetli demir
eksikli¤i ve çinko eksikli¤inin saptan-
mas›; ifltah probleminden dolay› diyetle
yetersiz al›ma ba¤l› olabilece¤i gibi, esas
olarak ba¤›rsakta absorbsiyon kusuru
olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Olguda geofaji, fliddetli demir eksikli¤i
anemisi, çinko eksikli¤i, hipogonadizm
ve hepatosplenomegali ile giden
Tayanç-Reimann-Prasad sendromu dü-
flünülmüfltür. Bu sendromda ineffektif
eritropoiesis, eritrosit yaflam süresinde
k›salma ve splenik sekestrasyonda art-
ma olabilece¤i baz› vakalarda gösterile-
bilmektedir.

Hastalar›n peroral ZnSO4 yan›nda

intramüsküler demir tedavisi ile tedavi
edilebildi¤i, fiziksel ve seksüel geliflme
gösterdi¤i bildirilmifltir. Bu olgularda
geofajin›n nedeni tam olarak anlafl›lma-
m›flt›r. Geofajinin ortaya ç›kmas›nda,
psikolojik ve sosyo-kültürel al›flkanl›kla-
r›n da, demir eksikli¤inin yan›nda rolle-
ri olabilece¤i iddia edilmifltir. Olgumu-
zun annesinin de geofajisinin olmas›
sosyo-kültürel bir etyolojiyi destekleye-
bilir.

Tayanç-Reimann-Prasad Sendromu
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TANI



62 yafl›ndaki erkek hasta; 5-6 aydan beri
devam eden halsizlik ve bel a¤r›s› ile
baflvurdu. Öyküsünde; son zamanlar›n-
da öksürü¤ü, hapfl›r›¤›, adele a¤r›lar›,
gözlerde sulanma ve k›zar›kl›k  benzeri
flikayetleri olmad›¤›, 1960 y›l›nda tüber-
küloz geçirdi¤i ve epileptik nöbetleri
oldu¤u ö¤renildi. ‹laç öyküsü yoktu.

Fizik muayenesinde; atefl: 36.50C, kan
bas›nc› 120/70 mmHg, nab›z: 72/dakika
olarak ölçüldü. Genel durumu iyi, bilin-
ci aç›k ve koopere idi. Sol orta servikal
ve sol aksillada 1 x 1 cm. ebad›nda orta
sertlikte, fikse olmayan, a¤r›s›z lenfade-
nomegalisi saptand›. ‹lave olarak,
traube alan›n›n kapal› oldu¤u ve kosta
kenar›ndan itibaren 2 cm. sert ve a¤r›s›z
splenomegalisi oldu¤u saptand›. 

Laboratuar tetkiklerinde; hematok-
rit:%46.3, hemoglobin.15.3g/dl, total
lökosit:72.500 /mm3, nötrofil:% 36,
lenfosit:% 60, monosit:% 2, trombo-
sit:127.000 /mm3, HbsAg, Salmonella ve
Brucella grup aglutinasyonlar›  negatif,
tiroid fonksiyon testleri ise normal
olarak de¤erlendirildi. Direkt coombs
testi negatif, serum immunglobulin G

düzeyleri normal s›n›rlarda, ‹mmunofe-
notiplendirmede CD19/CD5, CD20/CD5
ortak pozitifli¤i, CD23: pozitif, CD3,
CD25, CD103: negatif  bulundu.
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Çal›flma-18

Resim 18-1 Periferik Kan Yaymas›:
Hastada tespit edilen lenfositoz yan›nda sito-
plazmas› az, kromatin kümelenmesi ve nükle-
olusu belirgin olmayan, hemen hemen normal
görünümlü olgun lenfositler ile birlikte bir
olgun nötrofil seçilmekte. (Giemsa boyama,
x1000)



1. Lenfositoz
2. Lenfadenomegali
3. Splenomegali
4. Lökositoz
5. Trombositopeni

Periferik kanda lenfosit say›s›
5x109/L’den fazla olursa lenfositozdan
sözedilir. Viral hastal›klar; k›zam›kç›k,
kabakulak, enteroviruslar, infeksiyöz
mononükloez, sitomegalovirus, HIV ile
ilaç reaksiyonlar› ve toksoplazmoz
lenfositozdan sorumlu olabilir. Ayr›ca
tan›da önemli olan iki faktörden birin-
cisi; hastan›n yafl›, ikincisi ise; atipik
lefositlerin varl›¤›d›r. Normalden büyük
ve stoplazmas› daha koyu mavi boya-
nan atipik lenfositler sadece enfeksiyöz
mononükleoza spesifik de¤ildir. Miyalji,
atefl, konjonktivit gibi genel virus enfek-
siyonu bulgular› yan›nda yukar›da
say›lan bütün nedenler de mevcut
olabilir. ‹kincisi ise; hastan›n yafl›d›r.
Yetiflkin hastalarda, özellikle ileri
yafllarda, lenfositozun en önemli nedeni
kronik lenfositik lösemi’dir (KLL). Daha
az muhtemel olanlar› tirotoksikoz ve ilaç
reaksiyonlar› olabilir. Bu nedenle bu
olgularda tiroid fonksiyon testleri mutla-
ka yap›lmal›d›r. Olguda ilaç öyküsü
negatif, tiroid fonksiyon testleri ise nor-
mal olarak de¤erlendirilmifltir. Kemik
ili¤i bulgular› ve hastan›n klini¤i,
(lenfadenopati ve splenomegali) KLL’yi

desteklemektedir. KLL için tan› kriter-
lerini standardize eden de¤iflik rehberler
vard›r. NCIWG (KLL Çal›flma Grubu)
taraf›ndan haz›rlanan kriterlere göre :

Lenfositoz 5X109/L’den fazla 
‹mmünofenotipik bulgular   en az bir
B hücesi iflareti  CD19, CD20, CD23 e
ilave olarak CD5
Atipik hücre oran›(ör:prolenfosit)
%55 den az
Kemik ili¤i lenfosit oran› %30 dan
fazla olmal›d›r.

Kronik Lenfositik Lösemi (Evre B)
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Evreleme, afla¤›daki tabloya göre yap›lm›flt›r.

Evre Organomegali Hemoglobin g/dl Trombosit x 109/L
A
A0 Yok >10 >100
A1 Bir ya da iki nodal bölgede >10 >100
AII ‹ki bölgede >10 >100
B Dalak ve/veya Karaci¤er >10 >100

ya da ilave olarak bir nodal bölgede
(> üç bölge)

C Önemli de¤il <10 <100
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Tablo 18-1: KLL’de Uluslararas›  Evreleme Sistemi



22 yafl›nda kad›n hasta; 1993 y›l›nda
difleti kanamas›, solukluk nedeniyle
klini¤e baflvurdu. Öyküsünde; Mart
1992’de halsizlik, yorgunluk, çarp›nt›
flikayeti dolay›s›yla gitti¤i bir üniver-
sitenin t›p fakültesinde yap›lan tetkikler
sonucu aplastik anemi tan›s› kondu¤u
ö¤renildi. 

Laboratuar tetkiklerinde; total lökosit:
1.700-1.100/mm3, trombosit:20.00-
44.000/mm3, MCV:112.5 fl, MCH:
36.4pgr hemoglobin:% 6.8-8.3 gr/dl,
hematokrit:% 19-25, retikülosit:% 0.5
olarak ölçüldü. Eritrosit sedimentasyon
h›z›:58 mm/saat, toksoplazma, hepatitis
B ve HIV serolojileri negatif, serum
demiri:170 mg/dl, total demir ba¤lama
kapasitesi:252mg/dl, vitamin B12:363
ng/ml, folik asit:6,2 mg/100 ml olarak
tespit edildi. Direkt coombs testi, hepatit
C, parvovirüs B19, antinükleer antikor
negatif olarak bulundu. Periferik kan›n
ak›m sitometri ile incelenmesinde;
granülosit ve eritroid seriye ait hücreler-
de membran proteinlerine ait CD58,
CD59 ve CD16a expresyonlar›nda azal-
ma tespit edilmedi. Sitogenetik incele-
me, normal karyotip olarak de¤erlendi-
rildi. Kemik ili¤i aspirasyonunda; ya¤

dokusunda art›fl oldu¤u, selülaritenin
azald›¤›, megakaryositlerin yetersiz
oldu¤u, hastaya antitimositik globulin
(ATG) uyguland›¤› ö¤renildi. ‹mmung-
lobülin, kortikosteroid ve eritropoietin
kullanan hastadan cevap al›namad›¤›
anlafl›ld›.

Sekiz  ay süre ile eritropoietin ve sik-
losporin tedavisi uyguland›ktan sonra
remisyona giren hastada son hematokrit
de¤eri:% 42, hemoglobin:12.2 g/dl, total
lökosit:5.200 /mm3, trombosit:172.000
/mm3 civar›nda ölçüldü.
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Çal›flma-19

Resim 19-1: Kemik ‹li¤i Aspirasyonu:
Tedaviden sonra olgudan al›nan kemik ili¤i
aspirasyon materyalinde selülarite art›fl›
(Giemsa boyama, x1000).



1. Pansitopeni
2. Makrositoz
3. ‹mmünosüpressif tedavi uygulanmas›
4.  Kemik ili¤inin anormal histopatolojik

bulgular›

Olgunun periferik kan tablosu ve kemik
ili¤i bulgular› kemik ili¤i yetersizli¤i
tan›s›n› desteklemektedir. Pansitopenisi
yan›nda hiposelüler kemik ili¤inin
olmas› ve düflük ölçülen retikülosit
de¤erleri, hiposelüler kemik ili¤i ile bir-
likte giden pansitopenilerden birisinin
tablodan sorumlu olabilece¤ini düflün-
dürür. 

Kemik ili¤i yetersizli¤i s›kl›kla kazan›l-
m›fl olarak oluflmaktad›r ve % 80’e yak›n
olguda hiçbir sebep bulunamamaktad›r
(‹diopatik). Pansitopeninin ay›r›c› tan›s›:

Hiposelüler kemik ili¤i ile birlikte olan-
lar:

.Edinsel aplastik anemiler,

.Myelodisplastik sendrom(MDS)

.Akut lösemiler(nadir),

.Kemik ili¤i lenfomas›(nadir),

.Herediter aplastik anemilerdir
(Fankoni sendromu, konjenital diske-
ratoz, retiküler disgenesis v.b)

Pansitopeni ve bisitopeni aplastik anemi
d›fl›nda baflka hastal›klarda da görülebil-
mektedir. MDS’li olgular›n %10’unda

kemik ili¤i hiposelülerdir. Bu hastalar›n
periferik kan›nda  çekirdekli eritrosit-
lerin ve genç granülositlerin bulunmas›,
eritrositlerde polikromazi, flistositler,
bazofilik noktalanma ve Howell-Jolly
cisimciklerinin varl›¤›, kemik ili¤inde
displazik de¤iflikliklerin (hipolobulas-
yon, hipogranülarite, hiperlobulasyon,
nükleerk›r›lmalar, köprüleflmeler, Pel-
ger-Huet  anomalisi) tespit edilmesi ve
sitogenetik anomaliler ile aplastik ane-
miden ay›rdedilebilirler. MDS’de nük-
leer manyetik rezonans görüntüleme
yöntemi ile diffüz selüler görüntü ve
aplastik anemide beklenen ya¤ art›fl›n›n
olmamas› ay›r›c› tan›da de¤erlidir. PNH
hemolize ait bulgular›n olmad›¤› olgu-
larda nötrofil monosit ve lenfositlerde
CD55 ve CD59’un düflük bulunmas›
PNH klonu için tipiktir. Tüylü hücreli
lösemide tartarat dirençli asit fosfataz
aktivitesi gösteren CD25, CD103, CD11c
pozitif B hücrelerinin varl›¤› dikkati
çeker. Bu olguda mevcut bulgular ile
edinsel tipte idiopatik aplastik anemi en
muhtemel tan›d›r.

Aplastik Anemi (Remisyonda)
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51 yafl›ndaki kad›n hasta; ailevi akdeniz
atefli nedeniyle tedavi görmekte iken
rutin kontrolleri s›ras›nda makrositozu-
nun oldu¤u tespit edildi. Öyküsünde;
yaklafl›k 20 y›ldan beri aral›kl› olarak
colchicum dispert adl› ilac› kulland›¤›,
ishalinin olmad›¤› ö¤renildi.

Fizik muayenede;  pretibial ödemi yok-
tu. Hastal›¤›n aktif oldu¤unu düflündü-
recek herhangi bir serozitis bulgusu ve
amiloidoz lehine klinik bir bulgu
(pretibial ödem ve splenomegali) sap-
tanamad›.

Laboratuar tetkiklerinde; hematokrit:%
46, hemoglobin:16 g/dl, total löko-
sit:6.200 /mm3, trombosit:151.000 /mm3

olarak ölçüldü. Serum biyokimyas›nda
özellik saptanmad›. Açl›k mide s›v›s›
pH’›:4 olarak ölçüldü. Serum Vit B12
düzeyi:59 pg/ml olarak ölçüldü. Folik
asit düzeyi normal olarak de¤erlendiril-
di. Eritrosit folat› ölçülemedi. Baryumlu
ösefagus-mide-duodenum grafisi ve
gastroskopisi normal olarak de¤erlendi-
rildi. Rektal biyopsisi amiloid negatif
geldi.
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Çal›flma-20

Resim 20-1 (A,B,C): Kemik ‹li¤i Aspirasyonu: Megoblastik de¤ifliklikler (Resim 20-1 A),
hipersegmentasyon (Resim 20-1 B) ve nükleer stoplazmik asinkroni (Resim 20-1 C) görülmekte.
Ayn› bulgular, myelodisplastik sendrom ve PNH’da da mevcut olabilir. (Giemsa boyama, x1000).

A B C



1. MCV yüksekli¤i
2. Vit B12 düflüklü¤ü

3. Colchicine kullan›m›

Hastam›zda belirgin bir anemi olmaks›-
z›n artm›fl eritrosit volümü ve düflük se-
rum vit B12 düzeyi saptanm›flt›r.

Komplike olmam›fl pernisiyöz anemili
bir hastada folik asit metabolizmas›nda
da bozukluk olabilece¤i için % 50 olgu-
da eritrosit folat› düflebilir, buna karfl›l›k
serum folat› normal ya da yüksektir.
Benzer olarak primer folat eksikli¤inde
% 35 oran›nda düflük serum vitamin B12

düzeyleri saptanabilir. Bu yüzden, mak-
rositoza yol açan hadisenin gerçekten
vitamin B12 eksikli¤i mi yoksa folat

eksikli¤i mi oldu¤unu anlamak için
eritrosit folat›n›n yan›nda vit B12 eksik-

li¤inin spesifik bir testi olan idrarda
metil melonik asit ölçülmelidir.

Olguda normal folat ve düflük B12

de¤erleri, tek bafl›na Vit B12 eksikli¤ini
düflündürmektedir.

Olguda aflili’nin olmamas› ve mevcut
gastrik biyopsi bulgular›; atrofik gastrit
ile iliflkili vitamin B12 eksikli¤inden
uzaklaflt›rmaktad›r. Ameliyat öyküsü-
nün olmamas›; eksikli¤e yol açabilecek
intestinal rezeksiyonlardan ve kronik
ishal tablosunun olmamas›; iltihabi
ba¤›rsak hastal›klar›ndan ve çölyak has-
tal›¤›ndan uzaklaflt›rmaktad›r. Vegeter-
yanl›k, yafll›l›k ve difl problemi gibi
nedenler olguda kolayca ekarte edilebi-
lir. Parazit için d›flk› testleri negatif
bulunmufltur. Ancak, klinik olarak intes-
tinal patolojileri ekarte etmek için müm-
künse a¤›zdan B12 ile birlikte intrinsik
faktör (IF) verilmelidir. IF ile düzeltile-
meyen absorbsiyon testi, intestinal pato-
lojileri düflündürebilir. Divertikül, anato-
mik anormallikler ve intestinal obstrük-
siyon gibi afl›r› intestinal bakteri koloni-
zasyonuna yol açabilecek hadiseler
görüntüleme yöntemleri ile (ÖMD, bar-
yumlu kolon grafisi vs.) araflt›r›lmal›d›r.

Olguya, intrinsik faktör ile birlikte
absorbsiyon testi yap›lmam›fl olmas›na
ra¤men, klinik, biyokimyasal ve radyo-
lojik yöntemler ile B12 eksikli¤ine yol
açabilecek hadise saptanamam›flt›r.

‹laç etkileflimi, B12 ve Folat eksikli¤i için
önemli olabilir.
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Klinik durum Serum B12 Serum Folat Eritrosit Folat

Normal Normal Normal Normal
B12 eksikli¤i Düflük Normal-Yüksek Düflük

Folat eksikli¤i Normal-Düflük Düflük Düflük
B12 ve folat eksikli¤i Düflük Düflük Düflük

PROBLEMLER

AYIRICI TANI



Hastam›z, 20 y›ld›r düflük doz colchicine
kullan›lmaktad›r. Tedavi öncesinde 2
defa ölçülen Vit B12 düzeyi normal

s›n›rlarda bulunmas›na ra¤men tedavi
sonras›nda düflük bulunmufltur.

Vitamin B12 Eksikli¤i, ‹laç Etkileflimi

(Colchicine)
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TANI

MCV < 100 fl

‹laç kullan›m›n› sorgula

Retikülosit sayd›r

Periferik yaymay› incele

Retikülosit 
yüksek

Hemoliz ve 
kanamay› 
ekarte et

Laboratuar hatas› 
(hiperglisemi, 
hiperlökositoz)

Serum B12
ve folat

Normal

Kemik ili¤i aspirasyon
biyopsi sitogenetik

Düflük

Etioloji araflt›r

H‹POT‹RO‹D‹ZM
S‹ROZ

MYELOD‹SPLAZ‹ MEGALOBLASTIK ANEM‹

Karaci¤er 
fonksiyonlar› 
serum tiroksini

Yaymada
Makrosit 
yok

Oval
Makrosit

Yuvarlak
Makrosit

Tablo 20-1: Megaloblastik anemilerin ay›r›c› tan›s›



76 yafl›nda erkek hasta, nefes darl›¤›,
atefl, terleme ve ayaklar›nda flifllik nede-
niyle klini¤e baflvurdu. Öyküsünde;
flikayetlerinin 1 aydan beri oldu¤u, 10
y›ld›r hipertansiyonu oldu¤u, düzensiz
ilaç kullan›m› oldu¤u, ifltah› normal
olmas›na ra¤men  4 ayda 10 kg kaybet-
ti¤i ö¤renildi. 

Fizik muayenesinde; tansiyon arteryel
150/90 mmHg, nab›z:80/dakika, atefl:
360C, cilt ve konjonktivalar soluk, skle-
ralar subikterikti. Boyunda venöz dol-
gunluk, kalpte tüm odaklarda 2/6
fliddetinde pansistolik üfürüm mevcuttu.
Akci¤er sol alt zonda solunum sesleri
azalm›fl olup krepitan raller vard›.

Hepatosplenomegalisi olan hastada
lenfadenopati tespit edilmedi. 

Laboratuvar tetkiklerinde; Hb: 2.9g/dl,
Hct:%10, total lökosit:3.700 /mm3,  erit-
rosit:0.87x106/mm3, trombosit:23.000
/mm3, nötrofil:%18, lenfosit:%74,
MCV:113,5 fl, MCH:36.5, eritrosit sedi-
mentasyon h›z›:180 mm/saat, kanama
zaman›:4’30, p›ht›laflma zaman›:11 daki-
ka 20 saniye, direkt ve indirekt Coombs
testi (-), serum demiri:108 mg/dl, total
demir ba¤lama kapasitesi: 221mg/dl,
BUN: 20 mg/dl, kreatinin:1 mg/dl,
LDH:254 IU/litre, total bilirubin:
1.6mg/dl, direkt bilirubin:0.2 mg/dl,
ALT:8 IU/litre, AST:14 IU/litre, total
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Çal›flma-21

Resim 21-1:Periferik Kan Yaymas›:

Normokromik görünümde eritrositlerde ve ani-
zositoz yan›nda fragmante eritrositler dikkati
çekmekte. (Giemsa boyama,x1000)



protein:6.1 g/dl, albümin.2.8 g/dl,
Asit-Ham testi (+), fleker-su testi (+),
immunofentiplendirmede CD59, CD55
eritrosit ve lökositlerde, düflük olarak
tespit edildi. Kromozom anormalli¤i
saptanmad›. Kemik ili¤i aspirasyon ma-

teryalinin  tetkikinde hiposelüler kemik
ili¤i ve  megaloblastik de¤ifliklikler sap-
tand›. Serum haptoglobulini düflük olan
hastan›n idrar tetkikinde hemoglobinüri
d›fl›nda anormallik saptanmad›. 
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Resim 21-2 (A,B,C,D): Kemik ‹li¤i Aspirasyonu: Eritrositer seride megaloblastik de¤ifliklikler
(Resim 21-2 A); diseritropoietik flekiller (Resim 21-2 B) ,nükleer sitoplazmik asinkroni (Resim 21-2
C); ve bazofilik noktalanma (Resim 21-2 D) (Giemsa boyama x1000)

A B

C D



1. Hemolitik anemi
2. Pansitopeni
3. Dalak büyüklü¤ü
4. Anormal biyokimyasal de¤erler

50 yafl›n üzerindeki erkek hastada,
hiçbir kan kayb› bulgusu olmaks›z›n son
zamanlarda gittikçe düflen hematokrit
de¤erleri saptanm›fl. Olgunun hafifçe
artm›fl bilirubin ve laktik dehidrogenaz
de¤erleri ile birlikte subikteri mevcut.
Herhangi bir renal yaralanma bulgusu
olmaks›z›n hemoglobinürisi saptanm›fl.
Beyaz küresinin ise hafifçe sola kaym›fl
oldu¤unu görmekteyiz. Haptoglobulin
düzeyi düflük olarak bulunmufl. Bu
bulgular, hemolizi düflündürmektedir.
Hastan›n k›rm›z› küreleri periferde nor-
male yak›n göründü¤ünden ve flistosit,
triangüler eritrositler ve sferositler peri-
ferik yaymada saptanamad›¤› için intra-
vasküler hemoliz nedenlerinden ilk akla
gelen; hemolitik üremik sendrom,
yayg›n intravasküler koagülasyon ve
trombotik trombositopenik purpuradan
uzaklafl›lmas› uygun olabilir. Olgunun
intravasküler hemolizi yan›nda major
problemi pansitopenidir. Düflük hücre
say›s›n›n birkaç aydan beri devam etti¤i
dikkati çekmektedir. Birlikte periferde
atipik hücre ya da blast saptanamam›fl-
t›r. Kemik ili¤inde hafif  megaloblastik
de¤ifliklikler saptanmas›na karfl›l›k
hematopoiesisin zay›flam›fl oldu¤unu

destekleyen ciddi displastik de¤ifliklik-
ler mevcut de¤il. Olgunun lenfade-
nopatisi olmaks›z›n s›n›rda diffüz
büyümüfl dala¤› mevcut oldu¤undan
ay›r›c› tan›da flunlar› düflündürmelidir:

a. Hipersplenizm
b. Malign histiositoz
c. Periferik T hücreli Lenfoma
d. T hücreli lösemi
e. K›ll› hücreli Iösemi
f. Agnojenik Myeloid Metaplazi
g. Non-hodgkin Lenfomalar
h. Paroksismal nokturnal hemoglo-

binüri (PNH)

Hipersplenizm, bu problemlere yol
açabilir. Ancak hastada portal hipertan-
siyon ve periferik siroz bulgular›n›n
bulunmamas›, Felty ve Gaucher sendro-
munun bulgular›n›n mevcut olmay›fl›,
bizleri bu tan›lardan uzaklaflt›r›yor. Ayn›
flekilde, hastan›n tarif etti¤i terleme ve
atefl, tüberküloz ve endokardit lehine
güçlü bir delil say›lamaz.

Malign histiositozis, atefl ve pansi-
topeniye, progressif halsizlik ve mevcut
kemik ili¤i bulgular›na yol açabilir.
Ancak hastan›n genel durumun daha
kötü, dala¤›n›n daha büyük olmamas›
ve kemik ili¤inde histiosit saptanma-
mas›, bu tan›dan uzaklaflt›rmaktad›r.

Kemik ili¤inde eritrofagositozun saptan-
mam›fl olmas› nedeniyle periferik T
hücreli lenfoma pek muhtemel de¤ildir.
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T hücreli lösemi; Ienfositoz, periferde
granüler Ienfositler ile birlikte pansi-
topeni olufluyla karakterizedir. Bu hasta
için pek muhtemel de¤ildir.

K›ll› hücreli lökemia; bir di¤er pansi-
topeni ve hafif splenomegali nedeni
olabilir. Kemik ili¤inde k›ll› hücrelerin
(hairy cell ) gözden kaçabilece¤i unutul-
mamal›d›r. Gamma globulin art›fl›
saptanamam›fl ve kan biyokimya bulgu-
lar› hastada normal s›n›rlarda bulun-
mufltur. E¤er gözden kaç›r›lm›fl oldu¤u
düflünülse bile, bu hastada, k›ll› hücreli
lökemia mümkün ama pek muhtemel
durmuyor. Yine de olgular›n 2 / 26’s›n-
da tan› için splenektomi gerekti¤i yaz›l-
maktad›r. Kemik ili¤i retikulum boyas›-
n›n tan›ya yard›mc› olabilece¤i düflünü-
lebilir.

Agnojenik myeloid metaplazide (AMM)
splenomegali ve pansitopeni yan›nda %
15 hemolitik epizodlar›n  olabilece¤i
hat›rlanmal›d›r. Atefl ve terleme, %
10’dan az orandad›r. Beyaz küre sola
kayabilir. ‹lave olarak tipik gözyafl›
hücreleri bulunmayabilir. Kemik ili¤i
fibrozisi, tan›y› destekleyebilir.

Non-hodgkin lenfomalar; primer
splenik lenfoma için 3 kriter mevcuttur.
I) lenfadenopati bulunmamas›, II)
primer semptomun splenomegali ile
ilgili olmamas› ve III) splenomegali ile
lenfoma tan›s› aras›nda 6 ay ya da daha
uzun süre olmas›. Ancak lenfomalar›n %
1’inden az›, bu kriterlere girmektedir.
Hasta için pek muhtemel de¤ildir.

Paroksismal nokturnal hemoglobinüri;
3-5. dakadda ortaya ç›kabilen nadir bir
hastal›kt›r. Kronik intravasküler hemoliz
ve hemoglobinüri ile birlikte trombotik
epizodlar›n olmas›yla karakterizedir.
Altta yatan defekt DAF (decay accelera-
ted factor) denilen kompleman› inaktivi-
te eden bir membran proteininin hücre-
lerin yüzeyinde olmamas›d›r. Böylece
komplemana duyarl›l›¤› olan hücreler
parçalan›r. Hemoliz ile birlikte pansi-
topeni olabilir. Hastal›kta aplastik anemi
ve lösemi aras›nda iliflki olabilece¤i
yaz›lm›flt›r. Hastada tüm bulgular PNH
ile uyumlu olabilir. Ayr›ca PNH tan›s›,
Ham’›n asit-lizis testi ile ve idrarda
hemosiderin mevcudiyeti, immunfeno-
tiplendirme ile konabilir. Myelodisplas-
tik sendromda da asit-Ham testi nediren
pozitif olabilir. ‹drarda  hemosiderin (+)
ve  Asit-Ham testi (+) bulunan olguda
immunfenotiplendirmede CD59,
CD55’in eritrosit ve lökositlerde düflük
bulunmas› PNH tan›s›n› kesinlefl-
tirmektedir.

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri
(PNH)
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16 yafl›nda erkek hasta; öyküsünde 45
gün önce sar›l›¤› geliflti¤i, 15 gün önce
de pansitopeni saptand›¤›,  hematopoi-
etik veya hepatik toksinlerle, kan ürün-
leriyle veya hepatitli flah›slarla temas›
olmad›¤› ö¤renildi. 

Fizik muayenede; atefl, ikter, yayg›n
petefliler, hematüri, melena ve hepato-
megali saptand›. 

Laboratuar tetkiklerinde; AST, ALT,
direkt ve indirekt billirubin yüksek
bulundu. Belirgin pansitopenisi vard›.
Hepatitis B markerlar› ve anti-HAV (-)
olarak saptand›. Kemik ili¤i yaymas› ve
biyopsisi hiposellülerdi. Hastaya antibi-
yotik, antiasit ve steroid baflland›. Kan
transfüzyonu yap›ld›. Ancak tedaviden
yararlanamayan ve maddi durum nede-
niyle kemik ili¤i transplantasyon olana¤›
bulunamayan hasta bir ay sonra kaybe-
dildi.
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Çal›flma-22

Resim 22-1 (A,B) Kemik ‹li¤i Biyopsisi: Kemik spekülleri aras›nda ya¤ doku art›m› ile beraber
ilik elemanlar›ndan fakir kemik ili¤i dokusu (Resim 22-1 A), normal bir kemik ili¤i biyopsisi (Resim
22-1 B) ile mukayese edilebilmektedir. (Hemotoksilen eosin boyas›, x400)

A B



Akut viral hepatitin, hematolojik komp-
likasyonlar› aras›nda hafif anemi, orta
derecede lökopeni, relatif lenfositoz,
daha az s›kl›kla da trombositopeni,
agranülositoz, pür red cell aplazi ve
aplastik anemi bulunmaktad›r. Ciddi
aplastik anemi, hepatitin nadir (% 0.01-
0.02) fakat önemli bir komplikasyonu-
dur. Bugüne kadar 200’den fazla post-
hepatitik aplastik anemi vakas› rapor
edilmifltir. Vakalar›n ço¤u genç ve 2/3’ü
erkektir. Akut hepatit ata¤› ile aplastik
anemi aras›ndaki süre 0-32 hafta aras›n-
da de¤iflmekle birlikte ortalama 8-12
haftad›r. Hastalar›n ço¤u, üç ay içinde
enfeksiyöz ve hemorajik komplikasyon-
larla ölürler. Genifl spektrumlu antibiyo-
tiklerin, kortikosteroidlerin, androjenle-
rin ve kan ürünlerinin deste¤iyle dahi
survi % 10-20’yi geçmemektedir. Vaka-
lar›n ço¤unun non A-non B hepatite
ba¤l› oldu¤u rapor edilmifltir. Hepatitis
B’ye ba¤l› aplastik anemi vakas› ise
sadece birkaç tanedir.

Posthepatitik Aplastik Anemi
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21 yafl›ndaki kad›n hasta; öyküsünde 1
haftadan beri devam eden atefl, öksü-
rük, gözlerde k›zarma ve yayg›n vücut
a¤r›lar› oldu¤u ve çevresinde benzer
yak›nmalar› olan hastalar bulundu¤u
ö¤renildi.

Fizik muayenesinde; atefl: 38°C, nab›z:
110/dakika, tansiyon arteryel: 120/80
mmHg, genel durum iyi, fluur aç›kt›.
Hastada konjonktivit hali mevcuttu.
Farinks hiperemik, tonsiller hafif
hipertrofik, her iki orta servikal ve
submandibuler bölgede 1x1 cm ebad›na

kadar de¤iflik büyüklüklerde hassas ve
fikse olmayan lenfadenomegalileri mev-
cuttu. Bacaklar›nda 1x1 ve 1x2 cm
ebad›nda 2 adet ekimotik saha tespit
edildi.

Laboratuar tetkiklerinde; Hct: %42, total
lökosit: 4.200 /mm3, nötrofil: %42,  len-
fosit: %52, eozinofil: %4, monosit: %2,
trombosit: 120.000 /mm3, kanama ve
p›ht›laflma testleri normal de¤erlendiril-
di. Hastan›n Chlamydia, Paul-Bunnel,
HBV, Salmonella, Brucella, Toksoplaz-
ma, HIV serolojik testleri (-) bulundu.
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Çal›flma-23

Resim 23-1 (A,B) Periferik Kan Yaymas›: Atipik lenfositoz ya da aktive T-lenfositleri; normal
lenfositlerden daha iri, hücrelerin d›fl kenarlar›nda düzensizlik (Resim 23-1 A) ve nadiren sitoplaz-
mada vakuoller (Resim 23-1 B) olabilir (Giemsa boyama, x1000)

A B



1. Ses k›s›kl›¤›
2. Öksürük, hapfl›r›k
3. Atefl
4. Lenfadenomegali
5. Atipik lenfositoz

Akut enfeksiyöz lenfositoz; Toksoplaz-
ma, HBV, HIV, CMV, Chlamydia ve EBV
enfeksiyonlar› ile baz› enterovirus ve
adenovirus enfeksiyonlar›nda olabilece-
¤i hat›rlanmal›d›r. Her ne kadar kon-
jonktivit, CMV ve chylamydia enfeksi-
yonlar›nda olabilirse de hastada Tok-
soplazma, HBV, HIV ve chlamidya için
serolojik testler ile Epstein-Barr virus  in-
feksiyonu için heterofil antikorlar›n ne-
gatif bulunmas› bu hastal›klar›n daha az
muhtemel oldu¤unu düflündürmektedir.

Hastam›z için tan› koydurucu bulgu,
ayn› bölgede hastal›¤› taklit eden küçük
epidemilerin olmas› ve mevsimsel özel-
likleridir. Hastal›¤›n bahar aylar›nda
olmas› üst solunum yolu bulgular› ve
konjonktivit ile karfl›m›za ç›kmas›, en
olas› tan› olarak adenovirus enfeksiyo-
nunu desteklemektedir.

Adenovirus Enfeksiyonu
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17 yafl›ndaki kad›n hasta; kollar›nda ve
bacaklar›nda güçsüzlük, bel a¤r›s›,
burun kanamas› flikayetiyle baflvurdu.
Öyküsünde; 3 aydan beri göz çevresin-
de k›rm›z›-pembe renkte de¤iflikliklerin
ve yutma güçlü¤ü, ellerinde so¤ukta
a¤r› ve morarma  oldu¤u, özgeçmiflinde,
1 y›l önce sa¤ meme alt›nda ç›kan lezyo-
na zona zoster tan›s› kondu¤u ö¤renildi.

Fizik muayenesinde; kan bas›nc›:
110/70 mmHg, nab›z:80/dakika idi.
Umblikus alt›nda mor strialar vard›. Sa¤
ve sol dizde artrit (lokal a¤r›, s›cakl›k,
k›zar›kl›k) mevcuttu.

Laboratuar tetkiklerinde; Hb:9.9 g/dl,
Hct:% 35.5, MCV:75.4 fl, MCH:21, total
lökosit:11.700 /mm3, eritrosit:4.71 x 106

/mm3, trombosit:35.000 /mm3, nötro-
fil:% 68.1, lenfosit:% 27.2, eritrosit
sedimentasyon h›z›:60 mm/saat, trom-
bin zaman›:12.8 saniye, kanama zama-
n›:4 dakika, protrombin zaman›:11.7
saniye (% 100), BUN:13mg/dl, kreati-
nin:0.8mg/dl, total bilirubin:1.1mg/dl,
direkt bilirubin:0.2 mg/dl, LDH:670
IU/litre, CPK:25 IU/litre, serum demiri:
13 mg/dl, total demir ba¤lama kapasite-

si:430 mg/dl, gaitada gizli kan: (-), cilt ve
kas biyopsisinde yo¤un lenfositik infil-
trasyon, anti RNP (+), elektromyografik
tetkikte proksimalde daha belirgin olan
myojenik tutulum saptand›.
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Çal›flma-24

Resim 24-1 Periferik Kan Yaymas›:

Hastan›n periferinde tekli ve dev trombositler
dikkati çekmektedir. (Giemsa boyama, x1000)



1. Anormal cilt bulgular›
2. Proksimal adele tutulumu
3. Kanama diatezi
4. Artrit
5. Disfaji

Bir y›l önce mikst konnektif doku
hastal›¤›  tan›s› konan ve son zamanlar-
da kanama diatezi problemi ortaya
ç›kan hastada, nedenin ortaya konmas›
için öyküde flunlar çok önemlidir.

• Kanamay› ortaya ç›karan faktörler
• ‹laçlar
• Kanaman›n yeri
• Di¤er hastal›klar
• Kanaman›n süresi
• Aile hikayesi

Eklem içi kanamadan ziyade, küçük
petefli ve ekimozlar›n özellikle alt ekst-
remitelerde olmas›, kanama zaman›nn
uzun olmas›, bizi daha çok trombosit
fonksiyonlar› ile ilgili faktörlere yön-
lendirmelidir. Gerçekten de trombosit
say›s›n›n hastada zaman zaman
20.000/mm3’nin alt›na düfltü¤ü izlen-
mifltir.

Trombositopeni yapabilecek ilaç, di¤er
enfeksiyonlar ve splenomegali gibi
nedenleri destekleyecek bulgu saptana-
mam›flt›r.

Hastan›n kemik ili¤i muayenesinde
artm›fl megakaryositlerin bulunmas›
(küçük büyütmede bir sahada 3’den
fazla) immün trombositopeniyi destek-
lemektedir. Tan›y› kesinlefltirmek için
platelet antikorlar› araflt›r›lmal›d›r ama,
teknik olarak güçtür. Bu antikorlar, allo-
antikorlar ve histokompatibilite antikor-
lar›na sensitiftir. Yalanc› pozitif ve nega-
tif sonuçlar s›kt›r. Hastam›zda trombosi-
topeninin kortikosteroidlere yan›t
vermesi, tan›y› desteklemektedir. Ray-
naud fenomeni, proksimal adele tutulu-
mu, disfagia, pozitif EMG bulgular›,
artrit, otoimmun trombositopeni ve
pozitif anti-RNP antikorlar›, mixt kon-
nektif doku hastal›¤› lehine say›labilir.
Ancak romatoid artrit,  SLE ve skleroder-
ma hastal›klar›n›n overlap göstere-
bilece¤i unutulmamal›d›r.

Mikst Konnektif Doku Hastal›¤›,
Otoimmün Trombositopeni
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Resim 24-2 Kemik ‹li¤i Aspirasyonu:

Megakaryositlerde art›fl izlenmektedir.
(Giemsa boyama, x1000).
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72 yafl›nda kad›n hasta; öyküsünde, 2.5
y›l önce vücudunda bafllayan morar-
malar nedeni ile t›p fakültesi hastahane-
sine baflvurdu¤u, burada yap›lan
incelemelerde Hb: 8.1 g/dl, Hct: % 22,
total lökosit: 3.500 K/ mm3, trombosit:
45.000  K/ mm3, eritrosit: 2.86 x 106 K/
mm3, eritrosit sedimentasyon h›z›: 40
mm/ saat, üre: 23 mg/dl, kreatinin: 1.5
mg/dl bulundu¤u, yap›lan kemik ili¤i
biyopsisinde hiperselüler kemik ili¤i, %
15 genç ve atipik hücre, grade l retiküler
lif art›fl› gözlendi¤i, hastaya myelodis-
plastik sendrom tan›s› konularak calcit-
riol, kalsiyum ve pridoksin tedavisi  bafl-
land›¤› ö¤renildi. 2 y›l kontrole gitme-
yen hasta, fliddetli halsizlik ve solukluk
nedeniyle klini¤imize baflvurdu.

Fizik muayenesinde; genel durum orta,
fluur aç›k, kan bas›nc›: 150/90 mmHg,
nab›z:100/dakika, atefl: 370C, cilt soluk,
vücutta yayg›n ekimoz alanlar› mevcut-
tu. Hepatosplenomegali ve submandi-
buler lenfadenopatisi mevcuttu. Akci-
¤erlerde dinlenmekle sol bazalde mini-
mal kaba raller iflitiliyordu.

Laboratuar tetkiklerinde; Hb:6.5 g/dl,
Hct: %26.5, MCV: 109.5 fl, MCH: 31, total
lökosit: 7.500 /mm3, eritrosit: 2.21x106

/mm3, nötrofil: %57, lenfosit: %41, trom-
bosit: 34.000 /mm3, eritrosit sedimentas-
yon h›z›: 65mm/saat, BUN: 184mg/dl,
kreatinin:5.4mg/dl, SGOT:24 IU/litre,
SGPT:14 IU/litre, total protein:6.3g/dl,
albumin:3.9g/dl, kemik ili¤i incelenme-
sinde % 4 myeloblast saptand›. Kromo-
zom uzun kolunda delesyon saptand› (5
q-sendromu).
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Çal›flma-25

Resim 25-1 Karyotipleme: Çok say›da kro-
mozomal gap’lar ve 5. kromozomun uzun
kolunda parsiyel delesyon.



1. Anemi
2. Lökopeni
3. Trombositopeni
4. Transfüzyon öyküsü
5. Anormal kemik ili¤i bulgular›

Yafll› bir kad›n hastada periferik kanda,
sitopeniye ra¤men aktif kemik ili¤i
yan›nda diseritropoiesis, disgranulopo-
iesis ve artm›fl myeloblastlar, myelodis-
plastik sendromu (MDS) düflündür-
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Resim 25-3 Kemik ‹li¤i aspirasyonu:

Kemik ili¤inde ringed sideroblastlar.
Normoblastlarda çekirdek etraf›nda halka
fleklinde mavi boyanm›fl demir pigmentleri
(Prusya mavisi, x 1000 )

Resim 25-2 (A,B,C,D) Kemik ‹li¤i Aspirasyonu: Pelger-Huet anomalisi (Resim 25-2 A), hipolo-
buler nükleuslu megakaryosit (Resim 25-2 B), nükleer-sitoplazmik dissosiasyon ve poliploidi (Resim
25-2 C), normoblastlarda diseritropoietik formlar (Resim 25-2 D) ( Giemsa boyama, x1000 )

PROBLEMLER

AYIRICI TANI

A B

C D



mektedir. Ay›r›c› tan›da daha önce sözü
edilen PNH, aplastik veya hipoplastik
anemiler, a¤›r metaller, AIDS, Vit B12

eksikli¤i gibi nedenler pek muhtemel
gibi gözükmemektedir. Prelökemia,
smoldering lökemia, dismyelopoetik
sendrom da denilen MDS’u, tespit edi-
len kromozom anomalisi de destekle-
mektedir. Olgumuzda periferik kanda
myeloblast saptanmamas› ve kemik ili-
¤inde % 5 civar›nda bulunan myeloblast
say›s›, hastay› akut myeloblastik lökemi-
alardan (AML) uzaklaflt›rmaktad›r.

Biliyoruz ki kemik ili¤inde myeloblast
oran› % 30 üzerine ç›kt›¤›nda AML’den
söz edilmektedir. Bundan sonra önemli
olan olgunun MDS’un hangi s›n›fa
girdi¤idir.

Sitopeni, myelodisplastik sendromun en
önemli bulgular›ndan birisidir. Ço¤u
zaman pansitopeni veya bisitopeni var-
d›r. Buna karfl›l›k, displastik de¤ifliklerle
birlikte aktif kemik ili¤i (‹neffektif
hematopoiesis) tan›y› akla getirmelidir.
Kemik ili¤inde megaloblastik de¤ifliklik-
ler yan›nda, vakuollü eritrositler, multi-
nüklearite, diseritropoietik flekiller,
ringed sideroblastlar, Howell-jolly
cisimcikleri, anizopoikilositoz, nükleer
sitoplazmik asinkroni, immatür granülo-
sitler, hipogranülarite, anormal nukleus-
lar, hipersegmentasyon, hiposegmen-
tasyon (Pelger-Huet de¤ifliklikleri),
anormal granüller (Disgranulopoiesis)
ve mikromegakaryosit, mononükleer
megakaryosit, multipl küçük çekirdekli

megakaryosit ve dev trombosit (dis-
megakaryopoiesis) önemli hematolojik
bulgulard›r.

MDS’da kromozomal anormallikler s›k
olarak bulunur (% 40). En s›k anormal-
lik, 5. ve 7. kromozomda parsiyel kay›p
ve trizomi 8’dir. Olgumuzda 5 q sendro-
mu mevcuttur.

Myelodisplastik Sendromda FAB
(French-American-British) Klasifikasyo-
nu:
• Refrakter anemi (RA)
• Ringed sideroblastlar ile birlikte

refrakter anemi (RARS)
• Artm›fl blastlar ile birlikte refrakter

anemi (RAEB)
• Kronik myelomonositik lökemia

(CMLL)
• Artm›fl transformasyonda blastlar ve

refrakter anemi (RAEB-T)

RA:Hafif displastik de¤ifliklikler; Perife-
rik kanda % 1’den, kemik ili¤inde top-
lam çekirdekli hücrelerin %5’inden az
myeloblast. Ringed sideroblastlar, erit-
roblastlar›n %15’inden daha az.

RARS:Ringed sideroblastlar tüm eritrob-
lastlar›n %15’inden daha fazla, displastik
de¤ifliklikler fazla, polikromatofilik erit-
rositler artm›fl. Di¤er bulgular benzer.

RAEB:Megaloblastik ve displazik de¤i-
fliklikler belirgin, periferde myeloblast-
lar %5’den az. Kemik ili¤inde %5-20
aras›nda.
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RAEB-T: AML’ye benzemekle beraber,
myeloblastlar›n yüzdeleri bak›m›ndan
farkl›d›r. Periferde %5’den fazla, kemik
ili¤inde %20-30 aras›nda myeloblast
vard›r.

CMLL:Periferik kanda monosit artm›flt›r.
(>1000/mm3) ve %50 olguda hepatosp-
lenomegali mevcut. Kemik ili¤i myelob-
lastlar›, çekirdekli hücrelerin %5’inden

azd›r. Displastik de¤ifliklikler RAEB ve
RAEB-T’den azd›r.

Olgunun periferik kan ve kemikli¤i bul-
gular› RA’ya uymaktad›r.

Myelodysplastik Sendrom, Refrakter
Anemi ile Giden Formu (MDS-RA)
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Tablo 25-1: Sitopenide Ay›r›c› Tan›

B‹S‹TOPEN‹ veya PANS‹TOPEN‹DE
AYIRICI TANI

Kemik ili¤i aspirasyonu

Selülerite azalm›fl

Serum B12 Asit ham, Sukroz
lizis testi Panendoskopi EMG

PNH, Nutrisyonel eksiklikler ve
Pernisiyöz anemiyi ekarte et

H‹POPLAST‹K ANEM‹LER
(MDS ve akut lösemileri ekarte et)

Tüm çekirdekli hücrelere
göre myeloblastlar›n %’si

Selülerite artm›fl

Periferik kan monositlerini say

CMML (Kronik myelomonositik lösemi)

%30’dan az

10x109/L’den az 10x109/L’den fazla

%30’dan fazla

AML

MDS



24 yafl›ndaki kad›n hasta 4 gün önce
ortaya ç›kan, zaman zaman 400C’ye
kadar yükselen atefl, titreme ve diz
a¤r›lar› nedeniyle baflvurdu. Öyküsün-
de; ateflinin, günün herhangi bir saatin-
de  oldu¤unu, yar›m saat süren titreme
döneminden sonra yükseldi¤ini ve terle-
me ile düfltü¤ünü, ifade etti. Son 1 y›ld›r
Adana’da yaflad›¤› ve çiftçilik ile u¤rafl-
mad›¤›, baflka bir bölgeye de seyahat
etmedi¤i, son 3 ayda hiç ilaç kullan-
mad›¤› ve zirai ilaç ya da böcek ilaçlar›
ile temas etmedi¤i ö¤renildi. S›kça deniz
ürünleri yeme al›flkanl›¤› yoktu.

Fizik muayenesinde; atefl: 37°C,
nab›z: 100/dakika, tansiyon artelyel:
120/80mmHg, solunum say›s›: 18/daki-
ka, genel durum iyi, fluur aç›k idi. Hasta-
da organomegali ya da lenfadenopati
saptanmad›. Hct:% 28, Hb: 9 g/dl, total
lökosit: 3200 /mm3, trombosit: 47.000
/mm3, nötrofil: %52, çomak: %10, eozi-
nofil: %2, lenfosit: %46, retikülosit: %0.8,
kan biyokimyas›nda özellik saptanmad›.
Protein elektroforezinde gama fraksiyo-
nunda art›fl saptand›. ‹drar ve kanda
serbest hemoglobin negatif bulundu.
HbsAg (-), Anti-HBs (+), Salmonella ve

Brusella için serolojik testler negatif idi.

1. Atefl
2. Artralji
3. Pansitopeni
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Çal›flma-26

Resim 26-1 Periferik Kan Yaymas›: Tam
ortada eritrosit içinde tafll› yüzük fleklinde
Plasmodium vivax görülmektedir. (Giemsa
boyama, x1000)

PROBLEMLER



Hastan›n en önemli problemi atefl ve
pansitopeni tablosudur. Hastal›¤›n seyri
ve problemin iyi tan›mlanmas›, tan›ya
yard›mc› olabilir.

Ani bafllayan, titreme ile yüksek atefl
nöbetleri, bafl a¤r›s›, yayg›n bacak ve
vücut a¤r›lar›, hastal›¤›n daha çok
enfeksiyöz olabilece¤ini telkin etmekte-
dir. Ancak granülositopeniye sekonder
infeksiyon da olabilece¤i ihtimali unu-
tulmamal›d›r.

Pansitopeniye yol açan nedenler
aras›nda;

Hepatitler
Toksoplazma
Epstein Barr Virüsü
Gram (-) infeksiyonlar›
Sitomegalovirüs
Parvovirüs infeksiyonlar›
Tüberküloz
Leishmaniasis
Brusella
Malarya
Rubella
Babesiosis
HIV virüsü

say›labilir.

Hastam›zda viral enfeksiyonun genel
bulgular›n›n (titremeden çok üflüme,
konjonktivit, cilt rafl› ve öksürük-hapfl›-
r›k gibi) olmamas›, lenfositopeninin
mevcut olmay›fl›, negatif hepatit marker-

lari ve karaci¤er fonksiyon testleri,
negatif heterofil ve HIV antikorlar›,
hastada viral bir enfeksiyondan ziyade,
bakteriyel ya da parazitler bir enfeksiyo-
na iflaret edebilir.

Hastal›¤›n akut seyirli olmas›, PPD, Bru-
sella ve Toksoplazma için elde edilen
serolojik bulgular, say›lan hastal›klar›n
daha geri plana al›nmas›n› gerektirmek-
tedir. Deniz ürünleri piflirildi¤inde para-
zitler dahil tüm enfeksiyöz ajanlar tahrip
olabilir. Ancak Ciqareta toksini gibi ›s›ya
dirençli toksinler, hastada hepatit A ben-
zeri tablo oluflturabilir, ancak ciddi
hematolojik de¤ifliklikler ve hemoliz,
dual enfeksiyon olmad›kça durumu izah
edemez.

Bahçede-tarlada çal›flan insanlarda göz-
lenen hastal›klardan biri olan babesiosis
Ixodes dammini denilen bir insekt ile
insanlara geçebilir ve eritrositler içine
yerleflen parazit, malarya enfeksiyonu-
nu taklit edebilir. Ama olgunun çiftçi
olmamas› ve bu hastal›¤›n daha ziyade
bölgesel (Amerika’da) rastlanmas›, biz-
leri bu tan›dan uzaklaflt›rmaktad›r.

Her ne kadar atefl, sitopeniler ve mini-
mal splenomegali leishmaniasisi destek-
lese de, lenfadenopatilerin ve kardiak
bulgular›n olmamas›, hastal›¤›n h›zl›
seyri ve epidemiyolojik özelli¤i nede-
niyle ilk planda malarya enfeksiyonu
düflünülmelidir.
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Malarya enfeksiyon etkeni P. falcipa-
rum, P.vivax, P.ovale, P.malaria olmak
üzere dört çeflittir. En s›kl›kla P.vivax ve
P.falciparum görülür. P.falciparum tüm
eritrositlerde bulunabildi¤i için periferik
kanda daha fazla eritrosit (yaklafl›k%50)
içinde tesbit edilir. Klini¤i daha a¤›rd›r.
Anemi ve hemoliz bulgular› belirgindir.
Nörololojik bulgular, pulmoner ödem,
renal yetmezlik, hipoglisemi ve gastro-
enterit görülebilir. P.vivax da etken
olgun eritrositlerde yerleflmeyi tercih
eder. P.vivax yaln›z genç eritrositleri
(retikülosit) enfekte eder bu nedenle
periferik kanda daha az oranda(%1-2)
bulunur. Hafif hemoliz görülür, sekest-
rasyon ve mikrovasküler de¤iflikliklere
ba¤l› komplikasyonlar görülmez.

Malarya enfeksiyonunda ilk hafta ateflin
peryodik olmayabilece¤i hat›rlanabilir.
Malaryada anemi ve di¤er sitopeniler
için mekanizma komplekstir.

- Malaryan›n eritrositi direkt parçala-
mas›,

- Parazit tafl›yan ve tafl›mayan eritro-
sitlerin dalakta y›k›lmas›,

- Geçici kemik ili¤i yetersizli¤i,
- Primakin gibi ilaç sensivitesi
- Sitokinlere (Ör.TNF-α) ba¤l› hemo-

poesisin bask›lanmas›,
hematolojik bugulardan sorumlu
olabilir.

Malarya (Plasmodium vivax) Enfeksiyo-
nu
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8 yafl›ndaki erkek hasta; çene alt›ndaki
flifllik nedeniyle baflvurdu. Öyküsünde;
hastan›n 1 hafta önce üst solunum yolu
enfeksiyonunu düflündüren yak›nmalar›
oldu¤u ve 3 gün önce de boynundaki
flifllikleri farketti¤i ö¤renildi. Son gün-
lerde ilaç, döküntülü bir hastal›k, her-
hangi bir afl› veya serum uygulamas›na
ait anamnez al›namad›. 

Fizik muayenesinde; atefl:37°C, nab›z:
110/dakika, kan bas›nc›: 80/40mmHg,
genel durum orta, fluur aç›k, sa¤ sub-
mandibüler bölgede ve anterior servikal
zincirde büyüklükleri 0.5x1 cm ve 1x1
cm ebad›nda, orta sertlikte, hassas
olmayan lenf bezleri palpe edildi.
Traube alan› kapal› olup, dalak kosta
kenar›nda dolgunluk fleklinde ele geldi.
Nörolojik muayenesinde özellik sap-
tanamad›.

Laboratuar incelemesinde; Hct:% 40,
trombosit:146.000/mm3, total lökosit:
22.000 /mm3, nötrofil: 5.200/mm3, lenfo-
sit:16.200/mm3, eozinofil: 400/ mm3,
monosit:200/mm3 periferik  yaymas›nda
uniform görünümde lenfoblastlar sap-
tand›. Kemik ili¤i yaymas›nda tüm

çekirdekli hücrelerin %32’sinin lenfob-
lastlar oldu¤u tespit edildi. Bu prepa-
ratlar›n Sudan-Black ve PAS boyalar› ile
incelenmesi negatif sonuç verdi.
Biyokimyasal ve serolojik anomali sap-
tanmad›. Kromozom anomalisi tespit
edilmedi.

1. Anemi
2. Lenfadenopati
3. Splenomegali
4. Anormal periferik yayma ve kemik

ili¤i bulgular›
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Çal›flma-27

Resim 27-1 Kemik ‹li¤i Aspirasyonu:

fieffaf, bazofilik sitoplazmal›, nükleolusu belir-
gin, sitoplazmas› myeloblastlara göre daha az,
uniform görünümlü küçük lenfoblastlar
(Giemsa boyama, x1000) 

PROBLEMLER



Akut lösemiler predominant hücrelerin
karakterlerine göre klasifiye edilebilir.
Hücrelerin morfolojik görünümleri,
sitokimyasal boyama ve immunfenotip-
lerine göre ço¤u zaman tan›y› koymak
mümkündür.

Sitogenetik analiz ve moleküler teknik-
ler (T reseptör gen çal›flmalar›, immun-
globulin tayinleri) daha çok prognostik
bilgi için gereklidir. Lösemiler iki  ana
grupta klasifiye edilirler;

1. Lenfoblastik,
2. Nonlenfoblastik (myeloid)

Akut lenfoblastik lösemiler (ALL);

• Çocukluk ça¤›nda görülürler.
• Lösemi hücrelerinin kemik ili¤inin

infiltrasyonuna ba¤l› olarak özellikle
çocuklarda kemik a¤r›s› oluflur.

• Lenfadenopati ve hepatosplenome-
gali daha çok görülür.

• % 75’e varan s›kl›kla meningeal tutu-
lum olabilir.

Buna karfl›l›k myeloid lösemilerde;

• Dokuda lökemi hücrelerinin birikimi
(difl eti hipertrofisi gibi) sözkonusu-
dur.

• Trombositopeni ve kemik ili¤i yet-
mezli¤i daha s›k görülür.

• Santral sinir sistemi tutulumu daha
nadirdir.

• Promyelositik varyantta koagülasyon
ve fibrinolitik sistem etkilenebilir.

Bu olguda fleffaf sitoplazma, dens kro-
matini olan, üniform olarak görülebilen
küçük blastlar, morfolojik olarak ALL’yi
düflündürmektedir.

ALL’de morfolojik s›n›flama (FAB s›n›fla-
mas›)

• L1: Küçük, fleffaf sitoplazma, üniform
görünüm

• L2: Büyük, genifl sitoplazmal›, het-
erogenöz flekil ve büyüklükte

• L3: Büyük, bazofilik sitoplazmal›,
sitoplazma vakuollü görünümde

Olgu ALL L1 ile uyumludur.

Genelde morfolojik bulgular  ile ALL’de
tip tayin etmek mümkün olabilirse de
birçok zaman hücre yüzey markerlarina
karfl› monoklonal antikorlar kullan›larak
immunfenotiplendirme gerekebilir.

ALL’li olgular›n yaklafl›k % 70-80’ini
prekürsor B-cell lösemi (early pre B cell
ALL) oluflturur. Olgu daha çok L1’e
uymaktad›r.

Prekürsör B-cell lösemilerde tipik
olarak CD10+, CD19+ ve CD20+ bulu-
nur. L3 morfolojisindeki lökemik
lenfoblastlar genelde matur B-cell ALL
yüzey markerlar›na sahiptirler(CDs 10±,
19,20,22,25 ve yüzey immunglobulin
[sIg]).
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T-cell, ALL olgular›n›n yaklafl›k % 15-17
sini oluflturur. CD 2,3,4,5,7 ve 8 pozi-
tiftir.

Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL), (L1)
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ALL T‹P‹ % YÜZEY MARKER (CD)
B-precursor ALL 70 10,19,20,22,24
B-precursor; myeloid özelliklerle birlikte 10 ‹lave olarak

11,13,14,15,33,34,41,42
Mature B cell 2 - 5 10±,19,20,22,25,slg
T-cell 16 2,3,4,5,7,8

Tablo 27-1: ALL sub tipleri görülme s›cakl›¤› ve yüzey markerlari

TANI



25 yafl›ndaki bayan hasta, purpura
yak›nmas› ile baflvurdu. Öyküsünde ilk
trombositopenik epizod 4. gebeli¤inin
12. haftas›nda ortaya ç›kt›¤›, herhangi
bir ilaç kullanmad›¤› ö¤renildi.

Fizik muayenede; purpura d›fl›nda özel-
lik saptanmad›. 
Laboratuar tetkiklerinde; izole trombosi-
topeni saptand›. Periferde dev trombo-
sitler görüldü. Direkt coombs testi, anti-
nükleer antikor, hepatitis B ile ilgili
serolojik testler negatif olarak saptand›.
Aktive parsiyel tromboplastin zaman›,
protrombin zaman›, fibrin y›k›m ürünle-
ri, fibrinojen düzeyleri normal s›n›rlar-
dayd›. ‹drar tetkiki normal olarak rapor
edildi. Kemik ili¤i muayenesinde; mega-
karyositlerin artm›fl oldu¤u tespit edildi.
Hastaya önce 1 mg/kg prednizolon
baflland›. Cevap al›namay›nca s›rayla
yüksek doz steroid (30mg/kg prednizo-
lon) ve Vincristin denendi. Ancak pur-
puralar› devam etti. Laboratuar bulgula-
r› düzelmedi. 4 hafta sonra gebelik
medikal olarak sonland›r›ld›ktan sonra
hastada klinik ve laboratuar düzelme
görüldü. 
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Çal›flma-28

Resim 28-1 Periferik Kan Yaymas›:

Periferde dev trombositler (Giemsa boyama,
x1000)

Resim 28-2 Kemik ‹li¤i Aspirasyonu:

Kemik ili¤inde artm›fl megakaryositler (Giemsa
boyama, x200) 



1. Purpura
2. Trombositopeni
3. Gebelik
4.  ‹laç öyküsü

Afla¤›daki kriterlere göre olgunun izole
trombositopenisinin oldu¤u düflünüle-
bilir:
1. Baflka hematolojik anomali olmaks›-

z›n trombositopeni olmas›
2. Sekonder  trombositopeni yapabile-

cek hipersplenizm ve lenfadenopati
gibi bulgular›n olmamas›

3. Trombositopeni yapabilecek bir ilaç
almam›fl olmas›.

4. Kemik ili¤inde megakaryositlerin art-
m›fl olmas›.

5. Gebelikle iliflkili trombositopenik
hastal›klar›n, eklampsi ve preek-
lampsinin bulunamamas›.

Kalitatif ve kantitatif trombosit defekti
yüzünden ortaya ç›kan kanama, muhte-
melen gebe kad›nlarda en s›k gözlenen
hemostatik anormalliktir. Gebelik s›ra-
s›nda trombosit say›s›n›n de¤iflmedi¤i,
artt›¤› veya düfltü¤ü çeflitli yaz›larda
sunulmufltur. Asl›nda yaz›lar aras›ndaki
farkl›l›klar çok büyük de¤ildir. En
az›ndan bu uyuflmazl›klar›n pek ço¤u
hasta popülasyonuna, kan örne¤i topla-
ma ve çal›flma tekniklerinin farkl›
olufluna ba¤lanm›flt›r. Gebelerde bekle-
nen normal platelet s›n›rlar›, gebe olma-

yanlara göre biraz daha genifltir (140-
440x103/ litre). Trombosit say›s›ndaki
küçük de¤iflikliklerin nadiren klinik
önemi vard›r. Bilinen gerçek fludur ki,
gebe olmayanlar için normal limitin
alt›nda kabul edilen de¤erler normal
gebelerde hiçbir zaman görülmez. 

Fay ve arkadafllar› 1983’te gebeli¤in son
iki haftas›nda trombosit y›k›m›n›n
artt›¤›n› ve trombosit ömrünün gebeler-
de k›salabilece¤ini göstermifltir. Ama
trombosit say›s› genellikle 260x103

/mm3’ünün üzerindedir. Trombosit
say›s›nda fizyolojik azalma normal
s›n›rlardad›r.

‹diopatik trombostopenik purpural›
hastalar›n % 90’›nda trombosit iliflkili
IgG düzeylerinin artt›¤› gösterilebilir.
Ancak IgG varl›¤›n› ortaya koyan testin
sensitif olmas›na ra¤men spesifite limiti
düflüktür. Dolay›s›yla teflhisteki yeri
s›n›rl›d›r. De¤iflik tekniklerle tespit
edilebilen antiplatelet antikorlar›n›n
seviyesi ile annenin klinik durumu, fetus
trombositlerinin durumu ve seçilecek
tedavi yöntemi aras›ndaki korelasyon
konusu tart›flmal›d›r.

Trombosit iliflkili antijenler heterojendir
ve ABO, HLA ve trombosit spesifik
izoantijenler (P1A, P1E, KO, Bak) gliko-
protein Ib, IIb, IIIa ve major histokom-
patibilite antijenleri HLA-A, -B, -C, -D ile
ilgili olabilir. Bu antijenlerin serbest
antikorlar›n› ölçmek, fetal trombosi-
topeniyi ölçmedi¤i gibi maternal trom-
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bositopeni yönünden de diagnostik
olmamaktad›r.

Kenton, t›pk› afl› ve enfeksiyon gibi
gebeli¤in de idiopatik trombositopenik
purpuray› aktive edebilecek bir faktör
oldu¤unu iddia etmifltir. 23 idiopatik
trombositopenik purpural› hastada,
gebelik sonland›ktan sonra, 11’inin tam
remisyona girmesi, 12’sinin ise k›smen
düzelmesi bu fikrin ileri sürülmesine yol
açm›flt›r. Birçok araflt›r›c› da buna
kat›lmaktad›r.

Bir k›s›m olguda ise, altta lupus gibi
inflamatuvar bir rahats›zl›¤›n varola-
bilece¤i yaz›lm›flt›r. Olguda lupus ve
trombositopeni ile birlikte giden di¤er
patolojileri destekleyecek bulgular
saptanamad›¤›ndan, tan›s›, idiopatik
trombositopenik purpura olarak de¤er-
lendirilmifltir.

Olguda ilk epidozun gebelik s›ras›nda
ortaya ç›k›fl› ve gebelik sonland›r›ld›ktan
sonra klinik düzelme göstermesi, gebe-
li¤in idiopatik trombositopenik purpu-
ray› ortaya ç›karabilece¤i fikrini destek-
ler görünmektedir.

Gebeli¤e Ba¤l› Trombositopenik
Purpura
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6 yafl›ndaki erkek çocuk hasta; bir hafta
önce bafllayan bo¤az a¤r›s›, yutmada
güçlük ve hafif bir öksürük nedeniyle
baflvurdu. Özgeçmiflinde k›zam›k geçir-
me öyküsü d›fl›nda özellik saptanamad›. 

Fizik muayenesinde; atefl:37°C, nab›z:
97/dakika, kan bas›nc›: 90/60mmHg,
genel durum orta, halsiz görünümlü
hastada sa¤da posterior servikal zincir-
de 2x1cm boyutlar›nda lenfadenomega-
li saptand›. Olgunun Traube alan›n›n
kapal› oldu¤u ve dala¤›n kosta kena-
r›nda dolgunluk fleklinde hissedildi¤i
anlafl›ld›.

Laboratuar incelemelerinde; hema-
tokrit:% 42, hemoglobin:% 13 g/dl, total
lökosit say›s›:20.000 /mm3, mutlak
nötrofil say›s›:1600 /mm3, mutlak lenfos-
it say›s›:18.200 /mm3, periferik yaymada
de¤iflik morfolojik paternde atipik
görünümlü lenfositler sahaya hakimdi
(tüm lenfositlerin % 54’ü). Trombosit:
97.000 /mm3, eritrosit sedimentasyon
h›z›:34 mm/saat olarak ölçüldü. Kan
biyokimyas›nda özellik saptanamad›.
Akci¤er grafisinde özellik yoktu. PPD
deri testi, Toksoplazma, Brusella, CMV,

Rubella için serolojik testler negatif
sonuç verdi. Paul-Bunnel 1/64 pozitif
olarak bulundu.Kemik ili¤i aspirasyon
materyalinin incelenmesinde; belirgin
olarak artm›fl histiositler dikkati çekti.
Atipik hücre saptanamad›.

H E M A T O L O J İ D E  A Y R I C I  T A N I

96

Çal›flma-29

Resim 29-1 Periferik Kan Yaymas›: fieffaf
sitoplazmal›, de¤iflik (Heterogenöz) morfolojik
yap›da atipik lenfosit gözlenmekte. Gerek
büyüklük, gerekse sitoplazmas›n›n fazlal›¤› ve
kromatin yap›s›yla lenfoblastlardan ay›rd
edilebilmektedir. (Giemsa boyama, x1000).



1. Atipik lenfositoz
2. Lenfadenomegali
3. Splenomegali

Olgunun total beyaz küre say›s› milimet-
reküpte 20.000, mutlak nötrofil say›s›
1.600 ve yar›s›ndan fazlas› atipik lenfo-
sitler olmak üzere mutlak lenfosit say›s›
18.200 olarak bulunmufltur. Bu yafltaki
bir çocukta ortalama beyaz küre say›s›
milimetreküpte 10.000 ve ortalama mut-
lak lenfosit say›s› 6.000’in alt›nda oldu¤u
düflünülürse de hastan›n atipik lenfosi-
tozu ile birlikte lökositozu oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.

Splenomegali, lenfadenopati ve belirgin
atipik lenfositoz birlikte düflünülürse, flu
ay›r›c› tan›lar akla gelmelidir:
1. Kemik ili¤inin infiltratif hastal›klar›n-

dan; histiositik sendromlar lenfade-
nopati, hepatosplenomegali ve
kemik ili¤i tutulumu ile seyredebilir.
Multisistem histiositik hastal›¤a ço-
cuklarda s›kça rastlan›r, ancak atipik
lenfositoz ile iliflkili de¤ildir.
Lenfoma ve neuroblastoma gibi solid
tümörler, organomegali ve sitopeni-
ye yol açabilir, ancak bu hastada
görülen hücreler ile s›kl›kla iliflkili
de¤ildir.
Lösemi, bu yafltaki bir çocukta mut-
laka düflünülmelidir. Lökositoz,
hepatosplenomegali ve trombosito-
peninin akut lenfoblastik lösemiler-
deki s›kl›¤› s›ras›yla % 47, % 68 ve %
75 olarak bulunmufltur. Ancak
periferde heterogenöz morfolojik
patern aleyhte gibi görünmekte ise
de emin olmak için diagnostik olarak
kemik ili¤i bulgular› gereklidir.

2. Lenfoproliferatif hastal›klar: Periferik
kan ve kemik ili¤inde granüler olgun
lenfositlerden zengin lenfositoz ile
karakterizedir. Ancak bu hastal›klar,
çocuklarda de¤il, yetiflkinlerde görü-
lür  (ortalama 55 yafl ).

3. Beta-talasemi intermedia; mikrositik
anemi, lenfadenopati, inefektif erit-
ropoiesis ve ekstramedüller hemato-
poiesis, lökositoz ve artm›fl LDH
düzeyleri ile iliflkili olabilir. Ancak bu
olguda geliflme gerili¤i, karakteristik
eritrosit anormalli¤i ve maksiller
hipertrofi yoktur.

4. Depo hastal›klar›; Geliflme gerili¤i,
önceden not edilen hepatospleno-
megali ve hücrelerde karakteristik
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Resim 29-2 Kemik ‹li¤i Aspirasyonu:

Kemik ili¤inde belirgin olarak artm›fl reaksiyo-
nel histiositler (Giemza boyama,x1000).
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sitoplazmik vakuollerin olmay›fl› ve
bu flekilde akut  bir klinik seyrin ola-
mayaca¤› düflünülürse, bu hastal›k-
lar pek muhtemel de¤ildir.

5. Enfeksiyon hastal›klar›ndan; CMV,
toksoplazma, Bo¤maca, Enfeksiyöz
hepatit, Brusella, Sifiliz ve EBV
lenfositoza yol açabilirler, ancak
özellikle CMV ve EBV atipik lenfosi-
toza yol açabilir.

CMV Enfeksiyonu, immun yetmezli¤i
olmayan çocuklarda s›kl›kla hafif
seyreder. Bir seride ortalama lenfosit
say›s› % 52.4 ve atipik lenfosit say›s› %21
olarak bulunmufltur. Ancak serumda
CMV titresi düflük bulunmufltur.

Epstein-Barr virus, B-lenfositlerini
enfekte etmektedir. Erken dönemde, B-
lenfositler de viral replikasyon sonucun-
da T-lenfositlerini aktive eder. Bu fazda
aktive T-lenfositleri esas olarak görüle-
bilmektedir. Atefl, lenfadenopati (% 90),
tonsillofarengitis (% 65), hepatomegali
(% 60) ve üst solunum yolu enfeksiyonu
(% 50) mevcut olabilir. Bu hastalarda
ampisillin kullan›lmas›yla % 100’e varan
s›kl›kla eritemli cilt döküntüleri oluflabil-
mektedir.

Epstein-Barr virus (EBV) enfeksiyonu
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50 yafl›ndaki erkek hasta, sol üst kadran
a¤r›s› nedeniyle baflvurdu. Özgeçmiflin-
de ve aile öyküsünde özellik yoktu.

Fizik muayenesinde; atefl: 36.5°C,
nab›z: 88/dakika kan bas›nc›: 120/70
mmHg, olarak ölçüldü. Hastan›n sternal
duyarl›l›¤› yan›nda Traube alan›n›n ka-
pal› oldu¤u ve dala¤›n kosta kenar›ndan
itibaren 11 cm büyümüfl oldu¤u farke-
dildi. Lenfadenopati saptanmad›. Labo-
ratuar tetkiklerinde; hematokrit: %40,
hemoglobin: 14 g/dl, total lökosit:
142.000 /mm3, trombosit: 410.000
/mm3, nötrofil: %23, çomak: %20,
metamyelosit: %12 myelosit: %20,
myeloblast: %4, bazofil: %4, eozinofil
%1, lenfosit de¤erlerinin %16  oldu¤u
bulundu. Eritrosit sedimentasyon h›z›:13
mm/saat, ürik asit: 7.2 mg/dl, serum vit
B12 düzeyi: 920 ng/l, kemik ili¤i biyop-

sisinde; kemik ili¤inde myeloid hücre-
lerde belirgin art›fl ve fibrosis saptand›.
Sitogenetik çal›flmada; Philadelphia
kromozomu saptand› t (9;22). Kemik
ili¤i aspirasyon yaymas›nda; artm›fl
myeloid aktivite, myeloblastlar (%13)
yan›nda myelositler ve daha olgun
hücreler mevcuttu.    

1. Splenomegali
2. Lökositoz
3. Kemik ili¤inin anormal histopatolojik

bulgular›
4. Philadelphia kromozomu pozitifli¤i

Bir hastada lökositoz, hafif anemi, trom-
bositoz ve kemik ili¤inde panhiperplazi
varsa; myeloproliferatif hastal›klar›n
(MPH) erken dönemini, buna karfl›l›k,
periferik kanda sitopeniler (anemi,
lökopeni veya trombositopeni) ekstra-
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Çal›flma-30

Resim 30-1 Periferik Kan Yaymas›:
Periferik kanda myeloid ana hücrelerinin
yan›nda olgun nötrofiller izlenebilmektedir.
(Giemsa boyama, x1000)
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medüller hepatopoiesis (dalakta, karaci-
¤erde) ve kemik ili¤inde fibrosis saptan-
m›flsa, geç dönemde MPH’y› temsil eder.
Olguda  hafif anemi, lökositoz, trombo-
sitoz ve kemik ili¤inde panhiperplazi
yan›nda splenomegali saptanmas›,
myeloproliferatif bir hastal›¤a iflaret
etmektedir. Bu bulgular ve periferde
myeloblastlar›n say›s›n›n % 5’in alt›nda
oldu¤u düflünülürse; kronik myelositik
lösemi (KML), esansiyel trombositozlar
(ET), agnojenik myeloid metaplaziler
(AMM) ve Polisitemia vera (PV) ay›r›c›
tan›da düflünülmelidir.

Polisitemia vera’da; eritrositoz, esansiyel
trombositozda ise; trombositoz ve
artm›fl kemik ili¤i fibrosisi ön planda
oldu¤undan öncelikle KML ve AMM‘nin
ay›r›m› gereklidir.

KML’de anemi, normositik normokro-
miktir ve eritrosit morfolojisinde kusur
s›kl›kla yoktur. AMM’de ise poikilositoz,
anizositoz, tear drop cell mevcut olabilir
ve normoblastlar periferde görülebilir.

KML’de total lökosit say›s› s›kl›kla
100.000 / mm3 ‘in üzerinde, AMM’de ise
olgular›n ço¤unda 10-40.000 / mm3

aras›nda, bazen de lökopeni bulunabil-
mektedir.

• AMM’de %25 lenfadenomegali
bulunabilir. 

• Kemik ili¤inde fibrosis daha çok
AMM’de saptanabilr.

• Philadelphia kromozomu, KML’li
hastalar›n %90’›nda mevcut olabilir.
AMM’de granülositlerin Sudan-
Black B’nin (-) oldu¤u saptanabilir.

• AMM’de ak›m sitometresi ile dola-
fl›mdaki progenitör hücrelerin art›fl›
saptanabilir.

Retikülosit, LDH, vit B12 ve ürik asit

düzeyindeki art›fllar, bazofili ve eozi-
nofili, her iki hastal›kta benzer bulgular
olarak ortaya ç›kabilir.

Yukar›daki bilgilerin ›fl›¤›nda olguda
kronik myeloproliferatif hastal›klardan
KML daha muhtemeldir.

Kronik myelositik lösemi (KML)-kronik
faz
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21 yafl›nda erkek hasta gittikçe artan
halsizli¤i ve baca¤›ndaki yaralar nedeni
ile baflvurdu. Öyküsünde; do¤ufltan beri
kans›zl›¤› oldu¤u, Akdeniz anemisi tan›-
s›yla izlendi¤i, bacaklar›nda geçmeyen
yaralar› nedeni ile uzun süre plastik
cerrahisi ve cilt hastal›klar› uzmanlar›
taraf›ndan takip edildi¤i, s›k kan trans-
füzyonu ihtiyac› olmad›¤›, son befl y›lda
2 ünite kan ald›¤›, günlük aktivitelerinin
iyi oldu¤u zaman zaman ava gitti¤i, son
zamanlarda çabuk yoruldu¤u, baca¤›n-
daki yaralar nedeni ile dalak ameliyat›
önerildi¤i, bu neden ile klini¤imize
baflvurdu¤u ö¤renildi.

Fizik muayenesinde; genel durumu iyi,
soluk görünümde ve skleralar subikte-
rikti. Atefli:36°C, kan bas›nc›:90/-
50mmHg, nab›z h›z›:96/dakika olarak
ölçüldü. Apexte ve mezokardiak odakta
belirgin 3/6 derece pansistolik üfürümü
duyulmaktayd›. Dala¤› kosta kenar›n-
dan itibaren 8 cm palpe edilebiliyordu.
Karaci¤eri ise midklaviküler hatta kosta
kenar›ndan itibaren 2 cm ele geliyordu.
Bacaklar›nda lateral yüzde etraf› koyu
pigmente lekeler ile çevrelenen üzeri
kurutlu ülsere cilt lezyonlar› mevcuttu.

Laboratuvar tetkiklerinde; eritrosit
say›s›:2.4 M/mm3, hemoglobin :6.5 g/dl,
hematokrit:%18, lökosit:3.5 K/mm3,
MCV:80.3 fl, MCHC:33.7 g/dl, RDW:
40.2, trombosit: 910 K /mm3, retikülo-
sit:% 4, bat›n ultrasonografisinde; dalak
uzun ekseni 170 mm, normalden büyük,
ferritin: 600 ng/ml, serum vit B12: 190
pg/ml, hemoglobin elektroforezi: HPLC
ile Hb F %98.6,  Hb A2  %1.4 tespit
edildi. Jel elektroforez ve asit elektro-
forez ile benzer sonuç elde edildi.
Periferik yaymada; anizositoz, target
hücreler, poikilositoz, bazofilik stipling
mevcuttu. Total bilirübin:3.0 mg/dl,
d.bil:0.3mg/dl, serum albumin:3.0 g/dl,
d›fl›nda biyokimyasal testlerde anormal-
lik saptanamad›. Babas›n›n HPLC ile
yap›lan hemoglobin elektroforezinde;
Hb A:%86.3, HbA2:%2.7 oldu¤u
HbF:%11 Hb:12.0 g/dl, lökosit:5.0/mm3,
MCV: 66.9 fl, MCHC: 32.5 g/dl, RDW:
%19.5, trombosit:252 K /mm3, annesinin
HPLC ile yap›lan hemoglobin elektrofo-
rezi; Hb A:%87.5, HbF:%9.6, HbA2:%2.9
olarak de¤erlendirildi. Hb:11.3 g/dl,
lökosit:6.2/mm3, MCV:64.4fl, MCHC:
32.3g/dl, trombosit:211 K/mm3, RDW:
%20.5 olarak ölçüldü.
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1. Normositer yap›da eritrositler
2. Hemoglobin  F de¤erinin ola¤andan

belirgin yüksek olmas›
3. Hemoglobin A’ n›n hiç olmamas› ve

A2 nin azalm›fl bulunmas›
4. Pansitopeni
5. ‹leri derecede büyümüfl dalak
6. Bacak ülserleri
7. Gecikmifl  puberte

Hastan›n 7 g/dl civar›ndaki hemoglobin
de¤erleri ile uzun y›llar idare edebilme-
si, kan nakline fazla ihtiyaç olmamas›,
geliflme gerili¤i ve bacak ülserleri ile
tipik olarak talasemi intermedia tablosu
tan›mlanmaktad›r. Yüksek F de¤erleri,
beta globulin gen zincirinde oluflabilen
mutasyonlar› ifade etmektedir. Klinik
olarak ay›r›c› tan›ya yard›mc› olabilecek
faktörler flunlar olabilir:
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Resim 31-1 (A,B) Periferik kan yaymas›: Eritrosit morfolojisinde belirgin hipokromi, anizosi-
toz, poikilositoz, polikromazi, target cell (Resim 31-1 A) ve normoblastlar (Resim 31-1 B) dikkati çek-
mektedir.(wrightboyama x1000)

Resim 31-2 Hemoglobin elektroforezi:
Agaroz jel’ de yap›lan alkali hemoglobin elek-
troforezinde HbF band› olmas› gereken yerden
daha afla¤›da bulunmufltur. Sonucu do¤rula-
mak amac› ile  HPLC tekni¤i ile yap›lan beta-
talasemi ve hemoglobinopati taramas›nda bir
tek bant görülmüfl ama cihaz bu band› isimlen-
dirememifltir.Yap›lan asit Hb elektroforezinde
de bu band HbF olarak de¤erlendirilmifltir.
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. Hastan›n klini¤i

. Anne ve baban›n RDW de¤erleri,Hb F
ve A2 de¤erleri

. Hastada, birlikte demir eksikli¤i veya
vitamin B12 eksikli¤inin olup olma-
mas›

. Hastada HbA ve Hb A2 bulunup
bulunmamas› ve Hb F oran›d›r

Beta gen zincirinde yüzlerle ifade edilen
say›da gen mutasyonu tan›mlanm›flt›r.
Bunlar›n %80‘i yaklafl›k 20 kadar allelle
ifade edilen ve s›k görülen mutasyon-
lard›r. Di¤erleri ise co¤rafik da¤›l›mlar
gösteren sporadik mutasyonlard›r. S›k
görülen mutasyonlar›n homozigot olma-
s› yada s›k görülen bir mutasyon ile
birlikte sporadik mutasyonun heterozi-
got birlikteli¤i oldu¤unda, erken çocuk-
luk döneminde, henüz dalak büyüme-
den önce mikrositoz ve %100‘e yak›n
Hb F miktar› olabilir ve Hb A2 azalabilir.
Ancak tablo çok daha a¤›rd›r, hiperme-
tabolik kemik ili¤i vard›r ve kan nakli
ihtiyac› fazlad›r (klinik olarak talasemi
majör).

Hastan›n alyuvarlar›n›n mikrositer yap›-
da olmamas›, muhtemel vitamin B12
eksikli¤inin birlikteli¤i ile aç›klanabilir.
Ancak klinik tablonun hafif seyirli
olmas› ve anne ve baban›n tipik olarak
beta talasemi traitlerinin bulunmamas›,
beta talasemi majörden uzaklaflt›rmak-
tad›r.

Gama globin üretiminde art›fla yol
açarak Hb F miktar›n› artt›ran promotor

gama gen mutasyonlar›, herediter
persistan fetal hemoglobinemi (HPFH)
olarak adland›r›lan tabloyu oluflturabilir-
ler, ancak bu tablonun klini¤i son dere-
cede hafif seyirli olmas› nedeni ile olgu-
nun klini¤i ile uyuflmamaktad›r.

Beta talasemi intermedia da, beta zin-
cirinde bir miktar üretim oldu¤undan
klini¤i talasemi majöre göre daha hafif
seyirlidir ve olgunun klini¤ine benzer.
Bu gruptan, Beta + talasemi intermedia
da, promotor mutasyonlar› (-30,-28,-27,-
87) hafif mutasyonlard›r. Bu hastalarda
Hb F %30-60 aras›nda ve Hb A2
tafl›y›c›lardan yüksektir. HbA bulun-
abilir. Hastada tan›mlanan tüm de¤erleri
izah etmez. E¤er s›k rastlan›lan IVS1-110
ve b-39 BT gibi mutasyonlar varsa ve
birlikte ayn› kromozom haplotipinde
gama genini aktive eden mutasyonu da
kaps›yorsa Hb F sentezi artmakta ve
talasemi intermedia tablosu ortaya
ç›kmaktad›r. Beta o talasemi intermedia
da (FSC8,FSC6 veya IVSII mutasyonu)
hastadaki gibi Hb A bulunmaz. Bu
mutasyonlarda gama-gen promotor böl-
gesindeki bir mutasyona ba¤l› olarak
(158 C-T) gama zincir yap›m›nda mutlak
art›m vard›r. Bu hastalarda HbA2
düflüktür. Son iki durumu hastadan
ay›ran en  önemli fark anne ve baban›n
hem HbA2 hem de HbF miktarlar›n›n
yüksek olmas›d›r.

δβ-talasemi /b-talasemi birleflik hetero-
zigotlu¤u: Hemoglobin F de¤iflik dere-
celerde yüksek olabilir ve HbA2
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mevcuttur. Ancak talasemi mutasyonu
beta+ ise HbA da bulunmas› tan›dan
uzaklaflt›r›r.

δβ-talasemi homozigot: Homozigot olan
hastalarda HbA2 yoktur, mevcut hemo-
globinin hepsi Hb F’tir, tablo tipik
talasemi intermediad›r. Anne ve
baban›n RDW’si yüksek, HbF yüksek
fakat HbA2 normalden düflük veya
normaldir, hastada ise HbF ten baflka
hemoglobinin gösterilememesi ile kesin
tan› konur. Mutasyonun tipi veya vita-
min B12 eksikli¤inin birlikte olmas›
mikrositozu olmamas›n› aç›klayabilir. 

Hastan›n pansitopenisinin olmas› ve
dala¤›n›n gittikçe büyüdü¤ünün bilin-
mesi hipersplenizm geliflti¤ine iflaret
edebilir.

δβ-Talasemi Homozigot, Hipersplenizm

H E M A T O L O J İ D E  A Y R I C I  T A N I

104

TANI



37 yafl›ndaki kad›n hasta, kollar›nda ve
s›rt›nda s›kça ortaya ç›kan a¤r›lar nedeni
ile baflvurdu. Öyküsünde; gebelikleri
s›ras›nda a¤r›l› krizlerinin ortaya ç›kt›¤›,
sar›l›¤› olufltu¤u ve kan verildi¤i ö¤renil-
di. Ailesinde hemoglobin anormalli¤i
tafl›y›c›l›¤› oldu¤u, k›z kardefllerinden
birisinde HbE tespit edildi¤i anlafl›ld›.

Fizik muayenesinde; atefl.36.8 °C, kan
bas›nc›.100/70 mmHg, nab›z h›z›.
78/dakika olarak tespit edildi. Genel
durumu iyiydi dala¤›, kosta kenar›nda
palpe ediliyordu, bunun d›fl›nda pozitif
bulgu  saptanmad›.

Laboratuvar tetkiklerinde; hemoglobin:
12g/dl, hematokrit:%38, MCV:82 fl,
MCHC:32.5 g/dl, retikülosit: % 1,  löko-
sit: 6.8 K/mm3, trombosit:140 K/mm3,
ferritin:18 g/dl, total bil: 0,8mg/dl,
d.bil:0,3 mg/dl, periferik yaymada;
eritrositlerin normositik normokromik,
lökositlerin normal da¤›l›mda oldu¤u,
HPLC ile hemoglobin elektroforezinde;
HbA2 %29.2, Hb S  % 71 oldu¤u, asit
elektroforezde; HbS %71.1, HbA2+
C/E/O Arab %29.9 oldu¤u tespit edildi.
Bat›n ultrasonografisinde hafifçe büyü-

müfl (uzun ekseni 150 mm) dala¤›
d›fl›nda özellik saptanamad›.

1. Normositik anemi
2. Splenomegali
3. Yayg›n vücut a¤r›lar›
4. Gebelik s›ras›nda kan transfüzyonu

ihtiyac› ve vasoklusiv kriz.
5. Anormal hemoglobin elektroforezi

(HbE ,Hb S ve HbF) 
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PROBLEMLER

Resim32-1 Periferik kan yaymas›: Eritrosit
yap›s›nda hafif anizositoz izlenmektedir
(Wrigth boyama x1000)



Beta globin gen zincirinde tan›mlanan
150 civar›ndaki mutasyonlar sonucu
beta talasemi traitler oluflmakta, homo-
zigot olduklar›nda ise de¤iflen derece-
lerde anemi meydana gelebilmektedir.
Bu tip mutasyonlardan birinde (exon
1,codon 26:GAG ...AAG) HbE gibi vari-
ant hemoglobinler oluflabilmektedir.

Hemoglobin E en s›k rastlan›lan variant
hemoglobinlerden birisidir. Güneydo¤u
Asya’da oldukça s›kt›r. Komboçya’da
her dört yenido¤an›n birisinde HbE
tan›mlanabilmektedir. HbE de beta
zincirinde 26. aminoasitte glutamik asit
yerine lizin gelmifltir. Selüloz asetatla
yap›lan elektroforezde, PH 8.6 da  HbA2
ve HbC ile kar›flmakta ancak asit elek-
troforezde ay›r›labilmektedir.

Hemoglobin E hastal›¤› (homozigot):
Klinik olguda tan›mland›¤› gibi son
derecede hafiftir. Mikrositik anemi
bulunabilir. Hb 10 g/dl, MCV.67
civar›nda tespit edilebilir. Hb E %90
c›var›ndad›r. De¤iflen derecede HbF
vard›r. Hastalarda genelde sa¤l›k prob-
lemi yoktur. Olguda mikrositer yap›
olmamas›, HbS bulunmas› ve gebelikte
ortaya ç›kan hemolitik ataklar, homozi-
got HbE tan›s›ndan uzaklaflt›rmaktad›r.

Hemoglobin E trait: Hastada sa¤l›k
problemi yoktur. %20-30 Hb E mevcut-
tur. Tek bafl›na olgunun problemlerini
izah etmez.

HbE/Beta o talasemi: ‹skelet deformite-
si, k›sa boy gibi yap›sal kusurlar ve a¤›r
bir klinik tablo söz konusudur. HbA
bulunmaz. Klinik ve Hb elektroforez
bulgular› hastadaki tabloyu izah etmez.

HbE/Beta + talasemi: Tablo hafiftir
ancak düzenli kan nakli ihtiyac›
vard›r.HbA bulunabilir.

H E M A T O L O J İ D E  A Y R I C I  T A N I

106

Resim 32-2 Hemoglobin elektroforezi:

Agaroz jel’de yap›lan alkali hemoglobin elekt-
roforezinde HbA2’ye uyan bölgede %29.9 ora-
n›nda bir pik elde edilmifltir. HbA2 oran› hiçbir
zaman %9’u aflamayaca¤›ndan bu bölgede
bulunan HbC, HbE ve HbO fraksiyonlar›
aras›nda ay›r›m yapabilmek için asit Hb elekt-
roforezi uygulanm›flt›r.
Yap›lan asid agaroz jel Hb elektroforezinde bu
fraksiyon HbA, HbA2, HbD, HbE, ve HbG’ye
uyan bölgede tesbit edilmifltir.
Bu bulgular beraberce de¤erlendirildi¤inde bu
Hb varyant›n›n HbE oldu¤unu düflündürmek-
tedir.

AYIRICI TANI



HbSE Hastal›¤›: Sickle cell hastal›¤›n›n
bir formu kabul edilebilir. Sickle cell
hastal›¤›na göre hafif bir seyri vard›r
ancak yetiflkin ça¤larda dalak dis-
fonksiyonu, hastadaki gibi a¤r›l› durum-
lar ve anemi olabilir.

Hb E trait,sickle trait ve talasemi traitler:
Kan testleri ve ebebeynlerin kan testleri
ile ortaya konabilir.Tablo hafiftir. Bu
hastalarda Hb elektroforezi, CBC,
ferritin, Hb A2 ve F ve ebeveynlerin
durumu tan› için yeterlidir. Nadiren
DNA analizi gerekir.

Hemoglobin SE hastal›¤›
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60 yafl›ndaki kad›n hasta; atefl, terleme
ve son günlerde gittikçe artan belinde
belirgin yayg›n vücut a¤r›lar› nedeni ile
baflvurdu. Öyküsünde, son günlerde
belirgin kilo kayb› oldu¤u, a¤r›lar› nede-
ni ile antiromatizma ilaç kulland›¤›,
ancak flikayetlerinin gittikçe artt›¤›, son
günlerde vücudunda morluklar olufltu-
¤u, a¤r›lar› nedeni ile bir kemik sintigra-
fisi çekildi¤i; vertebralarda ve kostalarda
metastatik alanlar olarak de¤erlendirilen
kemik tutulumlar›n›n saptand›¤› ö¤re-
nildi.

Fizik muayenesinde; atefl:38°C, nab›z:
98/dakika, kan bas›nc›: 100/60 mmHg
olarak ölçüldü. Genel olarak s›k›nt›l›
görünümde, a¤r›lar›ndan yak›nmaktay-
d›. Vücudunun nemli, kol ve bacaklar›n-
da belirgin ekimotik alanlar› oldu¤u,
bilateral servikal ve axiller bölgelerde
belirgin patolojik boyutlarda lenfadeno-
patisi ve splenomegalisi saptand›.

Laboratuvar incelemelerinde; Hb:6.6
g/dl, Hct:%19.6, MCV:84 fl, trom-
bosit:114 K/mm3, lökosit:25 K /mm3,
RDW: %15.8, fibrinojen:2.8 g/L (normal
de¤erler:1.8-3.5 g/L), eritrosit sedimen-

tasyon h›z›:108 mm/saat olarak ölçüldü.
Alkalen fosfataz:148 IU/L, LDH:448
IU/L, d›fl›nda biyokimyasal de¤erler nor-
mal s›n›rlar içerisindeydi. Protein elek-
troforezinde; alfa 2 globulin artm›flt›
(%18.6). Periferik kan yaymas›nda;
periferde dar stoplazmal›, vakuol içeren
granüllü atipik mononükleer hücreler
dikkati çekti. Kemik ili¤i aspirasyonu ve
biyopsisi; atipik vakuol içeren mono-
nükleer hücre infiltrasyonu olarak rapor
edildi. Sudan negatif, PAS boyas› ise
pozitif olarak de¤erlendirildi. Sitogene-
tik inceleme normal karyotiplendirme
olarak rapor edildi. Flow sitometrik
analiz sonucunda hücrelerin %5.7 CD4
(düflük), %19 CD5 (düflük), %12.8 CD
(düflük), %52 CD 19 (yüksek), %13.6 CD
20 (yüksek), %11.5 CD 22 (yüksek),
%28.5 CD33 (yüksek) olarak rapor
edildi.

1. Lökositoz
2. Bisitopeni
3. Lenfadenomegali
4. Splenomegali
5. Purpura
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6. Yüksek ESR
7. LDH yüksekli¤i
8. Anormal kemik ili¤i bulgular›
9. Periferde atipik mononükleer hücre-

ler
10. Terleme

Hastan›n son zamanlarda ortaya ç›kan
halsizli¤i, lenfadenomegalileri, sitopeni
ve periferdeki atipik mononükleer
hücreleri bir kemik ili¤i infiltrasyonunu
yans›tmakatad›r. Kemik ili¤i bulgular› da
bu kan›y› destekler nitelikte görünmek-
tedir. PAS pozitifli¤i ise atipik hücrelerin
lenfoid kökenli olabilece¤ini düflündür-
mektedir. Sitoplazmik ve kimi zaman
nükleer vakuolizasyon ve granulasyon
gösteren atipik mononükleer hücreler
morfolojik olarak afla¤›da tan›mlanan
hastal›klarda görülenlere benzeyebil-
di¤inden ay›r›c› tan› yap›lmal›d›r.

Lösemik fazdaki büyük hücreli lenfoma:
Hücreler eritrositlerden üç kat büyük ve
retiküler kromatin içerirler. Oldukça
bazofilik sitoplazma ve birkaç nükleo-
luslar› olabilir. Hücrelerin olgun B
lenfositi oldu¤u immunolojik analiz ile
ortaya konabilir. B klonu populasyonu-
na ait kappa+, lambda, CD19+, FMC7+,
ancak CD2, CD5, CD23- tir. Olguda, B
semptomlar›n›n bulunmas› ve patolojik
boyutlardaki konglomere lenf bezleri
klinik olarak benzese bile, tipik vakuol-
leri ve immunfenotiplendirme özellik-
leri ile büyük hücreli lenfomadan
ay›r›labilir.

Prolenfositik lösemi (PLL): B-PLL de
hücreler kronik lenfositik lösemideki
lenfositlerden büyük, santralde belirgin
nükleoluslu ve kaba kromatinli hücre-
lerdir. Hastalarda iki nükleoluslu büyük
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Resim 33-1 (A,B) Periferik kan yaymas›:

Periferik kanda küçük dar sitoplazmal›, vaku-
ollu, kromatin yap›s› ince lenfoblastlar  görül-
mektedir. (Resim 33-1 A,B)

A

B



hücreler ço¤u zaman blastt›r. Bu
hücrelerin yan›nda olgun görünümlü
lenfositlerin bulunmas› (iki populas-
yon), tipik smudge hücreleri ve CD5 ve
CD19 double pozitifli¤i olgudaki
tabloyu KLL/PLL’ den ay›r›r.

Non-hodgin lenfomalardan foliküler tip
(working formulasyonu B): Büyük
granüler ve genifl stoplazmal› lenfositler
periferde bulunabilir. Hastan›n klini¤i
uysa bile periferik yaymadaki di¤er
özellikler ve kemik ili¤i bulgular›, iki
hastal›k aras›nda ay›r›ma yard›mc› olabi-
lir. AML-M2 deki hücreler ise sudan
pozitif, yo¤un azurofilik granüller
yan›nda auer cisimcikleri ve immüno-
fenotipik  özellikleri ile kolayl›kla olgu-
da  tan›mlananlardan ay›r›labilirler.

B-ALL: Hücrelerdeki flekil ve boyutlar›n-
daki  de¤ifliklikler yan›nda stoplazmik
ve nükleer vakuoller tipiktir. FAB
s›n›fland›rmas›na göre L3, B serisi
ALL’nin bir alt grubudur. Lenfadenopati
olgular›n %77’sinde mevcuttur. Hoel-
zer’in serilerinde olgular›n onda birinde
ise santral sinir sistemi tutulumlar›
tan›mlanm›flt›r. Kilo kayb›n› ve terleme-
leri izah edebilir. B lenfositleri ile ilgili
fenotipik özellikler, olgudaki özellikleri
yans›tmaktad›r. Pre-pre B-ALL’den
(CD10-,CD19+,sIgM-) ise uzaklaflt›rmak-
tad›r.

Akut Lenfoblastik Lösemi- Matür B tipi
(B-ALL)
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19 yafl›ndaki kad›n hasta, ellerinde ve
kulaklar›nda geceleri ortaya ç›kan kana-
malar nedeni ile baflvurdu. Öyküsünde;
birkaç y›ldan beri s›kça ve daha çok
geceleri kanamalar›n›n olufltu¤u, bu
neden ile birkaç y›ld›r üniversite
s›navlar›nda baflar›s›z oldu¤u, di¤er
sistemlerle ilgili kanama öyküsünün
olmad›¤› anlafl›ld›.

Fizik muayenesinde; atefl.36°C, kan
bas›nc›: 100/50 mmHg, olarak ölçüldü.
Kol ve bacak cildinde düzenli aral›klarla
oluflmufl suyla silinebilen mor-k›rm›z›
renkte lekeler mevcuttu. Di¤er sistem-
lerle ilgili bir bulgu saptanmad›.

Laboratuvar tetkiklerinde; hemoglobin
13 g/dl, hematokrit %40, lökosit 6.8
/mm3, MCV.82 fl, MCHC:33 g/dl, trom-
bosit:212 /mm3, kanama zaman›. 3 daki-
ka, aPTT:34 sn, PTZ:13 sn, üst extrem-
iteler ile iliflkili doppler ultrasonografik
incelemede özellik saptanamad›.

1. Göz, kulak ve parmaklar›nda kana-
ma öyküsü

2. Obesite
3. Hiatal yetersizlik
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Resim 34 –1 (A,B) Fotograf: fotograflarda hastan›n kol (Resim 34-1 A) ve bacaklar›nda (Resim 34-
1 B) makyaj malzemesi ile cildinde  oluflturdu¤u, ekimozu taklit eden lekeler görülmektedir.     

A B



Olgunun anamnez, klinik ve laboratuar
bulgular› herhangi bir sistemik hastal›¤›
ya da kanama ve p›ht›laflma kusurunu
yans›tmamaktad›r. Ay›r›c› tan›da iki
hastal›k akla gelmelidir.

Hipokondriasis: Burada kifli var olan
baz› flikayetlerini önemli bir hastal›k
olarak de¤erlendirir. De¤iflik doktorlar
ve ilaçlar deneyerek hastal›¤›n anksiye-
tesini tafl›maktad›r. Oysa olguda bilinçli
olarak semptom yarat›lm›flt›r.

Munchausen sendromu: Ciddi bir
hastal›kt›r. Yak›n takip ve bak›m gerek-
tirir. Kifliler hasta olmad›klar›n› bildikleri
halde dikkat çeksinler, özel ilgi görsün-
ler (sekonder kazan›m) diye kendi
vücutlar›nda zaman zaman baz› hasar-
lara yol açarak t›bbi destek ararlar.
Bilinçli olarak semptom yarat›rlar.
Hastal›¤›n oluflumunda baz› psikososyal
etkenler söz konusu olabilir. Hastalar
uzun süreli psikiatrik bak›ma ihtiyaç
duyabilirler. Kimi zaman di¤er insanlara
ve özellikle kendi çocuklar›na sekonder
kazan›mlar› olsun diye zarar verme
e¤ilimleri tafl›yabildiklerinden tehlikeli
olabilirler. Bu olguda klinik bulgular
Munchausen sendromunu düflündür-
mektedir.

Munchausen Sendromu
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34 yafl›ndaki erkek hasta; kar›n a¤r›s›
nedeni ile hastaneye baflvurdu. Öykü-
sünde, çocuklar›yla oyun oynamaya
bafllad›¤› iki gün öncesine kadar
herhangi bir flikayeti olmad›¤›, o s›rada
aniden bafllayan kar›n a¤r›s› nedeni ile
baflvurdu¤u bir baflka hastanede yap›lan
ultrasonografik ve venöz dopler incele-
mede akut portal ve splenik ven trom-
busu tesbit edildi¤i ve hastahanemize
sevk edildi¤i ö¤renildi. Öz ve soy
geçmiflinde; sigara kullan›m›, ilaç veya
t›bbi bitki kullan›m›, hipertansiyon,
diabet, kan ya¤lar› yüksekli¤i, uzun
süreli seyahat öyküsü, oyun s›ras›nda
karna ciddi bir travma ve ilaç ba¤›ml›l›¤›
yoktu. Ailesinde damarsal problemler,
erken kalp hastal›¤›, hiperhomosisteine-
mi ve bir kan hastal›¤› öyküsü yoktu. 

Fizik muayenesinde; göbek etraf›nda
duyarl›l›¤› mevcuttu.

Laboratuar incelemelerinde; dopler
flowmetrik incelemede portal ve splenik
ak›m›n olmad›¤›, portal ve splenik venin
yak›nlar›nda küçük kollaterallerin
geliflimi ile birlikte portal venin tam
olarak t›kal› oldu¤u görüldü. Tekrarla-

nan komputörize ve spiral tomografik
incelemede; splenik, süperior mesente-
rik ve portal venlerin kontrast almad›¤›,
dissemine trombus oldu¤u saptand›.
‹lave olarak porta hepatis yan›nda  kol-
lateral vasküler yap›lar oldu¤u ve
splenik damar çap›n›n artt›¤› saptand›.
Üre azotu, kreatinin, bilirubin, ALP,
elektrolitler ve homosistein de¤erleri
normaldi. Serum AST:51 UI/L, ALT:74
UI/L,ALP:61 UI/L, GGT:80 UI/L, total
kolesterol:139  mg/dl, HDL:35 mg/dl,
albumin:3.6 g/dl ve total protein: 6.8
g/dl olarak ölçüldü. Hematolojik  ve
immunolojik test sonuçlar› Tablo 35-1
ve Tablo 35-2 de gösterildi.
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Test Sonuçlar

WBC (56.9% neu) 4.4 X10^3/mL
RBC       4.2 10^6 /mL
PLT   216 X10^3/mL  
Hb        12,4 g/dl
Hct                     36,9 %
MCV                       87,5 Fl
MCH                            29,4 pg/cell
MCHC                    33,5 gHb/dLErc
RDW                         12,7 %
MPV                                7 %
ESR                              0 mm/h

Protrombin zaman›                   13.1 sn
INR                                              1 INR
Aktive parsiyel thromboplastin zaman› 28.4 sn
Fibrinojen                                  6.4 g/L
Trombin zaman›                        20.3 sn       
d-dimer                                   201.3 pg/L    
Antitrombin III(ATIII)             85 %        
Protein C                                 88 %       
Protein S                                    65 %        
Vit B12                                     108 pg       
Folat                                        12,1 ng       
Ferritin                                        247 ng
Sukroz Lizis test                          negative
Asit - Ham                             negative

Tablo 35-1: Hematolojik Test Sonuçlar›
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Test                                                     sonuçlar                 

Antinükleer antibody (ANA IFA)      negatif
Anti ds-DNA(Crithidia Lucia,IF)        3.0                       
Cryoglobulin                                     negatif
Antikardiolipin IgG                             1.2                       
Antikardiolipin IgM                             2.2                       
Alfa 1 globulin                                8.7                        
Alfa 2 globulin                                  9.6                        
Beta   globulin                                  12.9                      
Gama globulin                                  20.3                            
seruloplasmin                                      0.8                        
Alfa-1 antitripsin                              3.0                        
IgG                                                      12.1                      
IgM                                                      1.0                      
IgA                                                       4.2                     
ANCA-c                                              negatif
AMA (IF)                                            negatif         
ASMA(IF)                                           negatif
CEA                                                     0.7                      
Ca-19.9                                                7.1                      
AFP                                                      0.7                         
CD 45                                                   100                         
CD 14                                                   91                          
CD 3     (ly)                                          74                          
CD 48   (ly)                                          97                          
CD 19   (ly)                                          13                          
CD 11b (Mo)                                        28                          
CD 16     (Mo)                                      18                          
CD 55   (Mo)                                        99                          
CD 59   (Mo)                                        88                          
CD 59   (RBC)                                      99                          
CD 55   (RBC)                                      97                          
CD 58   (RBC)                                      89                          
CD 16   (GR)                                        71                          
CD 55   (GR)                                        100                        
CD 59   (GR)                                        97                          

Tablo 35-2: ‹mmunolojik Test Sonuçlar›



Hepatit B ve C virüs, CMV, Rubella,
hepatit A, HIV1-2 negatif bulundu.
Karaci¤er biyopsisi steatoz ile uyumlu
retikülin art›fl› göstermemekteydi ve
dokuda HbsAg, HCV, negatifti. Metilen
tetrahidrofolat redüktaz enzimi,
protrombin gen ve faktör V Leiden
mutasyonu analizlerinde özellik sap-
tanamad›.

1. Portal ven trombozu 
2. Ak›m sitometrisinde granülosit ve

eritrositer seri membran proteinleri
bak›m›ndan defektif hücreler

Hastada 36 yafl›nda portal ven trombozu
geliflti¤i anlafl›lm›flt›r. Yetiflkinlerde yak-
lafl›k %25 s›kl›kta portal ven trombozu-
nun zemininde karaci¤er rahats›zl›¤›
oldu¤u bilinmektedir. Bu hastada, kara-
ci¤er rahats›zl›¤› biyopsi bulgular› ile
kolayca ekarte edilebilir. Karaci¤er
sirozu ekarte edilmifl olan 184 portal ven
trombozlu bir hasta serisinde %34 olgu-
da  bat›n cerrahisi, %14 pankreato-bilier
hastal›klar ve %9 sindirim sistemi
hastal›¤› tan›mlanm›flt›r. Bu hastalarda
portal venin etkilenme yollar›; venöz
obstruksiyon, staz, hiperkoagülobilite
veya vene direkt zararlanmalard›r. Bu
hastada vaskülit, ilaç ve toksinler, roma-
tolojik veya trombus ile iliflkili olabile-
cek myeloproliferatif hastal›k bulgular›
yoktu. ‹lave olarak önceden malignensi
oldu¤unu gösteren klinik bulgular bulu-
namad›. Önceki çal›flmalar olgular›n
yaklafl›k üçte birinde portal ven trom-
bozu için bir neden bulunamad›¤›n›
göstermifltir. Bu hastalar›n ço¤unda altta
yatan muhtemel nedenin p›ht›laflmaya
e¤ilim olabilece¤i anlafl›lmaktad›r.

Bu hastada AT. III, protein C ve S, yeter-
sizli¤i saptanamam›flt›r. Metilen tetrahid-
rofolat redüktaz, protrombin ve faktör V
Leiden gen mutasyonlar› trombusler ile
iliflkilidir. Bu hastalar›n ço¤unda rutin
laboratuar incelemede anormal sonuçlar
dikkati çekmektedir. Olguda genetik
etkiler ile ilgili patolojik bulgu saptana-
mad›.
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Resim 35-1 Bat›n›n spiral komputerize

tomografik incelemesinde: Splenik, süperi-
or mezenterik ve portal venin kontrast madde-
yi almad›¤› ve dissemine tromboz oldu¤u iz-
lenmektedir, Porta hepatis yak›n›nda  kollete-
ral vasküler yap›lar dikkati çekmekte ve sple-
nik ven çap›n›n normalin üst s›n›r›nda oldu¤u
saptanmaktad›r.



Paroksismal nokturnal hemoglobinüri
(PNH), özellikle serebral, kar›n ve per-
iferik damarlarda ortaya ç›kabilen ciddi
trombus riski tafl›maktad›r. Bu hastalar-
da hücre zarlar›ndaki glikozilfosfatidili-
nositol (GPI) proteinlerin oluflumunda
defekt vard›r. Klinik tablo de¤iflken
oldu¤undan bu hastalarda hemolitik
anemi, hematopoietik yetersizlik ve
trombus efl zamanl› olarak ortaya
ç›kmayabilir. Hastalar asemptomatik,
kemik ili¤i bulgular› normal ve asit ham
fleker su testleri normal olabilir. PNH
tipindeki anormal hücreler zaman
içerisinde kaybolabilirler. Son zamanlar-
da k›rm›z› küreler ve granülositlerde
GPI-iliflkili proteinler, monoklonal
antikorlar kullan›larak ak›m sitometri ile
saptanabilirler. Bu metodun oldukça
spesifik ve sensitif oldu¤u, anormal
populasyonlar›n rölatif oran›n› saptama-
da duyarl› oldu¤u bilinmektedir. Litera-
tür bilgileri aç›klanamayan her trombus
olgusunda PNH’›n aranmas› gerekti¤ini
ifade etmektedir. Bu olguda eritrositler-
de CD59 ve granülositlerde  CD11b,
CD16 yetersizli¤i saptand›¤›ndan olguda
saptanan ven trombozunun  PNH ile
ilgili oldu¤u düflünülebilir.

Portal Ven Trombozu (PNH ile iliflkili)
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77 yafl›ndaki erkek hasta, cildinde
ortaya ç›kan k›zar›kl›klar, soyulmalar ve
fluur bozuklu¤u nedeni ile baflvurdu. Sol
femur boyun k›r›¤› nedeni ile opere
oldu¤u ve 20 gün öncesine kadar iyi
oldu¤u ifade edildi.Hastaya operasyon
s›ras›nda akraba olmayan kiflilerden 5
ünite kan transfüzyonu yap›ld›¤›
ö¤renildi. Hastaya; sefazolin sodyum,
ofloksasin, ciprofloksasin, naproksen,
aspirin, metamizol sodyum ve diklofe-
nak gibi ilaçlar›n kullan›ld›¤› anlafl›ld›.
Bu dönemde ishal, bulant›, kusma, atefl
gibi flikayetlerinin olmad›¤› ifade edildi.
6 gün önce bacaklar›ndan bafllayan
daha sonra tüm vücuda ve a¤›z içine
yay›lan döküntüleri bafllad›¤› ö¤renildi.
Genel durumu bozulan hastan›n acil
servise baflvurdu¤u, toksik epidermal
nekroliz, Steven-Johnson sendromu
tan›lar›yla yat›r›ld›¤› anlafl›ld›. Özgeç-
miflinde; 5 y›l önce prostat hipertrofisi
nedeni ile TUR ameliyat› yap›ld›¤›, o
dönemde çekilen kolon grafisinin nor-
mal s›n›rlarda oldu¤u, kolonoskopi’de;
nonspesifik kolit, bat›n ultrasono-
grafisinde; hepatomegali, ve bilateral
renal kortikal kistler, bilateral intra-
parankimal ekojenik kal›nt›lar (geçiril-

mifl enfeksiyona sekonder), kolesis-
tolithiasis, bat›n tomografisi’nde ;prostat
boyutlar›nda art›fl, her iki böbrekte
kronik parankimal de¤ifliklikler, basit
kortikal kistler ve mesane anteriorunda,
orta hatt›n sa¤›nda duvarda kal›nlaflma
oldu¤u, tespit edildi. 

Fizik muayenesinde; atefl:37,4°C; nab›z:
98/dk; tansiyon arteriyel:140/70mmHg;
solunum say›s›:24/dk.olarak tespit
edildi. Genel durumunun kötü, fluurun
stupor düzeyinde oldu¤u saptand›.
Akci¤erlerde solunum sesleri yayg›n
olarak azalm›flt›, takipne’si mevcuttu.
Bat›n serbestti, hepatosplenomegalisi
yoktu. Ciltte, tüm vücutta yayg›n eritem
ve purpurik lezyonlar ve target lezyon-
lar› tespit edildi. Yer yer epidermal ayr›l-
ma olan bölgeler ile a¤›z mukozas›nda
ve burunda erozyonlar saptand›.

Laboratuvar tetkiklerinde; BUN:
78mg/dl; Cr:0,9 mg/dl; AST:165 IU/L;
ALT:173 IU/L; ALP:214 IU/L; T. Bil:1,2
mg/dl; D.Bil:0,5 mg/dl; PTZ:17 sn;
APTT:35,9 sn; Hb:12,5 g/dl; Htc:%36;
BK:2,1 K/mm3; Trom:94 K/mm3;
T.Pro:6,3 g/dl; Alb:2,6 g/dl; GGT:
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160IU/L; ESR:30mm/s; Kan Gazlar›:
PH:7,35; PCO2:44; PO2:29; HCO3:25; O2

saturasyonu: 51%; HbsAg, HCV, HIV1-2,
CMV IgG ve M, Parvovirus B19-IgM
Herpes virus 1-2 ve EBV-IgG ve IgM ile
ilgili serolojik testler negatif bulundu.
Bat›n ultrasonografisinde; hepatomega-
li, kolelitiazis, bilateral medüller nefro-
karsinozis ile uyumlu bulgular ve bilate-
ral grade I renal parankimal hastal›¤›
tan›mland›. Hasta toksik epidermal
nekroliz, Steven-Johnson sendromu ön
tan›lar› ile yat›r›ld›. Atefllerinin gözlen-
mesi üzerine enfeksiyon hastal›klar›n›n
önerisi ile targosid (teicoplanin) ve ami-
kasin tedavisine baflland›. Hastan›n bir
gün sonra atefli süprese oldu ve tekrar
etmedi¤i gözlendi. Azotemisi için
yayg›n cilt lezyonlar› nedeni ile s›v›
kayb›n›n fazla oldu¤u ve oral al›m›n›n
yetersiz oldu¤u düflünülerek hidrate
edildi. Yat›fl›n 8’ci gününde solunum
s›k›nt›s›n›n artmas› üzerine, hastan›n
çekilen akci¤er grafisinde sa¤ alt zonda
heterojen dansite art›fl› gözlendi. Teda-
visine akci¤er enfeksiyonu düflünülerek
meropenem eklendi. Hastan›n öyküsün-
de kan transfüzyonu olmas›, cilt lezyon-
lar›, yat›fl›nda karaci¤er enzim yüksek-
li¤i olmas› ve gittikçe derinleflen sitope-
niler nedeni ile hematoloji bölümüne
konsültasyonu istendi. Cilt, karaci¤er ve
kemik ili¤i biyopsisi yap›lmas› öngö-
rüldü. Cilt biyopsisi sonucu, toksik
epidermal nekroliz ile uyumlu geldi.
Takipte pansitopenisi geliflen hastaya
kemik ili¤i biyopsisi yap›ld› ve sonucun-
da hücre da¤›l›m› yönünde özellik sap-

tanamad›, selülaritesi %40 olarak
de¤erlendirildi. CD4/CD8 oran›nda art›fl
saptand›. Yat›fl›n›n 10’cu gününde
hipotansiyonu geliflen hastaya dopamin
tedavisi baflland›, ancak yan›t al›namad›.
Hasta exitus oldu. Hastadan post-
mortem karaci¤er biyopsisi al›nd›.
Karaci¤er biyopsi örneklerinde portal ve
periportal alanlarda belirgin, yayg›n
mononükleer hücre infiltrasyonu
saptand›. Hücrelerin pan-T ile pozitif
boyand›¤› gözlendi. Graft versus host
hastal›¤› ile uyumlu oldu¤u rapor edildi.

1. Anormal cilt bulgular›(toksik epider-
mal nekrolizis)

2. Pansitopeni(hipoplastik kemik ili¤i)
3. Yüksek aminotransferaz de¤erleri
4. Karaci¤erde anormal histopatolojik

bulgular (Pan-T pozitif periportal
hücre infiltrasyonu)

5. Geçirilmifl kalça operasyonu 
6. Multiple kan transfüzyonu öyküsü
7. ‹laç kullan›m› öyküsü(çeflitli antibi-

yotikler)
8. Atefl
9. fiuur bozuklu¤u
10. Anormal akci¤er bulgular›
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‹mmun yetersizli¤i olmayan bir insanda
transfüzyon ile iliflkili graft-versus-host
hastal›¤› (T‹-GVHH) kan transfüzyonla-
r›n›n nadir görülen komplikasyonlar›n-
dan birisidir. Birçok çal›flmada transfüz-
yonlardan sonra atefl, cilt rafl›, karaci¤er
fonksiyon bozuklu¤u ve kemik ili¤i
aplazisi oluflabilece¤i rapor edilmifltir.
Sakakibara ilk defa bu antiteyi T‹-GVHH
olarak tan›mlam›flt›r. T‹-GVHH e¤er do-
nör HLA haplotipi bak›m›ndan homozi-
got ve al›c› heterozigot ise, al›c›n›n
immün sistemi transfüze edilen vericinin
lenfositlerini yabanc› olarak tan›yamad›-
¤› durumda ortaya ç›kmaktad›r.
T‹-GVHH oluflmas› için risk faktörleri;
›fl›nlanmam›fl tam kan transfüzyonu,
al›nd›ktan sonra 48 saat içinde verilen
taze kan tranfüzyonlar›, hastan›n his-
tokompatibilite antijeninin haplotipi
(klas II HLA olmas›) olarak say›labilir.
T‹-GVHH’n›n belirtileri ve bulgular›, ilaç
allerjileri ve  viral  enfeksiyonlarda  olan-
lara  çok  benzer  ancak, hastal›¤›n fatal

seyirli olmas› ve T‹-GVHH’da say›lan
tüm belirti ve bulgular›n efl zamanl› orta-
ya ç›kmas› tan›y› kolaylaflt›rmaktad›r.
Genelde cilt biyopsi bulgular› ve  kemik
ili¤i aplazisi tan› için yeterli olmaktad›r.
T‹-GVHH’de, eritema multiformeden
toksik epidermal nekrolizise kadar de¤i-
flen çok de¤iflik cilt bulgular› ortaya
ç›kabilmektedir. Olguda atefl, yüksek
bulunan karaci¤er enzimleri, mukozal
tutulum yan›nda kemik ili¤i  yetersizli¤i
ve  karaci¤er için tan›mlanan histopato-
lojik bulgular›n  bulunmas› T‹-GVHH’n›
desteklemektedir. Muhtemel di¤er
nedenlerden ilaç veya virüs iliflkili
hemofagositik sendromlar, myeloproli-
feratif hastal›klar ve vaskülitleri, mevcut
histopatolojik bulgular ile izah etmek
güçtür.

Transfüzyon ‹liflkili Graft Versus Host
Reaksiyonu
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Resim 36-1 Hastan›n vücudunda  (Resim 36-1 A) ve bacaklar›nda (Resim 36-1 B) yayg›n eritemli
döküntüler dikkat çekmektedir.
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19 yafl›nda erkek hasta, bafl a¤r›s›,
bulant›, kusma, kans›zl›k, cilt ve sub-
konjonktival kanamalar nedeni ile bafl
vurdu.

Öyküsünde; 1991 y›l›nda (6 yafl) ciltte
petefli purpura tesbit edildi¤i, ITP tan›s›
ile 1 y›l süre ile steroid kulland›¤›,
steroide cevaps›zl›k nedeni ile 1992
y›l›nda kemik ili¤i biyopsisi yap›larak
aplastik anemi tan›s› kondu¤u, 1992-
1996 y›llar› aras›nda yaln›zca steroid
tedavisi ald›¤›, 1996 y›l›nda ATG, son-
ras›nda 1 y›l süre ile siklosporin kul-
land›¤›, 2001 y›l›na kadar ilaç kullan-
madan durumu stabil seyreti¤i, Nisan
2001 de difl eti kanamas›n›n bafllad›¤›,
splenomegali tesbit edildi¤i, tekrar
steroid tedavisi baflland›¤›, eklem
a¤r›lar› ve hemoglobin ve trombosit
de¤erlerinde düflüfl oldu¤u, önce 4 daha
sonra 2 ünite kan transfüzyonu yap›ld›¤›
ö¤renildi. Daha sonra Temmuz 2002
tarihinde bafl a¤r›lar› bafllad›¤›, Kas›m
2002’de beyin anti-ödem tedavi verildi-
¤i, fiubat 2003’de splenektomi operas-
yonu, Mart 2003’de kranial radyoterapi
yap›ld›¤› anlafl›ld›.

Fizik muayene; kan bas›nc›: 120/80
mmHg, nab›z: 112/dk, atefl: 36.8°C.
Yüzünde kuflingoid görünüm, cilt ve
konjonktivalarda solukluk, subkonjonk-
tival kanamalar, ciltte petefli ve ekimo-
zlar, bat›n orta hatta eski insizyon skar›
mevcut. Karaci¤er kosta kenar›nda 7 cm
palpabl, dalak palpe edilemiyor, traube
aç›k.

Laboratuar bulgular›; hemoglobin: 10.1
g/dl, hematokrit: 31.1 %, lökosit: 27.500
/mm3, trombosit: 27.300 /mm3, AKfi: 88
mg/dl, BUN: 12 mg/dl, kreatinin: 0.4
mg/dl, AST: 14 IU/L, ALT: 22 IU/L, GGT:
127 IU /L: AP: 312 IU/L, T. Bilirubin:
1.86 mg/dl, direkt bilirubin: 0.64 mg/dl,
LDH: 104 IU/L, PTZ: 15.1 sn, aPTT: 49.7
sn, anti HIV: Negatif, HSV tip I-II:
Negatif. d. Coombs: Pozitif, BOS: 320
eritrosit/mm3, ARB: Negatif, glukoz: 54
mg/dl. LDH: 30 IU/L, protein: 78 mg/dl,
BOS sitolojisi: Çekirdekli eritrositler,
seyrek epitel hücresi, lenfosit ve mono-
sit, abdomino pelvik US: Hepatomegali,
bilateral renal parankimal hastal›k
(grade I), bilateral plevral effüzyon,
kemik ili¤i biyopsisi: Paratrabeküler
myelofibrozis gösteren hiperselüler
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kemik ili¤i, beyin BT: Bilateral frontal,
temporal ve parietal bölgede menengial
yerleflimli en kal›n yerinde sa¤da silvian
fissür komflulu¤unda 13 mm ölçülen ve
interhemisfer fissür düzeyinde bant
tarz›nda izlenen opaks›z kesitlerde
hiperdens özellikte, kontrast madde
tutulumu gösteren alanlar. Öncelikle
menegial lösemik infiltrasyon ile uyum-

ludur. Kranial MR: Tüm cerebrumu
çepeçevre saran diffüz ve nodüler lez-
yonlar içeren ve IV gadodiomid enjeksi-
yonu sonras› patolojik sinyal art›fl›
gösteren extramedüller hematopoez ile
uyumlu patolojik sinyal de¤ifliklikleri
izlenmektedir. Subdural mesafe biyopsi:
ekstrameduller hemotopoezis.
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Resim 37-1 Beyin BT tetkiki (spiral):

Bilateral frontal, temporal ve parietal bölgede,
interhemisferik fissürde, bilateral optik sinir
retrobulber parças› çevresinde tüm dural alan-
lar› ve falks› tutan kal›nlaflma (extramedüller
hemopoezis odaklar› ile uyumlu) izlenmekte-
dir.

Resim 37-2 Periferik kan yaymas›: Çok
say›da normoblastlar ve eritrosit flekil
de¤ifliklikleri izlenmektedir (Wright boyama
x200).



1. Anemi
2. Trombositopeni
3. Hepatomegali
4. Geçirilmis splenektomi operasyonu
1. D. Coombs pozitifli¤i
6. Kuflingoid görünüm
7. Steroid, immunosüpresif tedavi

öyküsü
8. Myelofibrozis
9. Tüm cerebrumu çepeçevre saran dif-

füz-nodüler kitle

‹lk defa trombositopeni nedeni ile
steroid tedavisi ile takip edilen hastaya 1
y›l sonra aplastik anemi tan›s› konmufl
önce steroid ile tedavi edilen hastaya
1996 y›l›nda immunosüpresif tedavi
(ATG+siklosporin) verilmifl. Befl y›ll›k
remisyondan sonra trombositopeni ve
splenomegali geliflmifl. Ocak 2003’de
myelofibrozis tesbit edilerek fiubat
2003’de splenektomi yap›lm›fl. Sonras›n-
da h›zl› bir hepatomegali, plevral,
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Resim 37-3 (A,B,C) Menenkslerden al›nan biopsi örne¤inde: Meninkslerde eritroid, myeloid
ve megakaryositer seri elemanlar›ndan oluflan ekstramedüller hematopoez odaklar› (x400 HE)
(Resim 37-3 A), kemik ili¤i  dokusunda fibrozis (x200 HE) (Resim 37-3 B), kemik ili¤inde retiküler
liflerde belirgin art›fl (x200 retikülin boyas›) (Resim 37-3 C)  izlenmektedir.
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abdominal effüzyon, intrakranial bas›nç
art›fl›na yol açan kitle (ekstramedüller
hematopoez) tesbit edilerek intrakranial
radyoterapi uygulanm›fl.

Ekstramedüller hematopoesis odaklar›
hemen her organda oluflabilir. Organ
tutulumlar› splenomegali, hepatomega-
li, lenfadenomegali, plevral, perikardial,
abdominal effüzyon ile veya gastroin-
testinal, genitoüriner veya akci¤er tutu-
lumuna ba¤l› dysüri, solunum s›k›nt›s›
semptomlar› ile ortaya ç›kabilir. Santral
sinir sisteminin tutulmas› intrakranial
bas›nç art›fl›na, motor veya sensorial
de¤iflikliklere, ayr›ca kord bas›s›na
neden olabilir.

Splenektomilerden sonra muhtemelen
dala¤›n filtrasyon fonksiyonunun orta-
dan kalkmas›na ba¤l› belirgin olarak
yeni ekstrameduller hemopoetik odak-
lar geliflir veya var olan odaklarda
geniflleme olur. Bu durum özellikle
karaci¤er için önemlidir. Splenektomi
yap›lan  AMM 10 hastan›n hepsinde
karaci¤er biyopsilerinde ekstrameduller
hemopoiesis tesbit edilmifltir. Splenek-
tomiden sonra karaci¤er büyüklü¤ünde
belirgin artma, bütün hastalar›n serum
alkalen fosfataz, bilirubin ve/veya
gama-glutamil transpeptidaz de¤erlerin-
de yükselme görülmüfltür. Hastalardan
ikisinde akut karaci¤er yetmezli¤i geli-
flerek splenektomiden iki ve üç hafta
sonra kaybedilmifltir.

Hastam›zda da tüm bulgular splenekto-
mi sonras› h›zl›ca geliflen extramedüller
hemopoiesis ile uyumludur. Nitekim
aç›k biyopsi ile intrakranial kitleden
al›nan örnek bunu do¤rulam›flt›r.

Myelofibrozis-Meningial Extrameduller
Hemopoiesis
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55 yafl›nda erkek hasta; 3 gündür sol
omuz a¤r›s›, birlikte geliflen sol kolda
yayg›n ekimoz nedeni ile klini¤e bafl-
vurdu. Öyküsünde; 1 y›ldan beri zaman
zaman olan bafl dönmeleri bafl a¤r›s›,
gö¤üs kafesinde batmalar tarz›nda
a¤r›lar›n oldu¤u, ellerde belirgin el ve
ayak parmaklar›nda uyuflmalar oldu¤u,
özgeçmiflinde; lipom ve anal fissür
operasyonu geçirdi¤i, 1978 y›l›nda
böbrek tafl› düflürdü¤ü ö¤renildi. 

Fizik muaynesinde; kan bas›nc›:160/90
mmHg, nab›z: 88/dk, atefl: 36.9°C, dalak
kosta kenar›nda 3 cm palpabl idi, di¤er
sistemlere ait patoloji tesbit edilmedi.

Laboratuar tetkiklerinde; hemoglo-
bin:14.80gr/dl, hematokrit: 43.20 %,
eritrosit: 5.15 M/mm3, lökosit: 7.21
/mm3, nötrofil: % 68, lenfosit: % 23,
monosit: %30, eozinofil: % 0.64, bazofil:
0.93, MPV 7.13 fl, PCT: 0.78 %, PDW
17.20 (GSD), MCH: 28.70 pgr, MCV:
43.90 fl, MCH: 34.20 %, trombosit: 1090
K/mm3, sedimentasyon 2 mm/s, ürik
asit: 5.80 mg/dl, total protein 7.38 gr/dl,
albumin: 4.40 gr/dl, globulin: 3.00 gr/dl,
AST: 28 IU/L, ALT: 27 IU/L, kreatinin:

0.88 mg/dl, PSA: 1.99 ng/ml, PTZ: 14.80
sn, INR: 1.38, CRP:2 mg/L B12: normal,
folat: normal, periferik yayma: yo¤un
trombosit kümeleri mevcut, di¤er seriler
normal. Kemik ili¤i biyopsisi: Selülarite
normal, morfolojik olarak normal
megakaryositlerin say›s›nda belirgin
art›fl, hafif retikülin art›fl› (grade 2).
Sitogenetik inceleme: Bcr/Abl füsyonu
gösterilemedi.
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Resim 38-1 Periferik kan yaymas›:

Periferik kanda artm›fl trombosit say›s›n› temsil
eden trombosit kümeleri. (Giemsa boyas›,
x1000)



1. Ekimoz
2. Splenomegali
3. Trombositoz
4. Kemik ili¤inde megakaryositlerde

art›fl
5. Kemik ili¤i biyopsisinde hafif

retikülin art›fl›(grade 2)

Eriflkinlerde normal platelet say›s›
150.000-450.000/mm3’dür. 500.000>
trombositoz kabul edilir.

Artm›fl trombosit say›s› sitokinlere ba¤l›
mekanizmalarla oluflabilir (reaktif) veya
myeloproliferatif ve myebolisplastik
hastal›klarda oldu¤u gibi growth faktör-
lere ba¤l› olamaks›z›n klonal/neoplastik
megakaryositlerin fazla platelet sentez-
lemesi sonucu ortaya ç›kabilirler (oto-
nom). Reaktif trombositosis otonom

trombositosisden çok daha fazla
görülür. Trombosit de¤erlerinin
>1.000.000 oldu¤u 280 hastan›n oldu¤u
bir seride %82 reaktif (enfeksiyon, post-
splenektomi veya hiposplenizm, malig-
nensi, travma, inflamasyon, kan kayb›,
rebound trombositosis), %14 otonom
(myeloproliferatif hastal›klara ba¤l›)
trombositosis tesbit edilmifltir. %4 hasta-
da ise etioloji tesbit edilememifltir.

Nedene ba¤l› olmaks›z›n trombosit
say›s›ndaki artmaya ba¤l› olarak, hasta-
larda vasomotor semptomlar (bafl a¤r›s›,
görme de¤ifliklikleri, bafldönmesi, atipik
gö¤üs a¤r›s›, akral disestesi, eritrome-
lalji), tromboz veya kanama komp-
likasyonlar› görülebilir. Bu tip olaylar
reaktif trombositozda (%3) otonom
trombositozdan (%24) çok daha az
s›kl›kla görülür.

Mixed kriyoglobulinemisi olan hasta-
lar›n örnekleri 30 derece ve alt›nda test
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Resim 38-2 (A,B) Kemik ili¤i aspirasyonu: Kemik ili¤inde megakaryosit say›s›nda art›fl
(Hemotoksilen eosin boyas›, x1000) (Resim 38-2 A) ve kemik ili¤ide hafif retikülin art›fl› dikkati çek-
mektedir. (Gomori retikülin boyas›, x1000 ) (Resim 38-2 B)
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edildi ise prespite olan de¤iflik büyük-
lükteki kriyoglobulin partiküllerine
ba¤l› olarak lökosit ve trombosit say›lar›
yalanc› olarak yüksek ölçülür. Bu etki
örnek so¤utuldukça artar, vucut
s›cakl›¤›nda kaybolur. Lösemi, lenfoma,
ciddi hemolitik anemiler (TTP, Hb-H
hastal›¤›, Mikrosferositoz v.b), yan›klar
gibi durumlarda dolafl›mda bulunan
eritrosit veya lökositlere ait sitoplazmik
fregmantlar nedeni ile otomatik hücre
say›c›lar trombositleri oldu¤undan yük-
sek sayabilirler. Periferik kan yaymas›-
n›n de¤erlendirilmesi durumu ayd›n-
lat›r.

Reaktif trombositoz: Tam kan say›m›nda
hipokrom (düflük MCH), mikrositer
(düflük MCV) eritrosit yap›s›n›n olmas›,
düflük ferritin de¤erinin saptanmas›
demir eksikli¤i için tan› koydurucudur.
Splenektomi yap›lm›fl hastalarda veya
sickle cell anemi gibi splenik fonksiyon-
larda azalma (hiposplenizm) olan hasta-
larda periferik kan yaymalar›nda defor-
me olmufl eritrositler, target hücreler ve
nükleer fregmentler (Howell-Jolly cisim-
cikleri) görülür. Enfeksiyon veya infla-
matuar olaylarda nötrofilik lökositoz
görülür. Nötrofillerin bant formlar›n›n
ve/veya metamyelositlerde art›fl (sola
kayma), nötrofillerde toksik granülas-
yon, vakuolizasyon ve Dohle cisimcikle-
rinin görülmesi enfeksiyonu düflündü-
rür. Sedimentasyon h›z›nda art›fl,
C-reaktif protein, fibrinojen gibi akut faz
reaktanlar›n›n de¤erlerindeki art›fl
enfeksiyon veya inflamatuar olaylar›

düflündürür. Bir akut faz reaktan› olan
C-reaktif proteinin karaci¤erdeki sente-
zi, interlökin-6 arac›l›¤› ile oldu¤undan
interlökin-6 seviyesi yüksek olan hasta-
larda yüksektir. Komplike olmayan
otonom trombositoz olgular›nda nor-
mal, reaktif trombositozlu olgular›n
ço¤unda yüksek bulunur.

Otonom trombositosis: Demir depolar›
ve dalak yap›s› normal olan, kronik
trombositozlu hastalarda, reaktif trom-
bositoz nedenleri ekarte edilmifl ise,
ikinci ad›m, otonom trombositoza
neden olan myeloproliferatif veya
myelodisplastik hastal›klardan birisinin
olup olmad›¤›n›n  belirlenmesidir.

Kronik myeloid lösemi (KML), agnoje-
nik myeloid metaplazi (AMM), poliste-
mia vera (PV), myelodisplastik sendrom
(MDS) gibi hastal›klar›n bazen önde
gelen prezentasyonu trombositoz ola-
bilir. KML’li hastalar›n ço¤unda
splenomegali, lökositozis ve dolafl›mda
erken granülosit formlar› dikkati çeker.
Lökosit alkalen fosfataz aktivitesinde
düflüklük, Ph kromozomu ve Bcr/Abl
füsyon ürünlerinin tesbiti ile tan› konur.
PV artm›fl eritrosit kitlesi, splenomegali,
normal arterial oksijen saturasyonu,
düflük serum eritropoetin seviyesi ile
tan› konur. AMM’li hastalarda belirgin
splenomegali, periferik kanda gözyafl›
hücreleri, çekirdekli eritrositler, lökosit
prekürsörlerinin görülmesi dikkati
çeker. Kemik ili¤inde belirgin fibrozis
tesbit edilir. MDS: bir veya daha fazla
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seride sitopeni ile giden inefektif
eritropoiesis ile karakterize klonal bir
stem cell hastal›¤›d›r. Olgular›n % 40
›nda karakteristik kromozomal anomali-
ler tesbit edilir. Nadir olarak trombosito-
zis görülebilir. ET tan›s› genellikle reak-
tif trombositoz nedenleri ve di¤er
otonom trombositoz nedenleri ekarte
edilerek konur. Esansiyel trombositoz
için patognomonik bir laboratuar
bulgusu yoktur. Periferik kan yaymas›n-
da dev trombosit kümeleri, kemik
ili¤inde megakaryosit kümeleri ve hafif
veya orta derecede retikülin fibrozis
görülebilir. Olgular›n %5’inden az›nda
sitogenetik anormallikler tesbit edilebi-
lir. Megakaryositlerin büyüme faktörleri
olmaks›z›n kültür ortam›nda endojen
olarak büyümesi reaktiv trombo-
sitozdan ay›rmada yard›mc› olabilir,
ancak  di¤er otonom trombositozlardan
ay›rmaz. Ön verilere göre otonom trom-
bositozlarda megakaryositlerde trom-
bopoetin reseptör (c-Mpl) expresyon-
lar›nda, normal ve reaktif trombositozu
olanlara göre belirgin azalma gösteril-
mifltir.

Hastada birden çok kez aral›klarla bak›-
lan trombosit de¤erlerinin >600.000
bulunmas›,  C-reaktif protein de¤erinin,
sedimentasyon ve fibrinojen de¤erleri-
nin normal bulunmas›, reaktif trombosi-
tosise neden olan herhangi bir sebebin
identifiye edilememifl olmas›, dalak
büyüklü¤ünün tesbit edilmesi, polistemi
bulgular›n›n olmamas›, kemik ili¤i
biyopsi kesitlerinde hafif (grade 2) fibro-
zisin tesbit edilmesi, mylodisplastik has-
tal›klarla birlikte görülen sitogenetik
anormalliklerin olmamas›, Bcr/Abl gen
füsyonunun tesbit edilememifl olmas›,
kemik ili¤inin selüleritesinin normal
olmas›, mekaryositlerde artma olmas›,
demir boyas›nda demirin varl›¤›n›n
gösterilmesi, demir eksikli¤inin olma-
mas›, nedeni ile en olas› tan› esansiyel
trombositemidir.

Esansiyel Trombositemi
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67 yafl›nda mobilya imalatç›s› erkek
hasta; uzam›fl atefl nedeni ile hastaneye
yat›r›ld›. Öyküsünde; 2003 Ocak ay›nda
halsizlik, ifltahs›zl›k, omuz ve el eklem-
lerinde a¤r›, öksürük, zaman zaman
yükselen atefl flikayetlerinin bafllad›¤›,
24.01.2003 tarihinde yap›lan tetkik-
lerinde lökosit: 6.37 /mm3 hemoglobin:
14.5 g/dl, hematokrit: 42.9 %, trombosit:
151 000 /mm3, sedimentasyon 46
mm/saat, SGOT:102 IU/L, SGPT: 58
IU/L, GGT: 196 IU/L, LDH: 414 IU/L,
CPK 504 IU/L bulundu¤u, 03.02.2003
tarihinde ferritin de¤erinin 1122 ng/ml
bulunarak ÇÜTF ne hemakromatozis ön
tan›s› ile karaci¤er biyopsi yap›lmak
üzere yat›r›ld›¤›, ancak 1 gün sonra
biyopsi al›nmadan taburcu oldu¤u ö¤re-
nildi.

18.03.2003 tarihinde klini¤imize
ifltahs›zl›k, halsizlik, sürekli yatma ihti-
yac›, yayg›n adele güçsüzlü¤ü, el eklem-
lerinde belirgin, yayg›n eklem a¤r›s›,
son 1.5 ayda 6-7 kg kilo kayb›, halen
devam etmekte olan ve zaman zaman
38˚C dereceye ulaflan atefl flikayeti ile
baflvurdu.

Fizik muayenede; kan bas›nc›: 120/80
mmHg, atefl:37.°C, nab›z 92/dk,
solunum 16/dk, zay›f ve halsiz görü-
nümde idi. Yayg›n adele güçsüzlü¤ü,
anksiyetesi, sa¤ akci¤er bazalinde inspi-
ratuar hafif krepitan raller mevcuttu,
karaci¤er kosta kenar›nda 2 cm palpe
ediliyordu. ‹leri inceleme için yat›r›ld›.

Laboratuar tetkiklerinde; hemoglobin:
12.8 g/dl, hematokrit: 36 %, lökosit:
6900 /mm3, trombosit: 267 K/mm3,
Sedimentasyon 110 mm/s, CRP: 75
mg/L, Ferritin: 1244 ng/dl, FT3, FT4,
TSH: Normal, AFP, CEA, CA 19-9, PSA:
Normal, CA 15-3: 148.4 U/ml, NSE:
18.04, RF: 77 IU/L, IgE: 811 IU/ml, Bat›n
USG: Hepatosteatoz, Bat›n CT: Hepatos-
teatoz, vasküler yap›larda aterosklerotik
de¤ifliklikler, Toraks CT: Sa¤ akci¤er
hilusunda ana pulmoner artere komflu
1.5 cm boyutunda yumuflak doku kitle-
si, sa¤ akci¤er bazalinde belirgin bilate-
ral bazallerde fibrotik de¤ifliklikler,
buzlu cam görünümü, Meme USG.
Bilateral adipomasti, EMG: Proksimal
kaslarda minimal düzeyde myopatik
de¤ifliklikler, Gastroskopi: Bulbit antral
gastrit, Tiroid sintigrafisi: Süprese troid
bezi, karaci¤er biyopsisi: A¤›r kolestasis,
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grade 1 ya¤l› dejenerasyon, minimal
hemosiderozis, akci¤er kitle biyopsisi:
Antrakotik lenf nodu, kas biyopsisi: nor-
mal, kemik ili¤i aspirasyonu: Normal,
adelenin immunohistokimyasal incele-
mesinde: IgG, IgA’da belirgin olmak
üzere IgG, IgM, IgA ile damar duvar›nda
pozitif boyanma, Akci¤er aç›k biyopsisi:
Deskuamatif interstisyel pnomoni sap-
tand›.

1. Halsizlik, ifltahs›zl›k
2. Adele güçsüzlü¤ü
3. Yayg›n eklem a¤r›lar›
4. Yüksek atefl
5. Kilo kayb›
6. Nonprodüktif öksürük
7. Sedimentasyon ve di¤er akut faz

reaktanlar›nda yükseklik
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Resim 39-1 (A,B) Toraks BT ve Yüksek resolusyonlu toraks BT (sipiral) tetkikinde: sa¤
akci¤er hilusunda lenfadenopati, subkranial bölgede lenfadenopatiler (Resim 39-1 A), her iki akci-
¤erde de¤iflik lob ve segmentlerde yer yer fibrotik ve yer yer konsoludasyon tarz›nda ve yine baz›
alanlarda buzlu cam görünümünde parankimal dansite de¤ifliklikleri izlenmektedir. (Resim 39-1 B)

Resim 39-2 Akci¤er biyopsisi: Alveol septumlar›nda histiosit topluluklar›. (x100 HE) (Resim 39-
2 A), Akci¤er parankiminde interstisyel fibrozis ve lenfositik hücre infiltrasyonu (x100 HE) (Resim
39-2 B).

A

A

B

B



Herediter hemoakromatozis: HFE
geninde mutasyon sonucu transferrin
reseptörünün etkilenmesine ba¤l› intes-
tinal sistemden fazla demir absorbsiyo-
nu ile giden genetik bir hastal›kt›r. Bu
hastal›¤›n klinik bulgular› karaci¤er,
pankreas, kalp gibi dokularda fazla
demir depolanmas› ile ilgilidir. HH
demir öncelikle parankimal hücrelerde
birikir, retiküloendotelial hücrelerde
çok daha geç olarak birikir. Buna
karfl›l›k transfüzyona ba¤l› demir fazla
yükünde ise öncelikle retiküloendotelial
daha sonra parankimal hücrelerde
birikir. Demir yüklenmesinin klinik bul-
gular›: Karaci¤er hastal›¤›, cilt pigmen-
tasyonu, diabetes mellitus, artropati, er-
keklerde enpotans, kalp yetmezli¤i ile
birlikte olan ve olmayan kalp büyümesi
veya iletim bozukluklar›d›r. 251 olguyu
içeren bir serinin gözden geçirilmesinde
klinik semptomlar›n görülme s›kl›¤›;
• Karaci¤er fonksiyon testlerinde bo-

zukluk-%75
• Güçsüzlük ve laterji-%74
• Cilt pigmentasyonu -%70
• Diabetes mellitus-%48
• Artralji-%44
• Erkeklerde enpotans-%44
• Elektrokardiografik de¤ifliklikler-%31

Orijini bilinmeyen atefl (FUO):
1) Atefl 3 haftadan uzun sürmeli
2) Birçok defa 38.3oC üzerinde atefl tes-

bit edilmeli

3) Hastanede 1 hafta süre ile intensif
araflt›rmaya ra¤men orjini tespit
edilememeli

FUO’ DEN SORUMLU HASTALIKLAR

I) Enfeksiyonlar
II) Neoplastik hastal›klar
III) Kollagen doku hastal›klar›
IV) Klasifiye edilemiyenler
V) Psikojenik atefl
VI) Peryodik atefl
VII) Orijini bilinmeyen atefl

Polimyosit/Dermatomyosit için 5
adet tan› kriteri vard›r.
1) Simetrik Proksimal adele güçsüzlü¤ü
2) Dermatomyozite özgü tipik rash 
3) Plazma adele enzimlerinin yüksel-

mesi
4) Elektromyelografide myopatik de¤i-

flikliklerin olmas›
5) Adele biyopsisinde karakteristik

myopatik de¤iflikliklerin olmas› ve
di¤er myopatilere özgü histopatolo-
jik de¤iflikliklerin olmamas›

-PM/DM ayr›ca a¤›r olgularda atefl, kilo
kayb›, noneroziv poliartrit, Raynaud’s
fenomeni, kardiopulmoner anormallik-
ler, myokard tutulumuna ba¤l› konjestif
kalp yetmezli¤i de görülebilir.‹nterstis-
yel akci¤er hastal›¤› seyrek görülen bul-
gulardan biridir. Etkilenen hastada adele
güçsüzlü¤ünden önce dispne ve
nonprodüktif öksürük geliflebilir.
-PM/DM, skleroderma, SLE, daha az
s›kl›kla RA, Sjögren’s sendromu gibi
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kollagen doku hastal›klar› ile overlap
gösterebilir (minimal enzim art›fl› ve
adele biyopsisinde minimal de¤ifliklik-
leri ile).
-PM/DM Crohn’s hastal›¤› ve ülseratif
kolitis gibi inflamatuar barsak hastal›kla-
r› ile birlikte de görülebilir.
-PM/DM 4 farkl› akci¤er hastal›¤›
görülebilir
a) ‹nterstisyel akci¤er hastal›¤›
b)Enfeksiyonlar
c) Solunum adele zay›fl›¤›
d)‹laçlarla ilgili akci¤er hastal›klar›

‹nterstisyel akci¤er hastal›¤› (ILD): Myo-
zitli hastalar›n radyolojik incelemesinde
interstisyel de¤ifliklikler›n varl›¤› ile tan›
konur. Muhtemelen %10 oran›nda
görülür. Malign hastal›klara efllik eden
PM/DM ile birlikte nadiren görülür.
Normal kreatinin kinaz seviyeli myozitli
hastalarda (%62), yüksek kreatininli
hastalara (%20) oranla daha s›k görülür.
ILD olan hastalar›n prezentasyonu disp-
ne ve nonprodüktif öksürük ile olur ve
fizik muayenede tipik olarak bilateral
bazallerde krepitasyon tespit edilir. ILD
ile myozitin bafllang›çlar› aras›ndaki
iliflki de¤iflik olabilir. ILD myozitin
tan›s›ndan aylar veya y›llar önce
bafllayabilir. Birlikte bafllad›¤›nda ILD
semptomlar› dominant olabilir. Genelde
adele güçsüzlü¤ünün bafllamas›ndan
itibaren birkaç ay içinde bafllar. ILD
oluflumu, adele güçsüzlü¤ünün ve krea-
tinin kinaz yüksekli¤inin fliddeti ile
iliflkili de¤ildir. Klinik y›llar süren hafif
seyirli olabilece¤i gibi, atefl, solunum

s›k›nt›s›, h›zl› ilerleyen radyolojik de¤i-
flikliklerle birlikte fulminant seyirli olabi-
lir. Tan›da akci¤er grafisinde bazallerde
belirgin diffüz retikülonodüler interstis-
yel de¤ifliklikler, fulminant tipinde
yamalar tarz›nda ‘buzlu cam’ görünümü
olur. Plevral effüzyon görülmez.
Akci¤erdeki nonspesifik interstisyel
de¤ifliklikleri gösterebilmek için HRCT
mükemmel bir tekniktir. Akci¤er solu-
num testi, diffüzyon kapasitesinde belir-
gin bozulma ile birlikte giden restriktif
akci¤er hastal›¤›n›n varl›¤›n› gösterir.

‹diopatik pulmoner fibrozis (‹PF):
I) Major kriterler:

• ILD neden olan ilaç toksisitesi,
çevresel faktörler, kollagen doku
hastal›klar› gibi etkenlerin bulun-
mamas›

• Solunum fonksiyon testlerinde
restriktif de¤ifliklikler ve gaz de¤i-
fliminde bozukluk

• HRCT tetkikinde bilateral bazaller-
de retiküler de¤ifliklikler ve hafif
buzlu cam görünümü

• Transbronflial biyopsi ve bronkoal-
veoler lavajin alternatif tan›lar
lehine bulgu göstermemesi

II) Minör kriterler:
• >50 yafl
• Eforda belirginleflen sinsi ilerleyen

solunum s›k›nt›s›
• Hastal›k süresinin 3 aya eflit ve

daha k›sa olmas›
• Bibaziller inspiratuar krepitan

raller
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Ekstra pulmoner semptomlar yoktur.
Fakat kilo kayb› halsizlik yorgunluk
görülebilir. Atefl nadirdir. Kollejen doku
hastal›klar› gibi di¤er tan› alternatiflerini
düflündürür. Yüksek sedim h›z› ve
hipergamaglobulinemi görülebilir ancak
nonspesifiktir. ANA ve RF %10-20
görülebilir ancak nadiren titrasyonlar›
yüksektir.

Giant cell (temporal) arteritis: 50 yafl
üzerinde görülen büyük ve orta büyük-
lükteki damarlar›n vaskülitidir. Genera-
lize olabilirse de genelde arkus aortadan
ayr›lan kranial dallar› tutar.Semptomlar
genelde tedrici bafllar. Ani olarak da
bafllayabilir. S›kl›kla görülen semptom-
lar; atefl, halsizlik, kilo kayb›d›r.
Genelde temporal arter bölgesinde,
frontal veya oksipital bölgelerde bafl
a¤r›s›, çenede kladikasyo, dil ve bo¤az
a¤r›s› görülür. Olgular›n %15-20’sinde
bir veya iki gözde parsiyel veya komplet
geçici veya  kal›c› görme kayb› görülür.
Fizik muaynede temporal arterde duyar-
l›l›k tesbit edilebilir. Laboratuarda; yük-
sek sedim h›z›, CRP, fibrinojen, alfa 2
gobulin yüksekli¤i gibi akut faz reaktan-
lar›nda yükselme ve kan proteinlerinde
düflme, normositik anemi, normal löko-
sit say›s› ve birçok olguda reaktif trom-
bositoz, karaci¤er enzimlerinden ALT ve
alkalen fosfatazda yükselme, karaci¤er
biyopsisinde nonspesifik de¤ifliklikler,
plazmada faktör VIII/von Willebrand ve
interlökin-6 seviyesinde yükselme
görülebilir.

Polimyalji rheumatika: Omuz, kalça,
boyun, gövdede a¤r›, sabah sertli¤i,
yüksek sedimentasyon h›z› ile giden
GCA ile yak›ndan iliflkili olan bir
hastal›kt›r. Ancak genelde GCA’de oldu-
¤u gibi atefl görülmez.GCA ve PMR’da
malignansi görülme s›kl›¤› normal
topluma göre 2.35 kat fazla bulunmufl-
tur. Baz› paraneoplastik sendromu olan
hastalarda PMR’y› taklit eden klinik
tablolar görülebilir ve bu hastalar›n
steroid tedavisine cevab› iyi olmayabilir.
Paraneoplastik sendromu olmayan
olgularda, GCA ve PMR tan›s›ndan
ortalama 6.5 y›l sonra malignansi ortaya
ç›kar.

Myozit-malignansi birlikteli¤i: Malig-
nansi DM/PM de genel populasyona gö-
re 5 ile 7 kat daha fazla görülür.
Klinik sorular.

-Myozit kanserin ç›k›fl›ndan iki y›l
öncesinde, kanser tan›s› ile efl zamanl›
olarak veya iki y›l sonras›nda ortaya
ç›kabilir. Önceden tan› konmufl olan
malignansinin rekürensi s›ras›nda ortaya
ç›kabilece¤i gibi yeni ortaya ç›kan
malignansi ile birlikte de ortaya
ç›kabilir.
-PM’de DM göre malignansi görülme
s›kl›¤› daha fazlad›r(%9’a karfl› %15).
‹leri yafl, adele bioyopsisinde kapiller
hasarlanma bulgular› ve cilt nekrozlar›
malignansi ile birliktelik flans›n› art›r›r.
Bir seriye göre 65 yafl üstündeki hasta-
larda %50, 65 yafl alt›ndaki hastalarda
%9 oran›nda malignansi görülmüfltür.
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-Myozit ile birlikte görülen malignansi
insidans› genel populasyondakine ben-
zer olmakla birlikte serviks, akci¤er,
over, pankreas, mesane, gastrik karsino-
ma ve NHL biraz daha s›kl›kla görülür.
-Malignansinin varl›¤›, myozitin klinik
seyri ve tedaviye cevab› üzerine önemli
bir etkide bulunmaz. Malignansinin
kald›r›lmas› ile myozit remisyona gire-
bilece¤i gibi girmeyebilir.
-65 yafl›n üzerindeki malignansi ile bir-
likte olan hastalar›n %50’sinde kolon
kanseri tesbit edilmifltir.
-Bir görüfle göre myozit, altta yatan
malignansi taraf›ndan indüklenen
immünkoplekslerin yol açt›¤› bir para-
neoplastik fenomendir.

Paraneoplastik send: Paraneoplastik
nörolojik sendromlar beyinden nöro-
musküler bileflke ve adeleye kadar
nörolojik sistemin herhangi bir bölümü-
nü etkileyebilir. Paraneoplastik nörolo-
jik sendromlar›n patogenezisi tam
olarak anlafl›lamam›flt›r. Bu hastal›klar›n
bir ço¤unda, nörolojik sistem antijenle-
rine karfl› antikorlar tesbit edildi¤i için
immünolojik mekanizmalar›n önemli rol
oynad›¤› düflünülür. Baz› paraneoplas-
tik sendromlu hastalar›n serumunda
veya serebrospinal s›v›lar›nda tesbit
edilen baz› antikorlar, belirli hastal›k
veya sendrom gruplar› için oldukça
spesifiktir.

CA 15-3: Meme Ca d›fl›nda akci¤er,
kolon, pankreas, primer karaci¤er, over,
servikal ve endometrial Ca da ve malign

olmayan hepatitis, siroz, otoimmun
hastal›klar, over ve memenin benign
hastal›klar›nda da yükseldi¤i bildi-
rilmifltir.

NSE (neuron spesifik enolaz): Bronflial
Ca, neuroblastoma, apudoma, semino-
ma, glioma, meningioma, neurofibro-
ma, malign melenoma, feokromasitoma,
renal karsinoma ayr›ca benign akci¤er
ve beyin hastal›klar›nda yükseldi¤i
bildirilmifltir.

Öyküde, hastan›n ifl yerinde formaldehit
buhar› ile yak›n iliflkisinin saptanmas›,
akci¤er HRCT incelemesinde bazallerde
belirgin buzlu cam görünümü ve inters-
tisyel fibrotik de¤iflikliklerin fark edil-
mesi nedeni ile bulgular›n interstisyel
akci¤er hastal›¤› ile uyumlu oldu¤u
kabul edildi. CA 15-3, NSE gibi Tm
markerlerin yüksek bulunmas›n›n
otoimmun olaylar ile iliflkili olabilece¤i
düflünüldü. Hastaya aç›k akci¤er biyop-
si uyguland›.

Kronik hastal›k anemisi
‹nterstisyel Akci¤er Hastal›¤› (ILD),
Deskuamatif ‹nterstisyel Pnömoni-
Fulminant Seyir
-Formaldehit inhalasyon iliflkili ?
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62 yafl›nda kad›n hasta; halsizlik flikayeti
ile baflvurdu. Öyküsünde; alt› aydan
beri giderek artan halsizlik, ifltahs›zl›k,
fazla terleme, bacaklarda belirgin,
vücudunda yayg›n yanma hissi, bafl
a¤r›s›, bafl dönmesi, görme bulan›kl›¤›
oldu¤u 6 ay içinde 10 kg verdi¤i, 2 ay
önce burun kanamas› oldu¤u, befl
y›ldan beri kronik bronfliti oldu¤u, halen
öksürük solunum s›k›nt›s› oldu¤u, fazla
miktarda beyaz renkli balgam ç›kard›¤›
2-3 paket/gün sigara kullanmakta
oldu¤u ö¤renildi. Öz ve soy geçmiflinde
özellik yoktu.   

Fizik muayenesinde; Atefl 37˚C, kan
bas›nc›:130/80 mmHg, nab›z: 100/dk
idi, Akci¤erlerde yayg›n kaba, yer yer
sibilan raller mevcuttu. Her iki akci¤er
solunuma az kat›l›yordu. Gö¤üs ön arka
çap› hafif artm›flt›. Servikal ön ve arka
zincirde multpl lenfadenomegali,
hepatosplenomegali tesbit edildi. 

Laboratuar tetkiklerinde; lökosit:11.50
/mm3, hemoglobin:8.69 g/dl, hema-
tokrit: %28.22, eritrosit:3.657 M/mm3,
MCV:77.1 fl, MCH:23.76, trombosit:
272.2 K/mm3, total protein:9.7 g/dl,

albumin 3.6 g/dl, globulin 6.1 g/dl, sedi-
mentasyon: 134 mm/saat, Periferik yay-
ma: Lenfositozis, matür özellikte lenfo-
sitler hakim, eritrositler rulo formasyonu
oluflturmufl. Protein elektroforezi: alb:
34.20 %, alfa-1: 2.6 %, alfa-2: 9.8%, beta
glob: 5.00%, gama glob:48.40%, serum
immunelektroforez:IgM kappa parapro-
tenemisi ile uyumlu serum immunofik-
sasyon elektroforez bulgular›, IgA:45
mg/dl, IgG:130 mg/dl, IgM:5030 mg/dl,
kappa hafif zincir:3210 mg/dl, lambda
hafif zincir:400 mg/dl, idrar tetkiki nor-
mal, Bence-Jones proteini (-) olarak
saptand›. Kemik ili¤i aspirasyonunda:
Lenfosit infiltrasyonu, kemik ili¤i biyop-
sisi: Hiperselüler lenfoid agregat ve
lenfosit art›m› gösteren kemik ili¤i
biyopsi+touch inprint sitolojisi olarak
de¤erlendirildi.
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1. Anemi
2. Lenfadenomegali
3. Hepatosplenmegali
1. Eritrosit sedimentasyon h›z›nda art›fl
5. Gama globulin art›fl› (M komponent)
6. Burun kanamas›
7. Anormal akci¤er bulgular›

Anemi, yüksek sedimentasyon h›z› olan
hastada belirgin gamaglobulin art›fl›
(M-Komponent) tesbit edilmifltir.
M-komponent oluflturan hastal›klar
aras›nda IgM tipi MUGUS (monoclonal
gammopathy of undetermined signifi-
cance), kronik lenfositik lösemi (KLL),
lenfoma, primer amiloidosis ve Wal-
denström’s makroglobulinemia  say›la-
bilir.

KLL; hastan›n gerek periferik kan
bulgular›n›n gerekse kemik ili¤i bulgu-
lar›n›n olgun görünümde lenfosit hücre
art›fl› ile uyumlu olmay›fl› KLL olas›l›¤›n›
düflündürmemektedir.

Hodgin hastal›¤›; hastada saptanan ser-
vikal lenfadenopati, hepatosplenome-
gali konstütisyonel semptomlar Hodgin
hastal›¤› ile uyumlu olabilir. Ancak
anemi bulunmas›na ra¤men kemik ili¤i
biyopsisinin uyumlu olmamas›, kesin
olmamakla birlikte büyük ölçüde
Hodgin hastal›¤›n› ekarte ettirmektedir.
Kesin ay›r›m kuflkusuz lenf bezi biyop-
sisi ile olur.

Sarkoidoz; lenfadenomegali, hepatosp-
lenomegali, gamaglobulin yüksekli¤i
sarkoidozun bir parças› olabilir. Lenf
bezi veya konjonktiva biopsisi yap›lma-
m›fl olmas›na ra¤men eklem, cilt ve   göz
bulgular›n›n bulunmamas›, kemik ili¤i
bulgular›n›n uyumlu olmamas› nedeni
ile bu olas›l›k  muhtemel de¤ildir.

Makroglobulinemia; halsizlik, güçsüz-
lük, kilo kayb›, burun ve difl etlerinde
s›z›nt› tarz›nda kanama Waldenström’s
Makroplobulinemias›n›n en s›k görülen
klinik perzentasyonudur. 260 hastal›k
bir seride halsizlik kanama ve nörolojik
semptomlar s›rayla % 85, 60 ve 17 oran-
lar›nda görülmüfltür. Ayr›ca s›kl›kla atefl
ve gece terlemeleri görülebilir. Tekrar-
layan enfeksiyonlar olabilir. MM’n›n
aksine kemik a¤r›lar› nadirdir. WM’n›n
%5’inden az›nda litik kemik lezyonlar›
görülürse de bunlar WM’dan ziyade
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Resim 40-1 Kemik ili¤i biyopsisi:

Hiperselüler lenfoid agregat ve lenfosit art›m›
gösteren kemik ili¤i biyopsisi (x200 HE).
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MM-IgM tipi olarak klasifiye edilirler. En
s›k görülen nörolojik bulgular parestezi
ve güçsüzlü¤e neden olan yavafl ilerle-
yen sensorimotor periferal nöropatidir.
Alt ekstremiteler üst ekstremitelerden
daha s›kl›kla tutulurlar. Ayr›ca kranial
sinir paralizileri, mononöropati, mono-
nöritis multyplex, multifokal leukoense-
falopati, ani sa¤›rl›k, menenkslerin plaz-
mositoid lenfositlerle infiltrasyonu görü-
lür. Ayr›ca kalp yetmezli¤i, öksürük,
dispne, plevral effüzyon gibi akci¤er
bulgular›, platelet fonksiyon bozuklu¤u-
na ba¤l› purpura, Reynoud fenomeni,
ürtiker, akrosyanozis, gastrointestinal
sistemin monoklonal IgM infiltrasyonu
sonucu diare ve steatore görülebilir.

Bir seriye göre, %31 oran›nda hiper-
viskoziteye ba¤l› bulan›k görme, görme
kayb›, bafl a¤r›s›, vertigo, nistagmus, bafl
dönmesi, ani sa¤›rl›k, diplopi, ataxi,
konfüzyon, bilinç de¤iflikli¤i, strok veya
koma gibi nörolojik bulgular görülmüfl-
tür. Fizik muayenede anemiye ba¤l›
solukluk, lenfadenomegali, hepatome-
gali ve splenomegali, tesbit edilir.

Makroglobulinemia; IgM tipi monoklo-
nal protein üreten plazma hücreleri
veya B-lenfositlerinin proliferasyonu
sonucu oluflan hastal›klard›r. Bu tan›m-
lama içine IgM tipinde MGUS (monoclo-
nal gamopathy of undetermined signifi-
cance), kronik lenfositik lösemi (KLL),
lenfoma, primer amiloidozis ve Wal-
denström’s makroglobulinemia (WM)
girmektedir. 

WM, multipl myeloma, KLL, lenfoplaz-
mositer lenfoma, IgM tipinde MGUS’den
(monoclonal gamopathy of undeter-
mined significance) ayr›lmal›d›r.

Olgu; kemik a¤r›lar›n›n olmamas› ve
litik kemik lezyonlar›n›n bulunmamas›,
kemik ili¤inde plazma hücresi yerine
lenfosit karakterinde hücre infiltrasyonu
bulunmas› ile IgM tipinde multipl
myelomadan ay›rt edilebilir,

Serum IgM konsantrasyonunun 2.0 g/dl
den az olmas› ve zaman içinde artma-
mas›, anemi, hepatosplenomegali, lenf
adenopati ve sistemik semptomlar›n
olmamas›, kemik ili¤inde minimal lenfo-
sit infiltrasyonu bulunmas› gereklili¤i ile
IgM tipi MGUS’den ay›rt edilebilir.

Serum IgM monoklonal protein kon-
santrasyonunun 3.0 g/dl den fazla
olmas›  uyumlu olmakla birlikte, konsti-
tisyonel semptomlar›n olmamas›, mini-
mal anemi olmas›, kemik ili¤inde orta
derecede lenfosit hücre infiltrasyonu
bulunmas› gereklili¤i ile Smoldering
Waldenström’s makroglobulinemia olas›
de¤ildir.

Serum IgM konsantrasyonunun 3.0 g/dl
den az olmas›, kemik ili¤inde lenfosit
veya plazmositoid lenfosit infiltrasyonu
bulunmas›, hiperviskosite bulgular›n›n
fazla görülmemesi ile artm›fl IgM ile
birlikte olan lenfoplazmositoid lenfoma
dan ay›rt edilebilirse de bu hastal›¤› her
zaman WM’dan ay›rt etmek mümkün
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olmayabilir ve muhtemelen bu iki antite
ayn› hastal›kt›r. 

Olguda tipik semptom ve fizik muayene
bulgular›n›n bulunmas›, serum IgM
monoklonal protein konsantrasyonu-
nun 3.0 g/dl den fazla olmas›, kemik
ili¤inde lenfoplazmositoid infiltrasyo-
nun olmas› nedeni ile WM olas› tan›d›r.

Waldenström’s Makroglobulinemia
(WM)
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54 yafl›nda erkek hasta 27.10.1997 tari-
hinde 2 aydan beri olan bel a¤r›s›, kar›n
fliflli¤i, kab›zl›k ve yüksek sedimantas-
yon h›z› nedeni ile baflvurdu.

Fizik muayenesinde; kan bas›nc›:130/80
mmHg, nab›z 84/dk, atefl: 36.7°C sol el
iflaret parma¤›n›n distal falanks›nda
amputasyon d›fl›nda özellik yoktu.
Özgeçmiflinde; sol el iflaret parma¤›nda
kaza sonucu amputasyon operasyonu,
vokal kord nodül operasyonu geçirdi¤i,
trigeminal nevraljisi oldu¤u ö¤renildi.
Soy geçmiflinde; özellik yoktu.

Laboratuar tetkiklerinde; lökosit:10.8
/mm3, hematokrit:42.7 %, hemoglo-
bin:13.8 g/dl, eritrosit: 4.35 M/mm3,
MCV 96 fl, trombosit: 374 K/mm3, açl›k
kan flekeri:95 mg/dl,  total protein:8.9
g/dl, alb: 4.5 g/dl, glob: 4.4 g/dl, sedi-
mantasyon:100 mm/saat, tam idrar tetki-
ki: normal s›n›rlarda, idrarda Bence-
Jones proteini:negatif, inorganik fos-
for:3.1 mg/dl, serum kalsiyum:10.0
mg/dl, PSA:1.5 mg/dl, protein elektro-
forezi: alb:% 50.6, alf.1: % 2.4, alf.2: %
11.1, beta:.% 12,  glob:% 23.9, monok-
lonal bant mevcut.  IgA: 104 mg/dl, IgG:

2050 mg/dl, IgM: 98 mg/dl,  akci¤er
grafisi: Atherosklerotik de¤ifliklikler
d›fl›nda normal, kranium yan grafi: nor-
mal, kemik ili¤i aspirasyonu: hafif plaz-
ma hücrelerinde art›fl (% 6) d›fl›nda özel-
lik yoktu.

Stabil seyreden hastaya 14.01.2000 tari-
hinde kontrol kemik ili¤i aspirasyonu
yap›ld›; plazma hücrelerinde hafif art›fl
(% 6) d›fl›nda  ilave bulgu yoktu.

Hasta 27.01.2003 tarihinde öksürük son-
ras› fliddetlenen sol kaburga kemi¤inde
lokal a¤r› nedeni ile baflvurdu. Fizik
muayenede; sol hemitoraks üst zonda
lokal duyarl›l›k tesbit edildi. Laboratuar
tetkiklerinde; lökosit:8.72 K/mm3,
hematokrit: 40.96%, hemoglobin:
13.08g/dl, eritrosit:4.519M/mm3, MCV:
90.6 fl, MCH:28.96 pg, trombosit: 529.4
K/mm3, sedimantasyon:66 mm/saat, to-
tal protein:9.3 g/dl, alb:4.0, glob:5.3
g/dl, IgG:3460 mg/dl, akci¤er grafisi:sol
torax üst zonunda yaklafl›k 9*3 cm
boyutlar›nda dens lobüle kitle. Torax
CT: Sol hemitoraksta kosta expansiyonu
oluflturan soliter kitle. Sol hemitorax
duvar› üst zondaki kitleden al›nan ‹‹AB;
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plazmasitoma olarak de¤erlendirildi.
Kemik ili¤i aspirasyonunda  plazma
hücresi  %12  oran›nda 

1. Bel a¤r›s›
2. Sedimentasyon yüksekli¤i
3. Gama globulin art›fl›(M-komponent)

idi. MM ile uyumlu olarak de¤er-
lendirildi.              

Olguda sedimentasyon yüksekli¤i ile
birlikte monoklonal gamopatinin
(M_komponent)  olmas› paraproteinemi
nedenlerini düflündürmektedir.
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Resim 41-1 (A,B) Kemik ili¤i aspirasyonu : Kemik ili¤inde atipik plazma hücresi infiltrasyonu
(giemsa boyama, x200) (Resim 41-1 A)  ve mitotik aktivite (giemsa boyama, x200) (Resim 41-1 B). 

Resim 41-2 (A,B) Torax CT: sol hemitoraksta 5. ve 6. kosta lateral arkusu düzeyinde kemikte dest-
rüksiyon ve ekspansiyon oluflturan fuziform biçimli, düzgün konturlu, 93x32 mm boyutlar›nda ho-
mojen kitle izlenmektedir.(Resim 41-2 A,B)

PROBLEMLER

A B

A B



Monoklonal gammapatiler (parapro-
teinemiler) tek bir plazma hücresi klo-
nunun proliferasyonu ile karakterize bir
grup hastal›klard›r. Bu plazma hücresi
klonlar›n›n ürettikleri proteinler para-
protein veya monoklonal protein (M-
protein) olarak adland›r›l›rlar. ‹mmüno-
lojik olarak homogen proteinlerdir. Her
M protein ayn› s›n›ftan iki a¤›r polipeptit
zincirinden oluflmufltur. Bu monoklonal
bantlar IgG, IgM, IgA ve IgE tipinde
olabilir.

Paraproteinemi yapan nedenler aras›n-
da multpl myeloma, monoclonal gam-
mopathy of undetermined significance
(MGUS), smoldering myeloma ve
makroglobulinemia say›labilir.

Multipl myeloma için; minimal tan›
kriterleri; kemik ili¤inde %10’dan fazla
plazma hücresinin bulunmas›na ilave
olarak afla¤›dakilerden en az birisi:
- Serumda monoklonal (M-prote-

in)>3g/dl,
- ‹drarda bir M Proteini bulunmas›,
- Litik kemik lezyonlar›.

Smoldering multiple myeloma(SMM) ;
- Serumda M-proteini >3g/dl ve/veya,
- Kemik ili¤imde plazma hücreleri

%10 dan fazla olmas›,
- Hastada anemi, litik lezyon, hiper-

kalsemi gibi semptomlar›n olma-
mas› ile,

Monoclonal gammopathy of undeter-
mined significance(MGUS) ise;
- Serumda genellikle 3g/dl den az

konsantrasyonda monoklonal pro-
teinin(M-protein, IgA, IgG, veya IgM
tipi) olmas›,

- Kemik ili¤inde %10 dan daha az
oranda plazma hücresinin bulun-
mas›,

- ‹drarda Bence-Jones proteininin
olmamas› veya az miktarda olmas›, 

- Kemikte litik lezyonlar›n anemi,
hiperkalsemi ve renal yetmezlik bul-
gular›n›n olmamas›,

- Takip süresince M protein miktar›n›n
stabil kalmas› ve klinik semptom-
lar›n geliflmemesi ile karakterizedir.  

Waldenström’s makroglobulinemisi,
primer amiloidozis, metastatik karsino-
ma, konnektif doku hastal›klar›, lenfo-
ma ve lökemia ay›r›c› tan›da düflü-
nülmelidir. 

Waldenström’s makroglobulinemia
olgular›nda; halsizlik, fazla terleme,
nörolojik bulgular, hiperviskosite send-
romu, lenfadenopati, hepatomegali,
splenomegali, kemik ili¤inde lenfoplaz-
mositer hücre infiltrasyonu ve IgM
tipinde monoklonal gamopati tesbit
edilir. Olgumuz ile uyumlu görün-
memektedir.

Primer amiloidozis; monoklonal hafif
zincir sentezi ile birlikte giden plazma
hücresi proliferasyonudur. Hastalarda
amiloid fibrillerinin veya nonfibriller
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materyelin dokularda depozisyonu
sonucu nefrotik sendrom, konjestif kalp
yetmezli¤i, hepatomegali v.b bulgulara
neden olur. Genellikle kemik ili¤inde
%20’den az plazma hücresi bulunur.
Litik lezyonlar yoktur ve idrarda Bence-
Jones proteinürisi tesbit edilebilir. Klini-
¤i olgumuz ile uyumlu görülmemekte-
dir.

Metastatik karsinomalar; baz› metastatik
karsinomlarda (böbrek, meme, non-
small cell akci¤er karsinomu v.b) litik
kemik lezyonlar›, konstitisyonel semp-
tomlar, küçük bir M-komponent, kemik
ili¤inde %10’dan daha az plazma hücre-
si art›fl› görülebilir.

Olguda, 27.10.1997 tarihinde yap›lan
tetkiklerinde; IgG:2050 mg/dl, kemik
ili¤i aspirasyonunda plazma hücre
oran›n›n %6 bulunmas›, idrarda Bence-
Jones proteininin bulunmamas›, kemik-
te litik lezyonlar›n tesbit edilmemesi,
hiperkalsemi ve renal yetmezlik bulgu-
lar›n›n tesbit edilmemifl olmas› nedeni
ile MGUS ile uyumludur. MGUS tan›s› ile
izlenen hastada 21.01.2003 tarihinde sol
gö¤üs kafesinde a¤r› nedeni ile yap›lan
tetkiklerde sol hemitoraksta kosta
ekspansiyonu oluflturan soliter kitle,
total kan proteinlerinde ve globulinde
art›fl, (total protein 9.3 g/dl,  alb 4.0 g/dl,
glob 5.3 g/dl), kemik ili¤i aspirasyonun-
da plazma hücrelerinde belirgin art›fl
(%12) tesbit edildi. Sol hemitoraks
duvar› üst zonda tesbit edilen kitleden
yap›lan ‹‹AB plazmositom ile uyumlu

olarak de¤erlendirildi. Böylece MGUS
tan›s› ile izlenmekte olan hastada
yaklafl›k 5 y›l 3 ay sonra multple myelo-
ma-plazmositom geliflti¤i gözlenmifltir.

MGUS’dan MM-Plazmositoma Progres-
yon
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19 yafl›nda erkek hasta. Öyküsünde; 10
günden beri öksürük, 3 günden beri kan
tükürme, idrarda kan gelmesi, kar›n
a¤r›s›, gaitas›n›n siyah renkte gelmesi,
atefl flikayeti oldu¤u ö¤renildi.     
Öz ve soy geçmiflinde; özellik yoktu.

Fizik muayenesinde; kan bas›nc›: 90/60
mmHg, nab›z: 116/dk, atefl: 37.6°C,
halsiz görünümde, cilt rengi soluk.
Hemoptizisi mevcut. Akci¤erlerde
yayg›n kaba ve yer yer krepitan raller
al›n›yor. Dalak kosta kenar›nda 2 cm
palpabl, sternal duyarl›l›k pozitif idi.

Laboratuar  tetkiklerinde; hemoglobin:
8.43 g/dl, hematokrit:26.20 %, eritrosit:
3.74 M/mm3, lökosit: 20.30 K/mm3,
MCV: 69.80 fl, Trombosit: 49.40 K/mm3,
Neu: 79.20 %, Lym: 18.00 %,  aPTT 40,7
sn, PT: 17,4, Fibrinojen: çok düflük.
BUN: 16 mg/dl, kreatinin: 0.64 mg/dl,
T.Protein: 7.30 gr/dl, Alb: 4.13 gr/dl, .64,
d-Dimer:16,5 ug/ml, AST: 31 IU/L,
ALT:10 IU/L, T.Bilirubin: 0.23 mg/dl,
D:Bilirubin: 0.20 mg/dl, ANA: negatif,
Glomeruler membran antikor: negatif,
T‹T: Bol eritrosit 10-12 lökosit.

H E M A T O L O J İ D E  A Y R I C I  T A N I

143

Çal›flma-42

Resim 42-1 (A,B) Periferik kan yaymas›: Hipergranüler form AML M3 de; periferik kan yay-
mas›nda sitoplazmalar›nda k›rm›z›-mavi, koyu pembe granüller ve Auer çubuklar› olan
promyeloblastlar izlenmektedir (Giemsa boya x1000) (Resim 42-2 A,B).

A B



1. Hemoptizi
2. Hematüri
3. Melena
1. Kar›n a¤r›s›
5. Atefl
6. Anormal akci¤er bulgular›
7. Sternal duyarl›l›k
8. Lökositoz,
9. Mikrositer anemi
10. Trombositopeni

Genç yaflta erkek hastada akut bafllayan,
periferde bisitopeni (anemi ve trom-
bositopeni), sternal duyarl›l›k ve yayg›n
kanama belirtileri (hemoptizi, hematüri,
gastrointestinal kanama) ile giden bir
klinik tablo mevcut. Bu bulgular myelo-
proliferatif hastal›klar› ve akut lösemileri
düflündürmektedir.

Myeloproliferatif hastal›klar; kemik ili¤i
ana hücrelerinden kaynaklanan klonal

hastal›klard›r. Blast say›s›nda art›fl
olmakla birlikte genelllikle de¤iflik
maturasyon kademesindeki hücreler
kemik ili¤i ve/veya periferik kanda
görülebilir. KML’nin ve myelodisplastik
sendromlu hastan›n blastik transfor-
masyondan sonraki döneminde, kemik
ili¤i ve periferde blast hakimiyeti
görülebilir. Bu grup hastalar genelde
daha ileri yafl grubundad›rlar. Kemik
ili¤i biyopsilerinde artm›fl fibrozis
gözlenir. Sitogenetik çal›flmalarda ise
Philadelphia kromozomu ve birçok
genetik anormallikler tesbit edilir.

Periferik yayma incelemesinde görülen
hücrelerin ço¤unun hipergranüler tipte
promyeloblast morfolojisinde olmas› ve
kemik ili¤i incelemesinde benzer mor-
folojik özellikte hücre infiltrasyonu
olmas›, hastada hipergranüler tip akut
promyelositik lösemi (APL-M3) oldu¤u-
nu düflündürmektedir.
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Resim 42-2 (A,B) Kemik ili¤i aspirasyonu: Hipergranüler form AML M3 kemik ili¤inde promye-
lositlerin ço¤unlu¤unun sitoplazmalar›nda yo¤un flekilde azurofilik granüller (Giemsa boya x1000)
(Resim 42-2 A), sitoplazmas›nda çok say›da Auer çubuklar› içeren ‘faggot’ hücreleri görülmektedir
(Giemsa boya x1000) (Resim 42-2 B).

PROBLEMLER
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Bilindi¤i gibi akut promyelositik lösemi
kemik ili¤i ve periferik kanda atipik
promyelositlerle karakterizedir. Di¤er
tip akut myeloid lösemilerden, morfolo-
jik özellikler, genç yaflta prezentasyonu,
spesifik kromozomal anormallikleri
t(15:17), koagülasyon anormallikleri ve
retinoic acid tedavisine verdikleri cevap
ile ay›rt dilirler. Akut promyelositik
löseminin hipergranüler (M3) ve variant
mikrogranüler form (M3v) olmak üzere
iki morfolojik tipi vard›r. Hipergranüler
form olgular›n %75’inde görülür. Bu
tipte promyelositler pleomorfik nük-
leuslu ve normalden daha büyüktür.
Stoplazmalar›nda tipik olarak parlak
pembe veya koyu mor kaba granüller ve
çok miktarda Auer çubuklar› vard›r.
Sudan black ve peroksidase boyalar› ile
kuvvetle boyan›r. PAS boyas› genellikle
negatiftir. Hastalar genellikle genç olup,
yafl ortalamas› 31’dir. ‹lk tan› kondu¤un-
da beyaz küre say›s› düflük genellikle
3000-15000/mm3 aras›ndad›r. Olgular›n
%25’ini oluflturan mikrogranüler varyant
(M3v) tipinde beyaz küre say›s› daha
yüksektir (50,000-200,000/mm3). Morfo-
lojik olarak minimal stoplazmik granu-
lasyon gösteren atipik promyelositler-
dir. Sudan black ve myeloperoksidase
pozitif boyan›rlar. ‹mmunfenotiplendir-
mede APL hücreleri genellikle CD34-,
CD14-, CD11b-, HLA DR-, CD33+ bulu-
nur. Sitogenetik çal›flmada M3 ve M3
varyant tipinde karakteristik olarak
(15:17) translokasyonu tesbit edilir.
Tedavide ATRA ile remisyona girerler.

Olguda tesbit edilen klinik ve morfolojik
bulgular›n uymas›, periferdeki ve kemik
ili¤indeki immatür hücrelerin Sudan
black ve peroksidase pozitif, PAS nega-
tif boyanmas›, immunofenotiplendirme-
nin uyumlu olmas› ve tedavide uygula-
nan retinoik asit ile remisyona girmesi
nedeni ile FAB klasifikasyonuna göre
hipergranüler tip APL-M3 tan›s› kon-
mufltur.

Akut Promyelositik Lösemi (APL-M3,
Hipergranüler tip)
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‹MMUNUFENOT‹PLEND‹RME

Marker      Sonuç%       Normal aral›k%

CD3 55.5 45.0-75.0
CD4  27.6              35.0-65.0
CD5 50.4               35.0-75.0
CD7 31.2 0.00-75.0
CD8  18.4   15.0-35.0
CD10  0.0            0.00-2.00
CD11b 8.8                0.00-20.0
CD13     46.3           0.00-15.0
CD14 0.0     0.00-2.00
CD19  14.7           0.00-15.0
CD20      21.2           0.00-2.00
CD22         39.7      0.00-10.0
CD33       24.2            0.00-10.0
CD34       0.1             0.00-5.00
CD45 89.2               65.0-98.0
CD56        15.8             0.00-10.0
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81 yafl›nda erkek hasta; nöroflirurji
klini¤inden trombositopeni nedeni ile
konsultasyon istendi.

Öyküde; 1.5 aydan beri sol baca¤a
yay›lan bel a¤r›s›, hareket ve yürüme
güçlü¤ü flikayeti oldu¤u, yap›lan tetkik-
lerde L2-L3 aral›¤›nda disk hernisi tesbit
edildi¤i ve operasyona karar verildi¤i
ö¤renildi. Geçmiflte kanama diatezi ile
ilgili flikayet saptanmad›. Öz ve soy
geçmiflinde özellik yoktu. 

Fizik muayene; disk hernisi ile ilgili
nörolojik bulgular d›fl›nda bir özellik
saptanmad›. Purpura, petefli, v.b kana-
ma bulgusu yoktu.

Laboratuar tetkiklerinde; hemoglo-
bin:14.9gr/dl, hematokrit: 43.9%, eritro-
sit: 4.92 M/mm3, lökosit: 7.06 K/mm3,
PLT: 34.9 K/mm3, sedimantasyon:7
mm/s, kanama zaman›:1.42 dk, açl›k
kan flekeri: 59 mg/dl, BUN 27 mg/dl,
kreatinin:1.09 mg/dl, Vit B12: 297.8
pg/ml, d-dimer: 0.01 ug/ml, fibrino-
jen:2.56 gr/L, periferik kan yaymas›:
Trombositler yeterli, çoklu kümeler
fleklinde.
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Çal›flma-43
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1. Trombositopeni
2. Anormal nörolojik bulgular
3. Disk herni öyküsü

Yetiflkinlerde trombositlerin normal
s›n›r› 150.000-450.000 /mm3’dir. Trom-
bositlerin 150.000 /mm3 de¤erinin  alt›n-
da olmas› trombositopeni olarak ad-
land›r›l›r. Ancak normal toplumun
%2.5’inin bu de¤erlerin alt›nda ola-
bilece¤i de ak›lda tutulmal›d›r.
Trombositopeni flu mekanizmalarla
ortaya ç›kabilir:

Kemik ili¤inde yap›m›n azalmas›:
K›zam›k, suçiçe¤i, kabakulak, par-
vovirüs, hepatit C, Epstein-Barr virüs
gibi viral enfeksiyonlardan sonra, HIV
gibi direct megakaryositlerde tahribat

yapabilen enfeksiyonlara ba¤l› olarak,
kemik ili¤ini etkileyen kemoterapi veya
radyoterapi den sonra, konjenital (Fan-
koni anemisi, amegakaryositik trombo-
sitopeni, TAR send. v.b.) veya kazan›l-
m›fl kemik ili¤i aplazisi veya hipoplazi-
sinde, direct alkol toksisitesi, vitamin B12

ve folikasit eksikli¤i olanlarda.

Artm›fl trombosit y›k›m›: ‹diopatik
trombositopenik purpura, alloimmüni-
zasyona  ba¤l› y›k›m, dissemine intra-
vasküler koagulasyon (DIC), trombotik
trombositopenik purpura, hemolitik
üremik sendrom (TTP_HUS), antifos-
folipid  antibody sendromu, gebelerde
HELLP sendromu, heparin, quinine, qu-
inidine, valproic asid gibi belirli ilaçlara
ba¤l› olarak, enfeksiyoz mononükleoz,
sitomegalovirüs, HIV enfeksiyonlar›na
ba¤l› olarak, kardiopulmoner by-pass
geçirenlerde, dev kavernöz hemanjiom-
larda (Kassabach- Merritt send), genifl
aorta anevrizmalar›nda, nadiren intra-
vasküler, intrakardiak metastatik
lezyonlarda fiziksel y›k›ma ba¤l› olarak,

Dilisyonel ve da¤›l›msal trombositopeni:
Masif kanamas› olan hastalarda, eritrosit
süspansiyonu transfüzyonlar›ndan  son-
ra, ayr›ca siroz, portal hipertansiyon,
ileri splenomegalisi olan hastalarda
belirgin trombositopeni görülebilir.
Ancak total trombosit kütlesi normal
oldu¤u için klinik olarak kanama belirti-
leri nadirdir.
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Resim 43-1(A,B,C) Periferik kan yaymas›:
Periferik kanda aglutine olmufl çoklu trombosit
kümeleri görülmektedir. (Wright boya, x1000)
(Resim 43-1 A,B,C).

PROBLEMLER

TARTIfiMA

C



Pseudotrombositopeni: Trombosit
say›mlar› iki klinik durumda yanl›fl ola-
rak düflük ç›kabilir. a) E¤er kan›n antiko
agülasyonu uygun olarak yap›lmam›fl
ise, trombositler kümeler oluflturur. Bu
durumda otomatik hücre say›c›lar trom-
bositleri yalanc› olarak düflük sayar. b)
Normal kiflilerin  %0.1’inde, trombosit-
leri kümelefltiren ve yalanc› trombosi-
topeni ve yalanc› lökositoza neden olan,
EDTA ya ba¤l› aglutininler bulunur.
Normalde örtülü olan platelet membran
glikoprotein (GP) IIb/IIIa epitoplar›n›n
EDTA-induced dissosiasyon ile aç›¤a
ç›kmas› ve GP IIb/IIIa epitoplar›na karfl›
olan, do¤al olarak var olan, platelet
otoantikorlar› sonucunda olufltu¤u
düflünülür.

Olgumuzda tekrarlanan otomatize tam
kan say›mlar›nda trombositopeni tesbit
edilmifltir. Ancak bu durumda bak›lan
periferik yayma incelemesinde bol
miktarda ve kümeler yapm›fl trombosit-
lerin görülmesi pseudotrombositopeni
olas›l›¤›n› düflündürmüfltür. Nitekim
sitrat antikoagülan› kullan›larak yap›lan
trombosit say›mlar›n›n normal s›n›rlarda
bulunmas› EDTA-induced trombosi-
topeniyi do¤rulam›flt›r.

EDTA-Induced Trombositopeni (Pse-
udotrombocytopenia)
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71 yafl›nda erkek hasta; halsizlik,
yorgunluk, üflüme hissi, eklem ve kemik
a¤r›lar› nedeni ile 26.09.2001 tarihinde
hematoloji servisine baflvurdu. Öykü-
sünde tinea corporis nedeni ile tedavi
gördü¤ü, dokuz ay önce 2 ünite kan
transfüzyonu yap›ld›¤› ö¤renildi.

Fizik muaynesinde; kan bas›nc›: 120/70
mmHg, nab›z:104/dk, solunum:18/dk,
atefl:37.°C. Soluk görünümde, ekstremi-
te ve kar›nda yayg›n petefli ve ekimozlar
mevcuttu. Dalak sol arkus kostarium 2
cm alt›nda palpe ediliyordu.

Laboratuar tetkiklerinde; lökosit:1.2
K/mm3, hemoglobin:3.6 g/dl, hema-
tokrit%:10.7, trombosit: 0.783 K/mm3,
MCV:84.8 fl, retikülosit:0.55 %, d-dimer
test 4.24 ug/ml, fibrinojen:3.6 g/dl, AST:
12 IU/L, ALT: 23 IU/L, Ferritin: 1320
ng/ml, PT: 16.5 sn, PTT: 49.96, direkt
coombs: negatif, eritropoietin 200
mlu/ml. Periferik kan yaymas›nda: Oval
makrositik eritrositler, göz yafl›
hücreleri, de¤iflik deforme hücreler,
bazofilik noktalanmalar, Pellger-Huet
anomalisi gösteren nötrofiller, büyük ve
hipogranüler trombositler görüldü. Ke-

mik ili¤i aspirasyonunda: Eritroid pre-
cursörlerde multinüklearite, hypo/hi-
persegmentasyon, hipogranülarite, nöt-
rofillerde psödo Pellger-Huet anomalisi,
ring nukleus, köprüleflme  gibi nükleer
de¤ifliklikler, mikromegakaryositler,
nükleer hipersegmentasyon gösteren
anormal megakaryositler tesbit edildi.
Kemik ili¤i biyopsisi: Normoselüler idi.
Retikülin boyas› ile fibrosis (grade II)
tesbit edildi. Bafllang›çta ve takip
süresince yap›lan kontrollerde Tip I
blast say›s› %5’den az idi. Demir boyas›
ile demir depolar› yeterli idi ve patolojik
ring sideroblast görülmedi. HIV de dahil
olmak üzere viral marker tarama testleri
negatif idi. Karyotipik klonal anormallik
tespit edilmedi. Hasta FAB klasifikasyo-
nuna göre refrakter anemi (RA) olarak
kabul edildi.

Hasta takip edildi¤i 20 ay süresince
steroid, siklosporin, pentoxifiline,
G-CSF, erythropoietin ile tedavi edildi.
Tedavilerden bir yarar görmedi.

Hastada trombositopeniye ba¤l› yayg›n
petefli, ekimoz ve aktif gastrointestinal
kanamalar›n olmas›, çoklu kan trans-
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Çal›flma-44



füzyonuna ra¤men durumunun stabil
tutulamamas›, dala¤›nda belirgin
büyüme izlenmesi nedeni ile, parsiyel
splenik  embolizasyona karar verildi. 5F
Glide kobra katater ile splenik artere
girildikten sonra 500-700 mikron PVA
partikülleri enjekte edilerek parsiyel
splenik embolizasyon yap›ld›. Hasta

ifllemden 5 gün sonra geliflen ileus
nedeni ile kaybedildi. Ancak parsiyel
splenik embolizasyondan sonra trom-
bosit de¤erlerinde belirgin yükselme
izlendi, hemoglobin de¤erleri stabil
kald› (tablo 1).
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De¤erler Giriflte Splenik em. 1. gün 2. gün 3. gün 4.gün 5.gün
öncesi

Trombosit say›s› (K/mm3) ,783++ 4,04 41,7 20,2 23,7 21,6 20,4
Hematokrit (%) 10,7 16,5 19,4 25,6 24,3 21,2 23,2
Hemoglobin (g/dl) 3,6** 5,9 6,81 9,03 8,9 8,7 8,6
MCV (fl) 84,8 84,0 85,0 84,9 85,2 85,6 86,2
Lökosit (K/mm3) 1,2 8,94 75,5 50,3 20,4 13,5 8,1
Reticülosit say›s› (%) ,55
d-dimer testi (ug/ml) 4,24
Fibrinojen (g/dl) 3,6
AST (IU/L) 12
ALT (IU/L) 23
Ferritin (ng/ml) 1328
PT (sn) 16,5
PTT (sn) 49,96
Direct coombs negatif
Eritropoietin (mIu/ml) 200

* Transfüze edilen eritrosit süspansiyonu ünitesi  +: Transfüze edilen trombosit ünitesi

Tablo 44-1: Hematolojik tetkik sonuçlar›

BA
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Resim 44-1 (A,B,C) Periferik kan yaymas›: Periferik kanda myeloid hücrelerde belirgin
dismyelopoesis (giemsa boyama x200) (Resim 44-1 A), nötrofillerde ring nükleus (giemsa boyama
x200) (resim 44-1 B), dev trombosit (giemsa boyama x100) (Resim 44-1 C) farkedilmektedir. (giem-
sa boyama, x1000).

Resim 44-2 (A,B,C) Kemik ili¤i aspirasyonu: Kemik ili¤inde diseritropoesis-Howel-Jolly cisim-
cikleri (giemsa boyama x1000) (Resim 44-2 A), dismyelopoesis-ring nukleus (giemsa boyama x100)
(Resim 44-2 B), dismegakaryopoesis, mikromegakaryosit (giemsa boyama x100) (Resim 44-2 C),
megakaryositte hiperlobulasyon (giemsa boyama x1000) (Resim 44-2 D) farkedilmektedir. 

A B

C D

C



1. Petefli, ekimoz, gastrointestinal
kanama

2. Splenomegali
3. Pansitopeni
4. Anormal periferik kan ve kemik ili¤i

bulgular›
5. Refrakter trombositopeni

Myelodisplastik sendrom; bir veya daha
fazla hemopoetik dizide displazi ve
sitopeniye neden olan, kemik ili¤inde
ineffektif hemopoezise ile karakterize
kazan›lm›fl klonal bir stem cell
hastal›¤›d›r. Tan›, sitopeni, hemopoetik
hücre dizilerinde displazi, kemik
ili¤inde blast hücre say›s›nda art›fl veya

sitogenetik anormallikler ile konur.
Myelodisplastik sendromlu hastalar›n
yönetiminde 4 temel amaç vard›r.
1) Sitopeniye ba¤l› semptomlar›n kon-
trol edilmesi. 2) Yaflam kalitesinin yük-
seltilmesi, tedavi ile iliflkili toksisitenin
minimize edilmesi. 3) Yaflam süresinin
uzat›lmas›. 4) Akut lösemiye progresyo-
nun yavafllat›lmas›. Myelodisplastik
sendromlu hastalar›n ço¤unun ileri
yaflta olmas›, tüm tedavi alternatiflerinin
henüz deneysel aflamada olmas› nedeni
ile enfeksiyonlarla mücadele, kan ve
ürünlerinin transfüzyonu gibi destek-
leyici tedaviler halen temel tedavi özel-
li¤ini korumaktad›r. Bununla birlikte
kan transfüzyonunun HLA alloimmu-
nizasyonu ve refrakter trombositopeni
gibi istenmeyen sonuçlar› vard›r. Donör
lökosit yüzeylerinde bulunan Class II
HLA antijenler çoklu kan transfüzyonu
yap›lan hastalarda HLA antikorlar›n›n
oluflmas›na neden olur. Böylece organ
veya kemik ili¤i transplantasyonu
bekleyen, allosensitize olan hastalarda
graft rejeksiyon riski artar. Trombosit
deste¤i gerektiren hastalarda refrakter
trombositopeniye neden olur.

Alloimmunizasyona ba¤l› refrakter
trombositopeni geliflen hastalar, HLA
veya cross-match uyumlu trombosit,
yüksek doz intravenöz immunglobulin
ve Rh immunglobuline ra¤men s›kl›kla
problem olufltururlar. Bu  sorun hema-
tolojideki önemli klinik yönetim güçlük-
lerinden birisidir.
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Resim 44-3 Splenik embolizasyon: 5F Glide
kobra kateter ile splenik artere  girildikten son-
ra 500-700 mikron PVA partikülleri enjekte
edilerek %30 oran›nda parsiyel splenik embo-
lizasyon.

PROBLEMLER

AYIRICI TANI



Olgumuzda takipleri sonunda  derin
trombositopeni geliflti. Trombosit trans-
füzyonlar› sonras› 60. dakikada  bak›lan
trombosit de¤erlerinin, transfüzyon
öncesi de¤erlere yak›n olmas› nedeni ile
hastada çoklu transfüzyonlar sonras›
geliflen alloimmunizasyona ba¤l› refrak-
ter trombositopeni tan›s› kondu. Hasta-
n›n serumundan yap›lan trombosit
antikor testi pozitif bulundu. Alloimmu-
nizasyona neden olan trombosit
antikorlar›, hemen her zaman HLA
antijenlerine karfl›d›r. HLA uyumlu
donörden yap›lan transfüzyonlar ile
trombosit say›s›nda ve yaflam süresinde
iyileflme sa¤lanabilece¤i ilk defa 1969
y›l›ndaki bir çal›flmada gösterilmifltir.
Hastan›n ve kardefllerinin HLA tiplendi-
rilmesi yap›ld›. Ancak HLA tam uyumlu
donör bulunamad›. K›smen uyumlu
donörlerden yap›lan trombosit trans-
füzyonu yararl› olmad› trombosit cross-
match olana¤› bulunamad›.

Literatürde, portal hipertansiyon, hiper-
splenizm, kronik ITP, hemoglobinopati
gibi olgularda trombosit de¤erlerinin
yükseltilebilmesi için parsiyel splenik
embolizasyon yap›ld›¤› ve ifllemin
güvenli oldu¤u belirtilmektedir.               

Olgumuzda di¤er tedavi alternatiflerinin
klinik yarar› olmamas› nedeni ile par-
siyel dalak embolizasyonu bir tedavi
alternatifi olabilece¤i düflünülerek
uyguland›. Hasta ifllemden 5 gün sonra
ileus nedeni ile kaybedildi. Parsiyel
embolizasyondan sonraki günlerde
lökosit ve trombosit de¤erlerinde olan
belirgin art›fl, hemoglobin de¤erinin sta-
bil kalmas› tedaviye olan cevab› göster-
mektedir. 

MDS (RA)- Alloimmunizasyona Ba¤l›
Refrakter Trombositopeni
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50 yafl›nda kad›n hasta; öyküsünde iki
aydan beri halsizlik, çabuk yorulma, sol
üst kadranda belirgin kar›n a¤r›s›
oldu¤u, 4 ünite kan transfüzyonu
yap›ld›¤›, özgeçmiflinde; 50 gün önce MI
geçirdi¤i 2 hafta hastanede yatt›¤›,  kole-
sistektomi, sezeryan, TAH+BSO, guatr
operasyonu geçirdi¤i ö¤renildi.

Fizik muayenesinde; kan bas›nc›:130/80
mmHg , nab›z:104/dak, atefl:37.2 °C cilt
ve konjonktivalar soluk. Karaci¤er 3 cm,
dalak 5 cm palpabl, sternal duyarl›l›k
mevcut.

Laboratuar tetkikleri: Hemoglobin: 9.52
gr/dl, hematokrit: %27.90, eritrosit:3.32
M/mm3, lökosit:1.42 /mm3, nötrofil
31.40%, lenfosit:51.30 %, monosit:14.70
%, eozinofil: 0.34 %, bazofil: 2.19 %,
MCV: 84 fl, trombosit: 112.000 /mm3,
açl›k kan flekeri 89 mg/dl, BUN: 14
mg/dl, kreatinin 0.47 mg/dl, AST: 72
IU/L, ALT: 78 IU/L , total bilirubin: 0.91
mg/dl, direkt bilirubin: 0.21, LDH: 337
IU/L, CRP: 40 mg/dl, sedimantasyon 50
mm/saat, TSH: 1.59 uIU/ml, ürik asit:
5.70 mg/dl, total protein: 7.01 gr/dl, alb:
3.99 gr/dl, serum demir: 200 ug/dl,

Serum demir ba¤lama kapasitesi: 206
ug/dl, saturasyon indexi: 97 %, ferritin
1575 ng/ml,  folik asit: 2.48 ng/ml, vit
B12: 518.90 pg/ml, protein elektrofore-
zi: albumin. %59, alfa 1 globulin 3.7 %,
alfa 2 globulin 6.6 %, beta globulin 9.5
%, gama 21.20 %, beta 2 mikroglobulin:
0.36mg/dl, retikülosit say›m›: 0.37%,
d-dimer: 6.85 ug/ml, direct coombs testi:
Negatif, anti HIV: Negatif, ANA: negatif,
c-ANCA: Negatif, RF: 9 IU/ml, torax BT
tetkiki (sipiral): Sa¤ akci¤er alt lob bazal
segmentlerde subsegmenter lineer
atelektazi, tüm abdomen BT tetkiki (spi-
ral): Hepatosplenomegali, abdominal
US: Hepatosplenomegali, Periferik
yayma: Lenfositlerde art›fl, sitoplaz-
malar› kaba granüllü atipik lenfositler,
eritrositlerde hafif anizisitoz, trom-
bositler az, genelde tekli ve genç özel-
likte. Kemik ili¤i aspirasyonu: Diffüz
lenfoblast infiltrasyonu. Kemik ili¤i
biyopsisi: Diffüz, atipik lenfosit
infiltrasyonu (T-hücreli tip), ALL ile
uyumlu, kemik ili¤i bioyopsisi,

H E M A T O L O J İ D E  A Y R I C I  T A N I

154

Çal›flma-45



IMMUNFENOTİPLENDİRME

Test                    Sonuç %

CD3 82.3 Y
CD4 35.9 D
CD8 4.2 Y
CD56 2.2 D
CD57 42.1 Y

1. Bat›n sol üst kadranda a¤r›
2. Halsizlik, çabuk yorulma
3. Hepatosplenomegali
4. Sternal duyarl›l›k
5. Pansitopeni
6. Atefl
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PROBLEMLER

Resim 45-1 (A,B) Periferik kan yaymas›: Periferik kan yaymas›nda tipik azurofilik granüller
içeren genifl sitoplazmal› yuvarlak-oval nukleuslu large granüler lenfositler izlenmektedir (giemza
boyama x1000) (Resim 45-1 A,B).

Resim 45-2 (A,B) Kemik ili¤i Aspirasyonu: Kemik ili¤i aspirasyonunda sitoplazmalar›nda
azurofilik granüllü lenfosit infiltrasyonu dikkati çekmektedir (giemza boyamax200) (Resim 45-2 A,B)

A

A

B

B



Large granüler lenfositik lösemi (LGL);
kemik ili¤i, karaci¤er ve dala¤› azurofi-
lik granüler içeren genifl stoplazmal›
hücrelerin infiltre etti¤i klonal bir
hastal›kt›r. Bu hastal›k CD3 (+), CD4 (-),
CD8 (+), CD16 (+), CD56 (-), CD57 (+)
ve TCRab (+) large granüler matür T
lenfositlerin klonal proliferasyonu ile
giden T-cell LGL ve CD3 (-), CD4 (-),
CD8 (-), CD16 (+), CD56 (+), CD57 (-),

TGRab (-) NK cell orijinli large granüler
hücrelerin proliferasyonu ile karakterize
NK-LGL olarak klasifiye edilirler.

T cell-LGL, LGL lar›n %80’nini oluflturur.
Ortalama yafl 60 civar›ndad›r, ancak
hastalar›n %10’nu 40 yafl alt›ndad›r.
Çocukluk yafl grubunda nadirdir. Tan›
s›ras›nda hastalar›n üçte birisi asempto-
matiktir, semptomlar genellikle  nötro-
peni ile ilgilidir. Atefl ve tekrarlayan
enfeksiyonlar görülür. Halsizlik, atefl
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Resim 45-3 (A,B,C,D) Kemik ‹li¤i biyopsisi: Kemik spekülleri aras›nda hücreden zengin ilik
dokusunda eritroid, myeloid ve megakaryositer seri elemanlar› yan› s›ra küçük, oval yuvarlak
hiperkromatik nükleuslu, dar stoplazmal› atipik lenfositik hücre infiltrasyonu (hematoksilen eosin
boyama x40 ) (Resim 45-3 A), (hematoksilen eosin boyama  x200 ) (Resim 45-3 B). Kemik ili¤inde
PAN-T ile sitoplazmik pozitif boyanma gösteren atipik lenfositler.(PAN-T x200) (Resim 45-3 C),
(PAN-T x400) (Resim  45-3 D).

AYIRICI TANI

A B

C D



gece terlemeleri, kilo kayb› olgular›n
%20-30’unda oluflur. Fizik muayenede,
hepatosplenomegali tesbit edilir.
Lenfadenopati ve cilt tutulumu nadirdir.

Hastal›¤›n etiolojisi bilinmemektedir.
CD3 (+) lösemik hücreler, antijen-
aktiveted T hücrelerin bütün özellikleri-
ni gösterir. Hipotetik olarak CD3 (+)
lösemik T hücrelerinin ekpansiyonunda
antijenik uyar›n›n rolünü düflündürür.
Bu malignensilerin Epstein-Barr virüs
(EBV) enfeksiyonu  ve  immunosüpresif

En önemli özelliklerinden birisi LGL’ya
öncelikle romatoid artrit olmak üzere
birçok otoimmun hastal›k ve hematolo-
jik hastal›klar›n efllik etmesidir. 

tedaviler ile birlikteli¤i bildirilmifltir.
Gerçi baz› LGL olgular HTLV-I ve II
enfeksiyonu ile birlikte ise de hastalar›n
ço¤u HTLV I ve II virüsü ile enfekte
de¤ildir.

Olguda, atefl, hepatosplenomegali,
anemi, nötropeni, lenfositoz, periferde-
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Tablo: 45-1 

CD3+  LARGE  GRANULAR  LENFOS‹T‹K LÖSEM‹YE EfiL‹K EDEN HASTALIKLAR

SIKLIKLA B‹RL‹KTE OLANLAR AZ SIKLIKLA <5%

Rheumatoid arthritis –25 % Myelodysplasia      
Anemia (Hb <10 g/dl) –20 % Monoclonal gammopathy of
Pure red-cell aplasia undertermined significance
Hemolytic anemia Multiple myeloma
Non regenerative anemia Endocrinopathy
Hodgkin hastal›¤› Aplastic  anemia
Non-Hodgkin lenfoma
Hairy cell leukemia
Idiopatic trombositopenik purpura
Amegakaryocytic purpura
Kemik ili¤i ve organ 

Transplantasyonu sonras›
Timoma
Romatoid artrit d›fl›ndaki 

Kollagen doku hastal›klar›
Systemic lupus erythematosus
Scleroderma



ki lenfositlerin azurofilik granül içeren
genifl stoplazmal› lenfositler olmas›,
kemik ili¤inde benzer özellikler tafl›yan
lenfositik infiltrasyonun olmas›, immun-
fenotiplendirmede;  CD3 (+),  CD4 (-),
CD8 (+), CD56 (-), CD57 (+) bulunmas›
olgunun T-LGL olas›l›¤›n› düflündür-
mektedir. Ay›r›c› tan›da;

NK cell lenfoma: Heterojen bir grup
hastal›kt›r olgular›n ço¤u Asya’dan
bildirilmifltir. Genellikle nazofarenkste
lokalizedir. EBV ile iliflkilidir. Fenotipi
genellikle CD3-/CD4+/CD56+ d›r.

NK benzeri T cell lenfoma: T cell
LGL’n›n agresif formu tan›mlanm›flt›r.
Bütün hastalarda B semptomlar› ve
hepatosplenomegali bulunur. Kemik
ili¤ini infiltre eden ve periferik kanda
tesbit edilen büyük neoplastik lenfosit-
ler, CD3 (+) ve CD56 (+)  fenotip göste-
rirler.

Hepatosplenik gama  delta T cell lenfo-
ma: Gama delta pozitif  T cell lenfoma
olarak da adland›r›l›rlar. Non-Hodgin
lenfoman›n agresif bir varyant› olarak
de¤erlendirilir. Hastal›k genç erkeklerde
görülür. Lenfadenopati olmaks›z›n
hepatosplenomegali vard›r. Anemi ve
trombositopeni s›k görülür. Fenotipi
CD3+/gd+/CD16+/CD56+ dir ve EBV ile
birlikteli¤i yoktur.

S100 Pozitif T cell lenfoproliferatif
hastal›klar: Ayr› klinik bir antitedir. S100,
S100a ve S100b olmak üzere iki fraksi-

yonu olan kalsiyum ba¤layan bir prote-
indir. Hastalarda lenfadenopati olmaks›-
z›n splenomegali ve yüksek lökosit
say›s› bulunur. Lösemik hücrelerin
fenotipi CD4+/CD8+/CD56+ /S100b+
dir.

Akut lenfoblastik lökemia: Al›fl›lm›fl›n
d›fl›nda olarak CD3-/CD16+/CD56+
veya CD3+/CD16+ fenotipinde akut
lenfoblastik lösemiler rapor edilmifltir.
Lösemik hücreler FAB L2 morfolojisi
gösterirler. Ayr›ca CD33+/CD56+
myeloid/NK cell lösemia olgular›
tan›mlanm›flt›r.

Large Granuler Cell Leukemia/
Lymphoma (T-LGL)
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