DAVET

Değerli Kan Hastalıkları Ailemiz,
Bu sene kongre yapma konusunda zorlandık, destekleyici bulmakta
güçlük çektik.2018 yılı içinde döviz fiyatları en az ikiye katlanmış ve Türk
Lirası bazında paramız önemli ölçüde değer kaybetmiştir. Tüm güçlüklere
karşı kongre yapma konusundaki çalışmalarımızı sürdürdük.
Kongremiz 3 Nisan 2019 de yandal uzmanlık öğrencileri ve uzmanlar
için hekim kursu, 3-5 Nisanda 2019 de kongre olmak üzere toplam üç
günlük aktivite içerecektir.
Kongremiz ülkemizin Avrupalaşmış kenti Antalya'da yapılacaktır.
Hastaların kaynaşmaları, bilgilenmeleri, bilinçlenmeleri, her şeyden
önemlisi hemoglobin ailesinden bir birey olarak kendini tanıma yönünden
iyi bir fırsat olacaktır. Kongremizde konusunda uzman yetkin bilim
insanları konuların aydınlatılması, paylaşımı ve hasta deneyimleri
konusunda rehberlik edeceklerdir.
Güncel Kan Hastalıkları Kongresinde görüşmek üzere.

Prof. Dr. Yurdanur KILINÇ
2. Güncel Kan Hastalıkları Kongresi Kongre Başkanı

DAVET

Gün geçtikçe giderek daha da önem kazanan ve toplumsal bir sorun
haline gelen kan hastalılarının önlenmesi amacı ile çalışmalar hızla devam
etmektedir. Özellikle kamu kurumu ve kuruluşlarının yanında aynı
zamanda bu alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşları da geçmişten
günümüze kadar üzerlerine düşen görevleri yerine getirmektedir.
Bu düşünce ile daha önceki yıllarda olduğu gibi her zaman yanımız da
bulunan bizleri tedavi eden hekimlerimize yönelik, kan hastası ve aileleri
için düzenleyeceğimiz kongremizde sizleri bir araya getirmek sorunlarımızı
görüşmek, çözümlerine katkı sağlamak ve sağlık alanında yaşanan son
gelişmeleri istişare etmek amacındayız.
Düzenleyeceğimiz 2. Güncel Kan Hastalıkları Kongresi'ne sizleri davet
etmekten onur duyuyorum.
Saygılarımla,
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3 Nisan 2019 ÇarĢamba

TARĠH

SAAT

KONUġMACILAR

PROGRAM

Hematoloji Kursu
13:30 - 14:00 Akılcı Ġlaç Kullanımı

Dr. Nihal BOZ

14:00 - 14:45 Kan Sayımı ve Sorunları (Eritrosit-Lökosit-Trombosit)

Dr. Yurdanur KILINÇ

14:45 - 15:30 Eritrosit Bozukluluklarında Temel Tanısal Algoritmalar

Dr. Defne Ay TUNCEL

15:30 - 15:45

KAHVE ARASI

15:45 - 16:30 Lokosit Bozukluklarında Temel Algoritmalar

Dr. Can ACIPAYAM

16:30 - 17:15 Trombosit Bozukluklarında Temel Algoritmalar

Dr. Funda KÜPESĠZ

OTURUM BAġKANI

Dr. Defne Ay TUNCEL
Sözel Poster Sunumu

17:15 - 17:45

AçılıĢ KonuĢmaları

18:00

Hemoglobinopati Sorunu ve Dağılımı
OTURUM BAġKANI

Dr. Yurdanur KILINÇ

08:40 - 09:00 Türkiye

Dr. Elif Güler KAZANCI

09:00 - 09:20 TĠF

Dr. Michael ANGASTINIOTIS

09:20-09:40

Kuzey Kıbrıs Talasemi Derneği

Ahmet VAROĞLU

09:40:10:00

KAHVE ARASI

Talasemiler

4 Nisan 2019 PerĢembe

OTURUM BAġKANI

Dr. Mualla ÇETĠN - Dr. Ġlgen ġAġMAZ

10:00 - 10:30 Talasemi Ġntermedia ve Tedavisi

Dr. Zeynep KARAKAġ

10:30 - 11:00 Talasemi Ġntermedia Komplikasyonlar

Dr. Defne Ay TUNCEL

11:00 - 11:30 Talasemi Major Tanı Algoritması

Dr. Ġlgen ġAġMAZ

11:30 - 12:00 Talasemi Major Komplikasyonları
12:00 - 13:30

Dr. Hilmi APAK
ÖĞLE YEMEĞĠ

(CHĠESĠ UYDU SEMPOZYUMU )
Talasemide ġelasyon Stratejileri ve Deneyimler
OTURUM BAġKANI

Dr. Yurdanur KILINÇ

13:30 - 14:00 Talasemide Demir Birikimi ve Önemi

Dr. Osman Alphan KÜPESĠZ

14:00- 14:30

Talasemide ġelasyonda Monoterapiler

14:30- 15:10

Talasemide Kombine ġelasyon Tedavileri ve Deneyimler

15:10-15:25

Dr. Yurdanur KILINÇ
Dr. Mohsen ELAlFY

KAHVE ARASI

Talasemi de Endokrin
Dr. Michael ANGASTINIOTIS - Dr.
Vincenzo De SANCTIS

OTURUM BAġKANI
15:25 - 16:10

Talasemide Büyüme Bozuklukları ve Endokrin Komplikasyonlara
Pratik YaklaĢım

Dr. Vincenzo De SANCTIS

16:10- 16:55

Büyüme GeliĢme, Osteoporoz

Dr. Fatih GÜRBÜZ

16:55 - 17:10

KAHVE ARASI

Talasemi Komplikasyonları
Dr. Akif YEġĠLĠPEK - Dr. Bülent
ANTMEN

OTURUM BAġKANI
17:10 - 17:30 Talasemide Kardiyak Komplikasyonlar

Dr. Sevcan ERDEM

17:30 - 17:50 Talasemide Karaciğer Komplikasyonlar

Dr. ġule ÜNAL

17:50- 18:10

Dr. Bülent ANTMEN

Talasemide Transplant
OTURUM BAġKANI

18:10 - 18:30

Sözel Poster Sunumu

Orak Hücre Anemisi
OTURUM BAġKANI

Dr. Selma ÜNAL - Dr. Can BOĞA

08:40 - 09:10

Fizyopatoloji, Tanıtsal Algoritma, Sağaltım (Krizlerde)

Dr. Suheyl ASMA

09:10 - 09:30

Diğer Komplikasyonlar

Dr. Yasemin Altuner TORUN

09:30 - 09:50 Ortopedik Komplikasyonlar

Dr. Emre TOĞRUL

09:50 - 10:10 Orak Hücre Anemisinde Yeni Tedaviler

Dr. Selma ÜNAL

10:10 - 10:30 Orak Hücre Anemisinde Transplant

Dr. Can BOĞA

10:30 10:40

KAHVE ARASI

Hemostaz Bozuklukları
Dr. Fatma GÜMRÜK - Dr. Tülin Tiraje
JELKAN

OTURUM BAġKANI
10:40 - 11:00 ITP’ de Tedaviye Dirençli Hasta Yönetimi
11:00 - 11:20

Dr.Göksel LEBLEBĠSATAN

Trombofili’ye Eğilim ve Klinik Bulgularla Tedavi ve Algoritma

5 Nisan 2019 Cuma

11:20 - 11:40 Makrotrombositopatik Sendromlar Tanı ve Tedavileri

Dr. Gülen TUYSÜZ
Dr. Ġbrahim EKER

Kemik Ġliği Yetmezlikleri
OTURUM BAġKANI

Dr. Akif YEġĠLĠPEK- Dr. Saadet AKARSU

11:40 - 12:00 Konjenital Nötropeniler
12:00 - 12:20

Dr. Saadet AKARSU

Aplastik Anemiler ( Konjenital ve Edinsel ) Tanısal
Algoritmalar

12:20 - 12:40 Lökosit Anomali ve Anormallikleri

Dr. Dilek YAZMAN
Dr. Ekrem ÜNAL

12:40 13:30

ÖĞLE YEMEĞĠ

Hemoglobinopatilerde Transfüzyon ve Kan Bankacılığı
OTURUM BAġKANI

Dr. YeĢim AYDINOK

13:30 - 13:50 Transfüzyon Güvenliği

Dr. YeĢim AYDINOK

13:50 - 14:10 Kan Ürünleri Kullanımı

Dr. Dilek GÜRLEK GÖKÇEBAY

14:10 - 14:30

Hemoglobinopatilerde Aferez

Biy. Fatih KANDEMĠR

14:30 - 14:50

Kord Kan Bankacılığı ve Türk Kök Bankacılığı

Dr. Gülsün Tezcan KARASU

14:50 15:10

KAHVE ARASI

(ARĠS UYDU SEMPOZYUMU)
ġelasyon Tedavisinde Yeni Trendler
OTURUM BAġKANI
15:10 - 16:00 ġelasyon Tedavisinde Yeni Trendler
OTURUM BAġKANI
16:00 - 16:45

Dr. Ġlgen ġAġMAZ
Dr. Defne Ay TUNCEL
Dr. Begüm SADIKOĞLU - Dr. Metin ÇĠL
Sözel Poster Sunumu

5 Nisan 2019 Cuma

4 Nisan 2019 PerĢembe

HASTA VE AİLE PROGRAMI

Paralel Oturum - Bir Bilene Soralım

OTURUM BAġKANI

Dr. Defne Ay TUNCEL – Tayfun AKSOY

15:10 - 16:30

Sosyal Medya ÇalıĢmaları

Mert Kartal KOLCUOĞLU - Sosyal Medya Uzmanı

16:30 - 17:00

Proje Fırsatları ve Ekip Yönetimi

Sadettin DiNDAR

17:00 - 17:30

Kan Hastalıkları Federasyonu ÇalıĢmaları

Ali KILIÇ - Kan Hastalıkları Federasyonu BaĢkanı

17:30 - 18:30

Deneyim PaylaĢımı

Dernek BaĢkanları

Paralel Oturum - Bir Bilene Soralım

OTURUM BAġKANI

Dr. Duru MALYALI - Ali KILIÇ

16:00 - 16:30

Preimlantasyon Genetik

Dr. Volkan BALTACI

16:30 - 17:00

Talasemi ve Orak Hücrede Cerrahi Sorunlar

Dr. Duru MALYALI

17:00 - 17:30

BaĢarıya Giden Yol

Ergün KOLUMAN
ĠĢ ve Meslek DanıĢmanı Yinkader BaĢkanı

17:30 - 18:30

Hastaların Sorunları

Yuvarlak masa Toplantısı

2. Güncel Kan Hastalıkları Kongresi Sözel Bildiriler
[0083]Derin Anemi Nedeni ile Çocuk Kliniğine Yatırılan Olguların Etiyolojik
Açıdan Değerlendirilmesi
[0090]Deferasiroks tedavisi alan erişkin transfüzyona bağımlı talasemi
olgularında serum ferritin düzeyleri İle kalp ve karaciğer demir yükü
ilişkisi
[0095]Ağır Konjenital Faktör XIII Eksikliği Bulunan ve Komplikasyonsuz
Bir Hamilelik ve Doğum Süreci Geçiren Bir Olgu Sunumu
[0098]Beta Talasemi Tanısı ile İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi: Tek
Merkez Deneyimi
[0100]Talasemi Hastalarımızda Elektronik Monitorize Sistemin Kullanımı,
Hemovijilans Çalışması
[0101] İki merkezde takip edilen Diamond-Blackfan anemisi tanılı çocuk
hastaların değerlendirilmesi

2. Güncel Kan Hastalıkları Kongresi Poster Bildiriler
[0085]6 ay-18 yaş çocuklarda anemi etyolojisi
[0086]Yenidoğanda siyanozun nadir bir nedeni: Hemoglobin M-Iwate
[0087]Talasemi Major Hastalarında Eritrosit Alloimmünizasyonu Sıklığının
Değerlendirilmesi
[0088]Sβ Talasemi Tanısı İle İzlenen Bir Hastada Glutamin ve
Karbamazepinden Yarar Gören Uyuşuk Çene Sendromu
[0091]Baba Sağlıklı, Anne Talasemi Taşıyıcısı, Çocuklar Talasemi
İntermedia: Tanısal Yaklaşım
[0093]Nadir Bir Hemoglobinopati: Hemoglobin J-Anatolia
[0094]İmmun Trombositopenide Tedaviye Dirençli Vakaların Yönetimi
[0096]Orak Hücre Hastalığı’nda görülen Priapizm’de Eritrosit Değişimi
Uygulaması
[0099]Çukurova bölgesinde Aplastik anemili hastaların T hücre reseptör
sinyal yolundaki gen ifadelerindeki değişimleri incelemesi

2. Güncel Kan Hastalıkları Kongresi Sözel Bildiriler
[0083]Derin Anemi Nedeni ile Çocuk Kliniğine Yatırılan Olguların Etiyolojik
Açıdan Değerlendirilmesi

Utku Aygüneş
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı
Amaç: Anemi dünyadaki önemli sağlık problemlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı Çocuk
Hematoloji kliniğine derin anemi nedeniyle yatırılan çocuk olguları değerlendirmektir.
Yöntem-Gereçler: 0-18 yaş arası derin anemisi (Hb<7 g/dl) olan olguların yaş, cinsiyet, fizik
inceleme ve laboratuvar bulguları dosya kayıtlarından retrospektif olarak incelenerek etyolojik
nedenler
araştırıldı.
Bulgular: Toplam 57 olgunun 37’si kız (%65), 13’ü erkekti (%35). Yaş ortalaması 13.25±4.68 yıldı.
24 hastada (% 42.1) demir eksikliği anemisi (DEA), 20 hastada (%35) megaloblastik anemi (4
hastada hem DEA ile megaloblastik anemi birlikteliği mevcuttu), 4 hastada (%7) hemolitik anemi, 3
hastada herediter sferisitoz (%5), 2 hastada (%3) talasemi major, 3 hastada (kemik iliği
yetmezliği), 1 hastada (%1) çölyak hastalığı ve 1 hastada (%1) kronik böbrek yetmezliği mevcuttu.
Hastaların 43’ünde (%75.4) taşikardi, 24’ünde (%42.1) mezokardiyak odakta sistolik üfürüm vardı.
Kalp yetmezliği olan 36 hastaya (%63.1) eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapıldı.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda çocukluk çağında derin anemiye yol açan en sık nedenlerin DEA
ve megaloblastik anemi olduğu görüldü. Bulgularımız sütçocukluğu döneminde beslenme desteğinin
ve demir profilaksisinin; adolesan çağda ise menorajinin kontrolünün hayati risk oluşturan derin
anemi gelişmesini engelleyeceğini göstermiştir. Çölyak hastalığı ve kronik böbrek yetmezliği gibi
kronik hastalıkların nadir de olsa ilk bulgusunun mortalite ve morbidite riski yaratan ciddi anemi
olabileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: anemi, demir eksikliği anemisi, menoraji

[0090] Deferasiroks tedavisi alan erişkin transfüzyona bağımlı talasemi
olgularında serum ferritin düzeyleri İle kalp ve karaciğer demir yükü ilişkisi

Mustafa Bilici, Suheyla Ocak, Deniz Tugcu, Rumeysa Tuna, Nergis Akay, Serap Karaman, Ayşegül
Ünüvar, Zeynep Karakaş
İstanbul Tıp Fakultesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı
Giriş-Amaç: Bu çalışmada uzun dönem takipli ve düzenli deferasiroks (DFX) tedavisi uygulanan
erişkin yaş transfüzyona bağımlı talasemi olgularında serum ferritin değerleri ve son MR incelemede
saptanan
kalp
ve
karaciğer
demir
yükünün
karşılaştırılması
amaçlanmıştır.
Hastalar ve Metod: İTF Çocuk Hematoloji Onkoloji BD’da TBT tanısı ile takip ve tedavi edilen, 23
yaş üstü DFX kullanmakta olan 33 hasta değerlendirildi. Hastaların 14’ü kadın 19’u erkek,ortanca
yaş 33, 6 yıl (23-53 yıl)idi. Hastaların demir yükü serum ferritin ve yıllık karaciğer (mg/g kuru
ağırlık) ve kardiyak (T2*) MR incelemesi ile değerlendirildi.İstatistiksel değerlendirmede IBM SPSS
21 programı kullanıldı.
Bulgular: Ferritin değeri ortanca 1638 ng/ml(361-12164 ng/ml) idi.Kardiyak T2*: 1
hastada(%3)<10msn, 1 hastada(%3)10-20msn ve 28 hastada(%93)> 20 msn saptandı. Karaciğer
MR’ında demir yükü 19 hastada(%57)<5 mg/g, 3 hastada(%9) 5-10 mg/g, 10 hastada (%30)1015 mg/g, 1 hastadada>15 mg/g olarak belirlendi. Ferritin düzeyi ile karaciğer demir yükü ilişkili
(p=0.008), kardiyak demir yükü ise ilişkisiz(p=0.13) bulundu.Kliniğimize sonradan başvuran bir
hasta dışında olguların tamamına yakınında demir yükü kontrolü kabul edilebilir düzeyde
sağlanabilmiştir.
Sonuç: Çalışmamızda düzenli şelasyon tedavisi ile kalp ve karaciğer demir yükü kontrolünün
mümkün olduğu gösterilmiştir.İyi transfüzyon ve iyi şelasyon talasemi tedavisinin mihenk taşlarıdır.
Şelasyon tedavisinin daha etkin kullanımı ile TBT hastalarında çok uzun yaşam süreleri elde etmek
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Transfüzyona Bağımlı Talasemi, Deferasiroks (DFX), Ferritin

[0095]Ağır Konjenital Faktör XIII Eksikliği Bulunan ve Komplikasyonsuz Bir
Hamilelik ve Doğum Süreci Geçiren Bir Olgu Sunumu

İbrahim Eker1, Özge Vural1, Mehmet Yılmazer2
1
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı
2
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Giriş:
Faktör XIII (FXIII) eksikliği, oldukça nadir görülür, kanama diyatezi dışında yara iyileşmesinde
gecikme ve kadınlarda tekrarlayan spontan düşüklere yol açabilir. Burada, düzenli replasman
tedavileri ile komplikasyonsuz bir hamilelik ve doğum süreci geçiren, ağır konjenital FXIII eksikliği
bulunan 32 yaşındaki bir olgu sunulmuştur.
Olgu:
İlk hamileliğinin 11.haftada spontan abortus ile sonuçlandığına dair öyküsü bulunan, ağır konjenital
FXIII eksiklikli 32 yaşındaki olguda, hamilelik öncesi değerlendirmelerinin tamamlanmasının
ardından, planlanan hamilelik zamanından 3 ay önce başlayıp tüm hamilelik süresince ve
doğumdan sonra da 3 ay boyunca devam edilecek şekilde, iki haftada bir ve her seferinde 25
ünite/kg dozunda plazma kaynaklı FXIII konsantresi veya 5 ünite/kg dozunda kriyopresipitat
uygulandı. İlk trimesterde gelişen desidüel kanamaya bağlı düşük riskinde ve doğumdan 30 dk
öncesinde ek 50 ünite/kg dozunda plazma kaynaklı FXIII konsantresi ve kanama düzelene kadar da
traneksamik asit uygulandı. Doğum sonrası birinci yılında olan hasta ve bebeği komplikasyonsuz
olarak takip edilmektedir.
Tartışma ve Sonuç:
Düzenli takipler, düzenli profilaktik faktör preparatları, bulunamadığında ise plazma replasmanları
ile ve kanama durumlarında traneksamik asit ile birlikte ek doz faktör preparatı veya plazma
replasmanı uygulamaları ile Faktör XIII eksikliği hastalarının komplikasyonsuz bir hamilelik ve
doğum süreci geçirmelerini sağlamak mümkün olabilir.
Anahtar Kelimeler: Faktör XIII, eksiklik, doğum

[0098]Beta Talasemi Tanısı ile İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi:Tek Merkez
Deneyimi

Esra Pekpak, Ayşe Ceyda Ören, Sinan Akbayram
Gaziantep Üniversitesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Gaziantep
Amaç: Beta Talasemi(BT),otozomal resesif geçişli bir hemoglobinopatidir.Ülkemizde en sık
saptanan mutasyon Homozigot IVS-I-110 G>A dır.Hastalığın küratif tedavisi kök hücre
naklidir.Demir birikiminin yönetimi hayati öneme sahiptir.Serum ferritin düzeyinin yanı sıra T2*
MRI kullanılmasıyla hastalarda demir şelasyonu daha etkin yapılabilmektedir. Kliniğimizde Beta
talasemi tanısı ile izlenen hastalarımızın değerlendirilmesini amaçladık. Gereç-Yöntem: Gaziantep
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü’müzde BT tanısı izlenen hastalar
çalışmaya alındı.Veriler dosyalardan elde edildi.Tanı yaşı,mutasyon analizi,şelatör kullanımı,serum
ferritin,T2* MRI bulguları,kök hücre nakli yapılma durumu kaydedildi.Bulgular: Beta Talasemi tanılı
66 hasta değerlendirildi. E/K:2/1 idi. Ortanca yaşları 45 ay (5-214), ortalama tanı yaşı 6 aydı(648).Üç hasta Talasemi intermedia,63’ü Talasemi Majordü.En sık Homozigot IVS-I-110 G>A
mutasyonu saptandı(% 19.6).Serum ferritin değeri ortanca 1607 ug/l (573-6461) saptandı.Demir
şelatörü kullanan 59 (% 89.3) hastadan 37’si (% 62.7) deferasiroks,9’u (% 15.3) deferipron,13’ü
(% 22.0) deferasiroks + deferipron kullanmaktaydı.T2* MRI ile değerlendirilen 15 hastadan
10’unda kalp,13’ünde karaciğerde birikim saptandı.Serum ferritin düzeyi ile T2*MRI arasında tam
korelasyon olmadığı görüldü.Tam uyumlu vericisi olan dört hastaya kök hücre transplantasyonu
yapıldı.Sonuç: Hastalarımızın mutasyon analizi sonuçları literatür ile uyumluydu. T2* MRI’ın serum
ferritine göre demir birikimini göstermede daha duyarlıydı.Hastaların çoğu aile içi tam uyumlu
vericisi olmaması nedeniyle kök hücre nakli yapılamadan izlenmektedir. Hastalığın etkin yönetimi
daha da önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Beta Talasemi, çocuk

[0100]Talasemi Hastalarımızda Elektronik Monitorize Sistemin Kullanımı,
Hemovijilans Çalışması
Defne Ay Tuncel
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji, Transfüzyon Merkezi, Adana
Hemovijilans transfüzyon ilişkili istenmeyen olay ve reaksiyonlar hakkında devamlı veri toplama ve
analiz eder. Bunların oluşum nedenlerini saptama ve tekrarlarını önlemek için alınacak tedbirleri
sağlamaya yönelik bir takip sistemidir. Kayıt sistemi çok önemlidir. Hastanelerimizde manuel yazım
sistemi kullanmaktayız. Kayıtlar incelendiğinde özellikle komplikasyon verileri girişlerinde eksiklikler
görülmektedir. Hastanemizde hemovijilansın en iyi şekilde çalışmasını amaçladığımız için her hasta
için ayrı transfüzyon bilekliği kullanılan, monitorize edilen sistemi; talasemi hasta
transfüzyonlarında, kronik kan transfüzyon programında olmaları sebebi ile uyguladık. Çalışmamız
bir ay sürdü. Bilgisayar sistemine hasta, özel bir bileklik kullanılarak tanıtıldı. Bileklik okuyucusu ile
hemşiremiz sisteme kendi şifresi ile kayıt yaptı. Hastanın cross kan alınışı ile kayıt başladı. Kan
merkezine girişi,kan merkezinde hazırlanan kanın hastaya çıkışı, hastaya transfüzyonun başlaması,
transfüzyon sırasında komplikasyon dahil herşey sisteme kayıt edildi. Kanın hangi aşamada olduğu
bilgisayar sistemine girdiğinizde dokümente edildi.100 Talasemili hastalarımıza 132 Ü eritrosit
transfüzyonu yapıldı. Adölesan hastalarımız bir üniteden fazla eritrosit süspansiyonu ile transfüze
edilmektedir. 1 hastada sadece allerjik hafif semptom görüldü. Transfüzyon sonlandığında bileklik
okutuldu. Transfüzyon basamakları güvenli bir şekilde takip edildi;kayıt altına alındı. Hemovijilans
koordinatörü, hemşiresi şifre ile hasta tc ile sisteme girdiğinde;gün,saat,hemşire,kan merkezinde
kayıt yapan teknisyen,transfüzyon süresi,reaksiyon ve çeşidi dahil tüm bilgilere ulaşır.Bu
sistem,ülkemizde de yaygınlaşması durumunda daha iyi hemovijilans kayıt sistemine geçilmesini
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hemovijilans, güvenli transfüzyon

[0101]İki merkezde takip edilen Diamond-Blackfan anemisi tanılı çocuk hastaların
değerlendirilmesi
Ekrem Ünal, Veysel Gök, Ebru Yılmaz, Defne Ay Tuncel, Alper Özcan, Musa Karakükçü, Türkan
Patıroğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Hematoloji,
Onkoloji BD & Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi, Kayseri, Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji, Onkoloji Kliniği, Adana, Türkiye
Giriş; Diamond-Blackfan anemisi (DBA), bir milyon canlı doğumdan yedisini etkileyen ve ribozom
bileşenlerinde mutasyonlarla ilişkili nadir görülen kalıtsal kemik iliği yetmezliği bozukluğudur.
Ribozomal disfonksiyonun bir sonucu olarak ciddi bir makrositik anemi, konjenital anomaliler ve
kansere yatkınlık ile karakterizedir.Amaç; Bu çalışmada nadir görülen kemik iliği yetmezliği olan ve
ağır konjenital anomalilerle seyredebilen Diamond-Blackfan Anemi tanılı hastalar sunuldu.
Hastalar ve Yöntem; Erciyes Üniversitesi Tıp Fak. ve Adana Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve
Onkoloji kliniklerinde DBA tanısı ile takip edilen sekiz hasta geriye dönük olarak tarandı.
Bulgular; Sunulan sekiz hastadan beşi kız, üçü erkekti. Şikayetlerin başladığı ortanca yaş 2 ay
olarak bulundu (7gün-2yaş). Sekiz hastanın birinde anemiye konjenital katarakt ve tip 2 diyabet
eşlik ederken bir hastada da epilepsi mevcuttu. Sekiz hastanın dördünde boy kısalığı vardı. İki
hastanın mikrosefalisi ve sadece birinin yüksek damağı vardı. Hastaların ortanca
hemoglobin ve ortalama eritrosit hacim değerleri sırasıyla 7,55 (5,4-12,5) ve 92,5 (71-107) idi. İki
hastada ileri genetik araştırmada RPS19 geninde heterozigot c.101delT ve c.356+2T>G
mutasyonları tespit edildi. Sonuç; DBA, kronik kan transfüzyonu gerektiren ağır anemi, konjenital
anomaliler ve kansere yatkınlık ile seyreden genetik kemik iliği yetmezliği hastalığıdır. Hastalığın
tanınması, yakın takibi ve tedavisi gelişebilecek kanser ve eşlik edebilecek komorbid hastalıklar
açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diamond-Blackfan anemisi, Çocuk

2. Güncel Kan Hastalıkları Kongresi Poster Bildiriler
[0085]6 ay-18 yaş çocuklarda anemi etyolojisi
Ömer Duyuran1, Can Acıpayam2, Nurten Seringeç Akkeçeci3, Sevcan İpek1, Rumeysa Duyuran4
1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Kahramanmaraş, Türkiye
2
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
3
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş,
Türkiye
4
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
Amaç: Anemi insan ve toplum sağlığını ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışma
farklı yaş gruplarında anemi etiyolojilerini belirlemek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için
planlandı.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya, Ocak 2015-Ocak 2018 tarihleri arasında KSÜ Tıp Fakültesi Çocuk
Hematoloji ve Onkoloji Polikliniğine başvuran 6 ay-18 yaş anemisi olan hastalar seçildi.
Bulgular: Çalışmaya 1120 hasta dâhil edildi. Hastaların 566’sı kız ve 554’ü erkek idi. Toplam
hastaların 873’ü demir eksikliği anemisi, 184’ü talasemi minör, 25’i vitamin B12 eksikliğine bağlı
anemi, 13’ü otoimmun hemolitik anemi, 10’u herediter sferositoz, 4’ü talasemi intermedia, 3’ü
talasemi majör, 3’ü konjenital diseritropoetik anemi, 2’si folik asit eksikliğine bağlı anemi, 2’si orak
hücreli anemi ve 1’i glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliğine bağlı anemi olarak tespit edildi.
Tüm hastaların %16,4’sinde talasemi minör bulunurken 6-12 yaş grubunun %33,8’inde talasemi
minör bulundu. 6 ay-2 yaş arasında %81,3’ünde, 2-6 yaş arasında %74,3’ünde, 6-12 yaş arasında
%60,4’ünde, 12-18 yaş arasında %85,0’inde demir eksikliği anemisi görüldü. Demir eksikliği
anemisi olan hastalarda 6 ay-2 yaş arasında % 66,7’si, 2-6 yaş arasında %60,2’si erkek, 12-18 yaş
arası %80,6’sı kız olarak bulundu
(p<0,05).
Sonuç: Bu çalışma sonucu risk altındaki toplumlarda tarama yapılması ve demir takviyesi yapılması
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anemi etiyolojisi, demir eksikliği anemisi, vitamin B 12 eksikliği

[0087] Talasemi Major Hastalarında Eritrosit Alloimmünizasyonu Sıklığının
Değerlendirilmesi
Dilek Gürlek Gökçebay, Zeliha Güzelküçük, Arzu Yazal Erdem, Ayça Koca Yozgat, Dilek Kaçar, Neşe
Yaralı, Namık Özbek, Abdurrahman Kara
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Çocuk Hematoloji Kliniği,
Ankara Giriş: Talasemi major beta globin zinciri yapımının defektif olduğu bir konjenital hemolitik
anemidir. İnefektif eritropoezin baskılanması için bu hastalar ömür boyu düzenli eritrosit
transfüzyonuna gereksinim duyarlar. Transfüzyon tedavisinin komplikasyonlarından biri olan
alloimmünizasyon farklı çalışmalarda %2,9-37 sıklıkta bildirilmiştir. En sık E ve K antijenlerine karşı
antikorlar saptanmaktadır. Bu çalışmada kliniğimizde izlenen talasemi hastalarında alloantikor
sıklığını saptamayı amaçladık. Yöntem: Çalışmamızda 2010-2018 yılları arasında kliniğimizde
izlenen 149 talasemi hastasının demografik özellikleri ile direkt, indirekt coonmbs testleri
değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Hastaların ortalama yaşı 7,6±5 yıl, 87’si Türk, 62’si ise Suriye veya
Irak’tan gelen mültecilerden oluşmaktaydı. Türk uyruklu hastaların 4’ü, mültecilerin ise 10’u
talasemi intermedia, diğerleri ise talasemi major tanısı ile izlenmekteydi. Türk uyruklu hastaların
9’unda (%10) direk, 7’sinde indirek (%8) ve 2’sinde (%2) hem direk hem indirek coombs pozitif
saptanırken, mültecilerin 6’sında direk (%10), 2’sinde indirek (%3) ve 4’ünde (%6) hem direk hem
indirek coombs pozitif saptandı. Merkezimizde izlenen Türk uyruklu hastalar subgrup uygun
transfüzyon almaktaydı, ancak mültecilerin önceden subgrup uygun transfüzyon alıp almadıkları
bilinmiyordu. Tartışma: Talasemi hastalarında eritrosit antijenlerine karşı oluşan alloantikorlar
çapraz karşılaştırmada uygun kan ürünü bulunmasının zorlaşmasına ve geç hemolitik transfüzyon
reaksiyonlarına neden olmaktadır. Düzenli transfüzyon alan talasemili hastalarda alloimmünizasyon
gelişmesini önlemede subgrup uygun transfüzyonun önemli bir etken olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: alloimmünizasyon, talasemi, transfüzyon

[0086]Yenidoğanda siyanozun nadir bir nedeni: Hemoglobin M-Iwate
Birgül Mutlu1, Ebru Yılmaz Keskin2, Ana Catarina Oliveria3, Luis Relvas3, Celeste Bento3
1
Doruk
Özel
Yıldırım
Hastanesi,
Yenidoğan
Yoğun
Bakım
Ünitesi,
Bursa
2
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji BD, Isparta
3
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Hematoloji BD, Coimbra, Portekiz
Giriş: Eşlik eden herhangi bir patolojik bulgusu olmayan yenidoğan bir bebekte siyanoz,
methemoglobin oluşumu ile ilişkili olan anormal hemoglobinlerin varlığına bağlı olabilir. Bu
hemoglobin varyantları, M hemoglobinleri olarak bilinmektedir. Burada, (psödo)siyanozu bulunan
ve bir M hemoglobini olan hemoglobin M-Iwate [alfa2 87(F8) His>Tyr, HBA2:c.262C>T] saptanan
bir yenidoğan sunulmaktadır.
Olgu: Miadında doğan erkek bebekte doğumdan hemen sonra siyanoz dikkati çekti. Aile
hikayesinde, annede de, özellikle peroral bölgede siyanoz hikayesi mevcuttu. Ek olarak annenin
babasında ve babaannesinde de siyanoz hikayesi tanımlandı. Olgunun oksijen satürasyonu (SpO2;
pulse oksimetre ile), %50-60 arasında ölçüldü. Oksijen desteği ile SpO2 yükselmedi. Venöz kan
gazı analizinde, pH 7,43, pCO2 34,6 mmHg, pO2 45,3 mmHg ve p50 değeri 39,2 mmHg (normal:
22,6-29,4 mmHg) bulundu. Methemoglobin konsantrasyonu %13,5 (normal: <%1,5) ölçüldü. Tam
kan sayımı bulguları ve ekokardiyografik incelemede özellik saptanmadı. Genel durumu iyi olan ve
siyanotik görüntüsü devam eden hasta postnatal 4. günde taburcu edildi. HPLC analizinde (Şekil 1)
ve genetik incelemede olguda ve annesinde hemoglobin M-Iwate ile uyumlu değişiklikler gösterildi.
Tartışma/Sonuç: Hemoglobin M-Iwate, kozmetik görünüm dışında bir sağlık sorunu ile
ilişkilendirilmemiştir. Bildiğimiz kadarıyla olgumuz Türkiye’den bildirilen ikinci hemoglobin M-Iwate
olgusudur. Türkiye'den ilk olgu, 1972 yılında Şinasi Özsoylu tarafından bildirilmiştir. M
hemoglobinleri, yenidoğan dönemindeki siyanozun ayırıcı tanısında akılda bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Hemoglobin M-Iwate, methemoglobinemi, M hemoglobinleri

ġekil 1: Olgunun (A) ve annesinin (B) HPLC analizi

[0088]Sβ Talasemi Tanısı İle İzlenen Bir Hastada Glutamin ve Karbamazepinden
Yarar Gören Uyuşuk Çene Sendromu

Zeliha Güzelküçük, Dilek Gürlek Gökçebay, Tekin Aksu, Namık Özbek, Neşe Yaralı
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Çocuk Hematoloji Kliniği, Ankara
Orak hücreli anemi; vazookluzif krizler ve kronik hemolitik anemi ile seyrederen bir hastalıktır.
Vazookluzif olaylar doku iskemisi zemininde organ hasarına, akut ve kronik ağrıya neden olur.
Burada; uyuşuk çene sendromunun karbamazepin ve glutamininle başarılı tedavisi sunulmuştur.
Sβ talasemi tanısıyla izlenen 18 yaşında erkek hasta çenede yaygın ağrı ve uyuşukluk olması sebebi
ile başvurdu. Öyküsünden 11 yaşına kadar transfüzyon rejimi ile izlendiği, sonrasında splenektomi
ve kolesistektomi yapıldığı ve hidroksiüre, folbiol tedavilerini düzensiz aldığı öğrenildi. Fizik
muayenesi normal, kan sayımıda; beyaz küre 7,8x103/µL, hemoglobin 11,1 g/dL, platelet
575x103/µL, hemoglobin elektroforezi; HbS: % 75,5, hemoglobin A2: 6,1, hemoglobin F: 17,7
saptandı. Biyokimyasal parametrelerinde; alkalen fosfataz 195 U/L (52 – 171), total bilirübin: 2,98
mg/dL (0,3 - 1,2),direk bilirübin:0,48 mg/dL (0 - 0,2) haricinde anormallik saptanmadı. Çene
manyetik rezonans görüntülemede (MRG); sağ mandibulada osteonekroz saptandı, exchange
programına alındı, gabapentin ve B kompleks vitaminleri başlandı. Ancak hastanın tedavi uyumu az
olduğundan belirgin yanıt alınamadı, karbamazepin ve glutamin başlandıktan sonra ise klinik
bulgularında belirgin iyileşme saptandı.
Orak hücre anemi hastalarında vazokluziv krizler ve osteonekroz nedeniyle mental sinir hasarına
bağlı uyuşuk çene sendromu görülebilir. Hastaların %40’ında nöropatik ağrılar da bildirilmiştir.
Yapılan çalışmalarda glutaminin ağrılı kriz sıklığını belirgin azalttığı saptanmış olup hastamızda da
etkili olmuştur.
Anahtar Kelimeler: glutamin, Sβ Talasemi, uyuşuk çene sendromu

[0093]Nadir Bir Hemoglobinopati: Hemoglobin J-Anatolia
Alper Ozcan1, Meda Kondolot2, Ekrem Ünal1, Türkan Patıroğlu1, Tahir Atik3, Musa Karakükçü1
1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Kayseri
2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Kayseri
3
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik, İzmir
Giriş
Normal hemoglobin zincirlerindeki aminoasitlerdeki yer değişikliği, çeşitli füzyon ve mutasyonlarla
ortaya çıkan anormal hemoglobinler Türkiye’de B-Talasemi den sonra en sık görülen
hemoglobinopatilerdir.
Bu bildiride oldukça nadir rastlanan bir hemoglobinopati tipi olan HbJ-Anatolia tespit edilen bir
çocuk hasta sunuldu.
Olgu Sunumu
3 yaş erkek hasta 2 aylık iken yapılan sağlam çocuk muayenesinde dalak büyüklüğü tespit edilmesi
üzerine yapılan tetkiklerinde kansızlık tespit edilmiş. Anemi etyolojisi açısından bölümümüze
yönlendirilen hastanın fizik muayenesinde solukluk, hafif dalak büyüklüğü mevcuttu.Hematolojik
incelemesinde Hb: 12.2 Wbc: 10.6 Plt: 417000 MCV: 66.4 RBC: 5.27 MCHC: 30.6 RDW:18
Meitzner
indexi:12.6
ret%:0.77
olarak
görüldü.
Patterson
yaymasında
hipokromisi
mevcuttu.Nutrisyonel markerlerı normal olan hastadan Hb elektrofezi istendi. Hb Elektrofezinde
HbA:81.7 HbA2:2 HbF:1,1olarak değerlendirildi. Hemoglobinopati açısından gönderilen genetiğinde
HBA1 genetiğinde heterozigot p.K62T ( c.185A>C ) (Hb J-Anatolia ) mutasyon tespit edildi.
Tartışma
Kalıtsal hemoglobin bozuklukları (orak hücre anemisi ve talasemiler) en sık görülen tek gen
hastalıklarındandır. Ülkemizde sık görülen hemoglobinopatiler arasında HbS, HbE, HbD, HbC ve
HbO Arab bulunur. Hb J anatolia çok nadir olarak tespit edilen hemoglobinopatilerdendir.
Anahtar Kelimeler: Hemoglobin J-Anatolia, Hemoglobinopati

[0094]İmmun Trombositopenide Tedaviye Dirençli Vakaların Yönetimi
Narmin Miribrahimova1, Göksel Leblebisatan1, Hatice İlgen Şaşmaz1, Yurdanur Kılınç1
1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adana
2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Adana
İmmun trombositopenili hastalara tedavi verilip verilmeyeceği hatta hastaların büyük bir
kısmında derin trombositopenilerde dahi tedavisiz izlenim konusunda tartışmalar sürerken,
gerek ailelerin çocuklarının durumu nedeniyle mevcut psikososyal durumları neticesinde
hissettikleri rahatsızlıkları ve farklı farklı kurumlara yönelen arayışları, gerekse ilaç sektöründe
mevcut yeni gelişmeler, hastaların yönetiminde hekimlerin farklı arayış ve yöntemlere
yönelmelerine neden olmaktadır.
Diğer bir konu da; son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız, yeni tanı hastalarda bile
görebildiğimiz, tüm mevcut tedavi yöntemlerine rağmen tedavisinde istediğimiz trombosit
düzeylerine ulaşamadığımız hasta gruplarının yönetimindeki zorluklardır
.
Burada altı kronik ve bir akut immuntrombositopeni vakasının tedavisinde tüm tedavi
yöntemlerine rağmen karşılaşılan yanıtsızlıklar ve tedavi idamesinin nasıl sürdürüldüğü ile
ilgili vaka grubu sınumu yapılacaktır. Hastalarda genellikle kronik bir tedavi şeması ile semptomatik
ataklarda kurtarma tedavisi uygulanıp, gerekli durumlarda yeni tedavi yöntemleri uygulanmaya
çalışılmıştır.
Sonuç olarak immun trombositopenik hasta grubunun dirençli vakaları hekim ve hasta ailesinin
farklı beklentileri ve tedavi uygulayan hekimin tecrübesiyle de ilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: immun trombositopeni, dirençli vakalar

[0096]Orak Hücre Hastalığı’nda görülen Priapizm’de Eritrosit Değişimi
Uygulaması
Metin Çil, Nihal Boz, Göksel Leblebisatan, İlgen Şaşmaz, Yurdanur Kılınç
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, Adana
Giriş: Priapizm; penisin sürekli, istenmeyen ağrılı ereksiyonudur. Orak hücre anemi’si erkek
hastaların 5% - 45%’inde görülür. 3 saatten uzun süren olaylara “uzun” (prolonged), 3 saatten az
fakat birkaç dakikadan uzun süren olaylara kekeleyen (stuttering) priapizm denir. Uzun süren
vakalar acil yaklaşım gerektirir. Tekrarlayan, uzayan ve yeterli tedavi edilmeyen vakalarda
impotans gelişir. Vaka: 15 yaşında erkek, ağrılı ereksiyonun yaklaşık beşinci saatinde acile
başvurdu. Hastaya hidrasyon ve analjezi başlandı. Uzamış ereksiyon için ürolojiye konsulte edildi.
Penil aspirasyon ve irrigasyon sonrası parsiyel detümesans oluştu. Fakat 3. Gün hala parsiyel
detümesans devam eden hasta tarafımıza konsulte edildi. Eritrosit değişimi uygulandı. Takibinde
tam detümesans gelişen hasta, multivitamin ve hidroksiüre tedavisiyle taburcu edildi. Tartışma:
Priapizm, orak hücre hastalığının özellikle 20 yaş altı erkeklerinde nadir olmayan bir
komplikasyonudur. Uygun tedavi edilmediğinde impotans gelişebilmektedir. İlk iki saatlik dönemde,
evde uygulanabilen; ılık kompres, analjezik ilaçlar ve sıvı tüketimi, gibi önlemlerle kendiliğinden
düzelebilmektedir. İki saatten uzun süren durumlarda hastaneye başvurulmalıdır. Hastane’de
uygulanan hidrasyon ve analjeziklere yanıtsız vakalarda cerrahi olarak penil aspirasyon ve
irrigasyona gerekmekte olup ileri cerrahi prosedürlere ihtiyaç doğabilmektedir. Eritrosit değişimi
kararı için farklı yaklaşımlarda olsa, uygun zamanda yapıldığında yararlı olmaktadır. Sonrasında
tariflenen
nörolojik
komplikasyon;
ASPEN
sendromu,
yüksek
hematokrit
değeriyle
ilişkilendirilmiştir. İşlemin uygulandığı hastamızda herhangi bir komplikasyon gözlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: priapizm, eritrosit değişimi, orak hücre hastalığı

[0091]Baba Sağlıklı, Anne Talasemi Taşıyıcısı, Çocuklar Talasemi İntermedia:
Tanısal Yaklaşım
Nergis Akay1, Rumeysa Tuna1, Mustafa Bilici1, Süheyla Ocak1, Güven Toksoy2, Ezgi Berkay2, Volkan
Karaman2, Oya Uyguner2, Zeynep Karakaş1
1
İstanbul Tıp Fakultesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı
2
İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Giriş/Amaç: Talasemi intermedia kliniği olup ebeveynlerinden biri sağlıklı,diğeri taşıyıcı olan iki
kardeşe tanısal yaklaşım tartışılmıştır.
Vaka: Kardeşlerden biri 3.5 yaşında karın ağrısı ve ateş,diğeri 6 aylıkken kansızlık şikayeti ile
başvurdu.Büyük kardeşte hepatosplenomegali ve talasemi yüzü, küçük kardeşte ise kardiyak
üfürüm
saptandı.Tetkiklerinde
hipokrom
mikrositer
anemi
(Hgb:7.1,MCV:55.9,ve
Hgb:7.1,MCV:57.1fl,)
saptanan
hastaların
periferik
yaymalarında
ciddi
hipokromi,anizositoz,poikilositoz,target
hücreleri
görüldü.Hemoglobin
elektroforezleri;HbA:%91.7,HbA2:%4, HbF:%4.3 ve HbA2:%3.3,HbF:%16 idi.Annelerinin tetkikleri
beta
talasemi
taşıyıcılığı
ile
uyumluyken
(Hb:10.3
g/dl,MCV:56.6
fl,Hb
elektroforezi;HbA:%95.1,HbA2:%4.9), babalarının hemogram ve hemoglobin elektroforezi
normaldi.Takiplerinde ikişer kez transfüzyon alan hastalarda yapılan HBB gen analizinde her iki
olguda ve annede genotip (B/B+) saptandı.Genetik bulgular kliniği açıklamadığından HBA1 ve HBA2
genleri büyük delesyon/duplikasyonlar ve nokta mutasyonları açısından incelendi ve HBA lokusunda
kuadriplikasyonla uyumlu büyük heterozigot duplikasyon saptandı.Annede ise bir allelde
kuadriplikasyon, diğer allelde tek alfa geni delesyonu bulundu.Bu durum etkilenmiş çocuklarda 6
alfa geni (aaaa/aa) annede ise 5 alfa geni varlığını (aaaa/a-) gösterdi. Annede HBA gen bölgesinde
saptanan duplikasyon ve delesyon alfa gen dozajını hafif artırdığından(%25) beta talasemi minör
kliniğini koruyabildiği, hastalarımızda ise alfa gen dozajı %50 oranında arttığından talasemi
intermedia kliniği oluştuğu anlaşıldı(Şekil1).Takiplerinde büyüme gelişmesi geri seyreden ve
talasemi yüzü belirginleşen küçük kardeş 3 yaşındayken düzenli transfüzyon programına alındı.
Sonuç: Talasemi tanısında hastaların tetkikleri ile birlikte,ebeveynlerin hemogram, elektroforez ve
genetik tetkiklerinin değerlendirilmesi yol göstericidir.
Anahtar Kelimeler: Alfa talasemi, Beta talasemi, Talasemi intermedia

[0099]Çukurova bölgesinde Aplastik anemili hastaların T hücre reseptör sinyal
yolundaki gen ifadelerindeki değişimleri incelemesi

Esra Can Uçar, Yurdanur Kılınç
Çukurova üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk sağlığı ve hastalıkları Ana Bilim Dalı, Adana
Bu çalışma ile aplastik anemili hastaların T hücre reseptör sinyal yolundaki gen ifadelerindeki
değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda CD-28 ve CTLA-4 genlerinin ekspresyon
düzeyleri Real Time PCR metoduyla belirlenmiş ve istatistiksel analizleri yapılmıştır.
Çalışmamız Eylül 2017- Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma için Çukurova
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalında Aplastik Anemi (AA) tanısı konulmuş 18
yaş altı 31 çocuk hastadan oluşan grup ve aynı yaş grubunda 30 sağlıklı kontrol grubunun tam kan
numuneleri kullanılmıştır. Alınan kan numunelerinin kırmızı kan hücrelerinden arındırılması işlemleri
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Laboratuvarında yapılmıştır.
Ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında Roche LightCycler
480 Real Time- PCR Cihazında gen ekspresyon düzeyleri çalışılmıştır. Tüm verilerin istatistiksel
analizleri Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda Statistical Package for
the Social Sciences programı yardımıyla yapılmıştır.
Çalışma sonunda bölgemizdeki Aplastik Anemili (AA’lı) çocukların CD28 ve CTLA-4 gen ekpresyon
düzeylerinin kontrol grubuna göre daha yüksek tespit edildiği ve istatistiksel analizin anlamlı (p
değeri <= 0.05) olduğu görülmüştür. T hücre reseptör sinyal yolundaki gen ifadeleri ile ilgili elde
ettiğimiz verilerin, çocuk hematoloji kliniği hastalarına tanı, takip ve tedavi süreçlerinde fayda
sağlayabilir.
Anahtar Sözcükler: Aplastik Anemi, Real Time- PCR, CD-28, CTLA-4, Gen Ekspresyonu
Anahtar Kelimeler: Aplastik Anemi, CD-28, CTLA-4

KONUŞMA METİNLERİ
LÖKOSİT BOZUKLUKLARINDA TEMEL ALGORİTMALAR
Dr.Can Acıpayam
KSÜ Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı, KahramanmaraĢ
GĠRĠġ
Lökosit terimi granülosit, monosit ve lenfositleri, granülosit terimi de polimorfonükleer nötrofil
(PMN), eozinofil ve bazofilleri kapsamaktadır. Lökositler vücudu bakteri, virüs, parazit ve tümör
hücrelerine karşı savunan savunma hücreleridir. Lökositlerin granülositler (polimorfonükleer
lökositler-nötrofiller, bazofiller, eozinofiller) ve agranülositler (lenfosit ve monositler) olarak patojenik
uyarıya karşı dokulara geçme, patojeni fagosite etme, hipersensitivite reaksiyonlarında yer alma,
sitotoksisite ve antikor oluşturma gibi fonksiyonları bulunmaktadır.
Lökosit bozuklukları sınıflanması:
1. Benign veya malign
2. Herediter veya akkiz
3. Fonksiyonel veya sayısal
4.Morfolojik (barr cisimciği, pelger huet anomalisi, nötrofil hipersegmentasyonu, Chediak-Higashi
sendromu)
Beyaz küre sayısı artışı lökositoz, azalması ise lökopeni olarak adlandırılır.
LÖKOSĠTOZ
Tam kan sayımında beyaz küre değerlerinin yaşa ve cinse göre normal sayımından iki standart
sapma yükselmesidir. Bu durum sıklıkla mutlak nötrofil değerlerinin artışı (nötrofili) ile ilişkili
olmakla birlikte mutlak lenfosit, monosit, eozinofil veya bazofil artışı ile de görülebilir. Lökositoz akut
veya kronik durumlarda ortaya çıkabilir.
Nötrofili: Yetişkinlerde beyaz kan hücresi (WBC) sayımı için normal aralığı çoğu klinik
laboratuvarda 4400-11.000 hücre/mm3 dür. Periferik kandaki lökositlerin yaklaşık %60-70'i olgun
polimorfonükleer nötrofillerdir (PMN). Tam kan sayımında mutlak nötrofil sayısının 7500 hücre/mm3
üzerinde olması adölesan sonrası dönem için nötrofili olarak adlandırılır. Yenidoğan döneminde ise bu
oran 26000 hücre/mm3 üzeri kabul edilir. İnfant ve çocuklarda immatür nötrofillerin dolaşıma salınımı
daha kolay ve sıktır. Bu duruma lökemoid reaksiyon denir ve çoğunlukla bakteriyel enfeksiyonlar ile
ilişkilidir. Nötrofilinin nedenleri; normal varyasyon, enfeksiyon, enflamasyon (akut veya kronik),
ilaçlar (örneğin, glukokortikoidler, katekolaminler), sigara içmek, egzersiz yapmak ve çeşitli fiziksel
ya da duygusal stresler, asplenia/hyposplenia, miyeloproliferatif neoplazmalar, laboratuvar artefaktıdır
(örneğin, trombosit kümelenmesi, kriyoglobülinemi).
Lenfositoz: Lenfositler, bağışıklık sisteminin ayrılmaz bir parçasını oluşturan beyaz kan hücrelerinin
(WBC) bir alt kümesidir. Vücudun yabancı proteinlere ve patojenlere karşı humoral ve hücresel
bağışıklığını kolaylaştırır. Yenidoğan dönemindeki nötrofili döneminden sonra lenfositler 2 yaşa kadar
beyaz küre içinde dominant gruptur. Bu yaştan sonra nötrofiller artarak erişkin yaştaki dominant
haline gelir. Lenfositoz nedenleri; viral enfeksiyonlar (Enfeksiyöz mononükleoz, enfeksiyöz
lenfositoz, CMV… vb), bakteriyel enfeksiyonlar (boğmaca, bazen iyileşmeyen tüberküloz, bruselloz,
sekonder ve konjenital Sifiliz, tifo, difteri), protozoal enfeksiyonlar (toxoplasmosis) ve
lenfoproliferatif bozukluklar (KLL, Lenfoma) dır.
Monositoz: Monositler periferik kanda geçici olarak bulunan hücrelerdir. Görevlerini daha çok
dokularda makrofaj olarak yaparlar. Yenidoğan döneminde ortalama mutlak monosit sayısı 1000
hücre/mm3 bulunurken bu rakam yaşla azalır ve erişkinde 400 hücre/mm3 değerlerine düşer. Tam kan
sayımında mutlak monosit değerlerinin erişkinde 800 hücre/mm3 üzerinde olması monositoz olarak
adlandırılır. Monositoz nedenleri; kronik bakteriyel enfeksiyonlar (tüberküloz, bruselloz, bakteriyel
endokardit, tifo), bağ dokusu hastalıkları (SLE, temporal arterit, romatoid artrit), protozoan
enfeksiyonları, kronik nötropeni, Hodgkin lenfoma, AML ve diğer malignitelerdir (Kronik
miyelomonositik lösemi).
Eozinofili: Periferik kanda ortalama eozinofil sayısı 350-500 hücre/mm3 arasında bulunur. Bu aralığın
üstündeki değerler eozinofili olarak adlandırılır. Eozinofili sıklıkla antijenik durumlar, enfeksiyonlara

sekonder olarak ve hipersensivite reaksiyonlarında IgE aracılığı ile artar. Eozinofili nedenleri;
parazitik infeksiyonlar, cilt bozuklukları, alerjik durumlar, kanserler, miyeloproliferatif hastalıklar ve
hipereosinofilik sendromdur.
Bazofili: Tam kan sayımında mutlak bazofil değerlerinin 200 hücre/mm3 üzerinde olması bazofili
olarak adlandırılır. Bazofili nedenleri; miyeloproliferatif hastalıklar (kronik miyeloid lösemi veya
polisitemi vera), miksödem, çiçek veya su çiçeği enfeksiyonu ve ülseratif kolittir.
LÖKOPENĠ
Tam kan sayımında beyaz küre değerlerinin yaşa ve cinse göre normal sayımından iki standart
sapma düşük bulunmasıdır. Bu değer sıklıkla 4000/mm3 altı olarak kabul edilir. Lökopeni tam kan
sayımında bir veya ikiden fazla alt grubun sayısal olarak azalması sonucu ortaya çıkar. Çok sayıda
hastalık veya durum lökopeniye sebep olabilir. Ancak bütün alt grupların azalması ile görülen
lökopeni durumları daha azdır.
Nötropeni: Nötropeni mutlak nötrofil sayısındaki azalma ile tarif edilir. Mutlak nötrofil sayısı
segmente nötrofil ve band formlarının toplanımını ifade etmektedir. Nötropeni sınırı genellikle 2 hafta
ile bir yaş arasındaki infantlarda 1000 hücre/mm3 altı ve bir yaşından sonra da 1500 hücre/mm3 altı
olarak kabul edilir. Nötropeni geçici veya kalıcı bir durum olabilir. Nötropeninin 3 aydan fazla devam
etmesi kronik bir durum olarak değerlendirilir. Bu durumda nötropeni nedeni azalmış yapım veya
artmış yıkıma bağlı olabilir. Azalmış yapım daha çok miyeloid seriyi de içine alan herediter kemik
iliği yetmezliği sendromlarında izlenir. Artmış yıkım ise sıklıkla enfeksiyon ve immün nedenlere
bağlıdır. Çoğu nötropeni vakası kazanılmış olup, genellikle antikor veya sitotoksik-T hücresiyle ilişkili
olabilen immünolojik mekanizmalardan kaynaklanan miyeloid hücrelerin apoptozisi veya artmış
yıkımı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Nötropeninin 500 hücre/mm3 altındaki değerlerinde enfeksiyon
riski artamaya başlar. Nötropeni nedenleri; konjenital (Kostmann sendromu), siklik nötropeni, kemik
iliği aplazisi, megaloblastik anemi, infeksiyonlar (tifo, milier tüberküloz, viral hepatit), ilaçlar,
radyasyon, immun yetmezlik ve hipersplenizmdir.
Nötropenik
hastada
ilaç
anamnezi
sorgulanmalıdır. Mutlak monosit, lenfosit, eozinofil, trombosit sayıları, immunglobulin düzeyleri
tespiti, klonal miyeloid hastalık şüphesinde kemik iliği değerlendirmesi, ANA, RF, kollajen doku
hastalıkları için diğer serolojik testler, periferik yaymanın anormal hücreler açısından
değerlendirilmesi (Chediak –Higashi) ve antinötrofil antikorlara bakılması gerekmektedir.
Lenfopeni: Tam kan sayımında lenfositlerin düşük bulunması veya yokluğu çoğu zaman ağır kombine
immün yetmezlik hastalıklarını veya immün yetmezlik durumlarını gösterir. Bu hastalarda tanı için
akciğer grafisinde timüs gölgesi ve fırsatçı enfeksiyonları araştırmak gereklidir. Lenfopeni
durumlarında hızlıca immün sistemin değerlendirilmesi gereklidir. Lenfopeni nedenleri; kalıtsal
(immün yetmezlik sendromları, ciddi kombine immün yetmezlik, retiküler disgenezis, Di George
sendromu,ataksi telenjiektazi), edinseldir (travma, cerrahi, yanıklar, böbrek yetmezliği, steroid ve
ACTH kullanımı, HIV enfeksiyonu, sitotoksik immünsüpresif tedaviler, aplastik anemi).
Monositopeni: Tam kan sayımında mutlak monosit değerlerinin 200 hücre/mm3 altında olması
monositopeni olarak adlandırılır. Monositopeni nedenleri; steroid, alfa interferon, TNF alfa kullanımı,
endotoksemi, aplastik anemi, siklik nötropeni, ağır yanıklar, radyasyon, HIV enfeksiyonu, SLE ve
romatoid artrittir.
Eozinopeni: Eozinofil sayısının 10 hücre/mm3 altında olması eozinopeni olarak adlandırılır. Oldukça
nadir bir durumdur, hastanede yatan hastalarda binde bir oranında görülebilir. Eozinopeni nedenleri;
akut stres, travma, yanık, konvülziyon, hipoksi, cushing sendromu, steroid, ACTH, epinefrin, histamin
ve aminofilin kullanımıdır.
Bazofilopeni: Periferik kanda normal bazofil sayısı 20-80 hücre/mm3 arasındadır. Bu değerlerin altı
bazofilopeni olarak adlandırılır. Çoğunlukla bazofil sayısı anaflaksi, ürtiker ve anjiyoödem olgularında
bazofiller granüllerini boşaltır ve sonrasında bazofil sayısı düşer. Bazofilopeni yapan nedenleri;
steroid, ACTH kullanımı, cushing sendromu, hipertiroidi, ovulasyon, progesteron kullanımı,
hipersensitivite reaksiyonları, ürtiker, anaflaksi ve anjioödemdir
.

KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI
Dr.Dilek Gürlek Gökçebay
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkoli Uzmanı
Hemoglobinopatilerde aneminin düzeltilmesi amacıyla yapılan eritrosit transfüzyonlarıtedavinin
en önemli basamağını oluşturmaktadır. Transfüzyon tedavisinde amaç, kan bileşenlerinin uygun ve
güvenli şekilde transfüzyonunusağlamaktır. Yani donör eritrositlerinin alıcıda optimal yarı ömrü
sağlayarak hemoglobin seviyesinin yükseltilmesi, doku oksijenizasyonunun sağlanması ve
enfeksiyonlar dahil olmak üzere, transfüzyon ilişkili komplikasyonlardan kaçınılması hedeflenmelidir.
Bu amaçla hastalara düzenli transfüzyon programına başlanmadan önce genişletilmiş eritrosit
fenotiplendirmesi (RhCE ve Kell) yapılarak uygun gruptan transfüzyon yapılması önerilir. Yine
transfüzyon programına başlanmadan önce hastaların hepatit B,C ve HIV serolojileri değerlendirilerek
antiHBs (-) hastalar aşılanmalı ve düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Hastalara her transfüzyon
öncesinde çapraz karşılaştırma ve antikor tarama yapılarak olası antikor gelişimi ve transfüzyon
reaksiyonlarının kaydedilmesi gereklidir. Eğer alloantikor(lar) tespit edildiyse bu antijeni taşımayan
çapraz karşılaştırma uygun eritrosit süspansiyonu verilmelidir.
Talasemide transfüzyon endikasyonları:
-Doğrulanmış talasemimajor tanısı
-Laboratuvar bulguları:
 >2 hafta arayla bakılan 2 hemoglobin (Hb) düzeyinin <7 gr/dl
seviyesinidüşürebilecek enfeksiyon gibi diğer tüm nedenler dışlandıktan sonra)
veya
- Hb seviyesi >7 gr/dl iken aşağıdaki bulgulardan herhangi birinin varlığı:
 Yüz kemik değişiklikleri
 Yetersiz büyüme
 Kemik kırıkları
 Klinik anlamlı ekstra meduller hematopoez bulguları

olması

(Hb

Ağır talasemi geno tipine sahip olgularda düzenli transfüzyon gereksinimi genellikle yaşamlarının
ilk iki yılı icinde ortaya cıkar. Transfüzyon bağımlı olmayan talasemi intermedia hastalarında ise
semptomatik anemi, kemik deformite veya kırıkları, büyüme gelişme geriliği, pulmoner hipertansiyon,
kronik bacakülserleri,

serebrovasküler olay veya sessiz infarktlar olması durumunda düzenli

transfüzyon gerekir. Düzenli transfüzyon programına alınan hastalar da amaç transfüzyon öncesi Hb
değerlerini 9-10,5 g/dLarasındatutmaktır. Düzenli transfüzyon programına alınan hastalar 2-4 hafta
aralıklarla transfüze edilmelidir. Kalp hastalığı veya ekstra meduller hemaotopoez bulguları varlığında
transfüzyon öncesi Hb11-12gr/dl hedeflenmelidir. Transfüzyon sonrası Hbhiperviskoziteyi engellemek
için 15 gr/dl’yi aşmamalıdır.
Orak hücreli anemide transfüzyon endikasyonları:
-Akut:Semptomatik anemi, aplastik kriz, akut hepatik veya spleniksekestrasyon, akut göğüs
sendromu, akut iskemikstrokeve cerrahi öncesinde basit veya exchange transfüzyon (hiperviskoziteyi
engellemek amacıyla) tercih edilebilir.-Kronik:Primer ve sekonderstroke önlenmesi, tekrarlayan akut

göğüs sendromu, tekrarlayan veno-okluziv kriz ve organ yetmezliği durumlarında hidroksiüre tedavisi
etkisiz veya kontrendike olduğunda kronik transfüzyon programı başlatılabilir.
Kan ürünü seçimi:Talasemimajor hastaları, en az 40 gr hemoglobin içeriğine sahip, lökositi azaltılmış
eritrosit süspansiyonu ile transfüze edilmelidir. Bunun için ideal olan bağış sonrasında tam kandan
depolama öncesi filtrasyon yapılması ve lökosit sayısının ünite başına <1 X106 olmalıdır. Böylelikle
lökosit

kontaminasyonuna

bağlı

febrilnon-hemolitik

reaksiyonlar,

CMV

bulaşı

ve

trombositalloimmünizasyonuönlenebilir.
Eritrosit süspansiyonlarının içine eklenen SAG-M veya CPD-A gibi solüsyonlar hem koagülasyonu
engellemek,

hem

de

metabolik

eritrositlerin

bütünlüklerin

devamı

için

gereklidir.

Her

kanürünününsaklama süresi eklenen solüsyona göre değişmekle birlikte amaç transfüzyondan 24 saat
sonrasında transfüzeedilen eritrositlerin en az %75’inin yaşamasını sağlamaktır. Talasemimajorda
eritrosit yarı ömrü kısa olduğundan transfüze edilecek eritrosit süspansiyonlarının 2 haftadan taze
olması tercih edilmelidir. Kardiyak disfonksiyonu olan hastalar ve küçük çocuklardaek
solüsyonlarından kaynaklanan volüm yüküne dikkat edilmelidir. Ayrıca hastaların bu katkı
solüsyonları nedeni ile daha düşük hematokrit değerine sahip ürün almakta oldukları, yıllık
transfüzyonel demir birikimleri hesaplanırken dikkate alınmalıdır.
Uygunluk testleri: Bir veya daha fazla spesifik eritrosit antikoru gelişimi alloimmunizasyon olarak
adlandırılır ve kronik transfüzyon tedavisinin önemli bir komplikasyonudur. Bu nedenle hastalar
ABO, Rh (C, c, D, E, e) ve Kell alt grup uygun eritrosit süspansiyonu ile transfüze edilmeli ve yeni
antikor gelişimi açısından dikkatlice izlenmelidirler. Anti-E, anti-C, anti-Kell antikorları en sık
karşılaşılan

antikorlar

olmakla

birlikte

olguların

yaklaşık

%5-10’unda

alloantikorlar

tanımlanamayabilir. Genel olarak düzenli transfüze edilen hastalarda, kan örneğinin alınması ve
antikor tarama ilehastanın transfüzyonu arasında geçen sürenin en fazla 72 saat olması istenir.Yaklaşık
olarak %75hematokritli CPD-A içeren eritrosit süspansiyonları için transfüzyon volumu genellikle 1015 ml/kg’dır.
Eritrosit süspansiyonu hematokriti

Hedeflenen
Hb artıĢı

%50

%60

%75

%80

2 g/dL

12 ml/kg

10 ml/kg

8 ml/kg

7,5 ml/kg

3 g/dL

18 ml/kg

15 ml/kg

12 ml/kg

11,2 ml/kg

4 g/dL

24 ml/kg

20 ml/kg

16 ml/kg

15 ml/kg

ġekil 1. Eritrosit süspansiyonu hematokritine göre verilecek eritrosit volümü.
Transfüzyon reaksiyonları:Kan ve kan bileşenlerinin donasyonuve sonrasında, saklanması, transferi,
alıcılara transfüzyonu ve sonrası takibinde yapılan izleme prosedürleri hemovijilans olarak adlandırılır.
Tüm transfüzyon zincirini kapsayan bu izlem sırasında gerçekleşen beklenmeyen ve istenmeyen
reaksiyonların bildirimi zorunludur. Transfüzyon sonrası ilk 24 saatte meydana gelen reaksiyonlar
akut, 24 saatten sonra oluşan reaksiyonlar geç olarak tanımlanır.

Transfüzyon reaksiyonlarının başlıca semptom ve bulguları:
• Ateş
• Titreme
 Bulantı, kusma
• Göğüste, batında,belde veya infüzyon bölgesinde ağrı
• Kan basıncında değişiklikler (hipertansiyon veya hipotansiyon)
• Solunum sıkıntısı (dispne, takipne veya hipoksemi)
• Ürtiker döküntü, kızarıklık
Akut

Geç

Akuthemolitik transfüzyon reaksiyonu

Geç hemolitik transfüzyon reaksiyonu

Febrilnon- hemolitiktransfüzyon reaksiyonu

Transfüzyon ilişkili GVHH

Ürtiker

Transfüzyon sonrası purpura

Anaflaksi

Transfüzyonla geçen viralenfeksiyonlar

Transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı

Alloimmünizasyon

Bakteriyel kontaminasyon

Hemosiderozis

Transfüzyon ilişkili dolaşım yüklenmesi
Metabolik bozukluklar (hiperkalemi, sitrattoksisitesi)
Mekanik veya termal hemoliz

 Oligüri, anüri Akut transfüzyon reaksiyonu şüphesi varlığında derhal transfüzyon
durdurulur,ancak damar yolu açık tutulmalıdır.Hastanın vital bulguları değerlendirilerek
gerekli inceleme ve tedavilere vakit kaybetmek sizin başlanmalıdır.Tümetiketler, formlar ve
hastanın kimliği olası hatalar açısından kontrol edilmelidir. En kısa zamanda kann bankası
bilgilendirilerek, transfüze edilen kanürünüpıhtı, renk değişikliği ve hemoliz açısından
değerlendirilmelidir. Hemoliz şüphesi varlığın da hastadan çapraz karşılaştır ma için tekrar
kann örneği alınarak transfüze edilen kann ürünü ile birlikte kann merkezine
gönderilmelidir.
Kaynaklar:Cappellini MD, Cohen A, Eleftheriou A, Piga A, Porter J, Taher A. Guidelines for the clinical
management of thalassemia. Nicosia (CY): Thalassaemia International Federation; 2008:28-42.
1-

2-

3-

45-

Cazzola M, Borgna-Pignatti C, Locatelli F, et al. A moderate transfusion regimen may reduce
iron loading in beta- thalassemia major without producing excessive expansion of erythropoiesis.
Transfusion 1997;37:135-40.
Anne Yardumian PT, Shah F, Ryan K, Darlison MW, Miller E, Constantinou G.Standards for the
Clinical Care of Children and Adults with Thalassaemia in the UK. 3rd ed. London, UK:
Thalassaemia Society; 2016.
Karimi M, Cohan N, De Sanctis V, Mallat NS, Taher A. Guidelines for diagnosis and
management of Beta-thalassemia intermedia. Pediatric Hematology and Oncology.
2014;31(7):583-96.
Dick M. Sickle cell disease in childhood: standards and guidelines for clinical care: NHS Sickle
Cell and Thalassaemia Screening Programme. NHS 2010.
Rossi EC, Simon EL, Moss GS, Gould SA (eds). Transfusion Reactions.In: Principles of
Transfusion Medicine. Baltimor, Williamsand Wilkins, 1996: 747-812.

KONJENİTAL VE EDİNSEL APLASTİK ANEMİLERDE TANISAL ALGORİTMALAR
Dr.Dilek Yazman
KKTC Talasemi Merkezi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
15-25 ve 60 yaşında iki pik yapan aplastik anemi (AA), çevre kanında pansitopeni ve kemik
iliğinde hematopoetik hücrelerin azalması (boş kemik iliği) ile karakterize bir hastalıktır. Kemik
iliğinde hematopoetik adaların yerini yağ dokusu alır ve ilikte fibrozis veya tümör, granülom veya
patojen organizma istilası bulunmaz. Kemik iliğinde CD34 + kök hücreler ve şartlanmış
progenitör hücrelerin hasarı sonucu, perifer kanda azalmış üretime bağlıretikülositopeni, anemi,
lökopeni, trombositopeniortaya çıkar. Erkek ve kadın ayırımı yoktur. Uzak Doğuda 1 yılda
insidans 10-15/1.000.000 iken bunun dışındaki bölgelerde 3-5/1.000.000/yıl görülmektedir.
Aplastikaneminin , çevresel toksinler, viral enfeksiyonlar, hücresel bağışıklık sistemini etkileyen
genetik bozukluklar gibi predispozan veya güçlü etyolojik nedenleri olabilirken(Tablo 1) çoğu AA ise
etyolojik nedenlerin saptanamadığı ve Ġdyopatik AA(edinsel) olarak isimlendirilen büyük bir grup
içinde yer alır.
Edinsel AA’ de hematopoezin azalma sebebinin, primitif hematopoetik hücreler üzerinde sonradan
toksik bir hasar veya hematopoetik öncül hücreler üzerine bir immünsupresyon sonucu olduğunu
ortaya koyan çalışmalar otoreaktif-sitotoksik T lenfositlerin buradaki rolünü, fonksiyonel ve fenotipik
olarak aktive olduklarını, STAT3 yolağında kazanılmış mutasyonla sürekli aktive T hücre üretimi
olduğunu ve regülatör T hücrelerin (Treg) azaldığını göstermektedir. ĠdyopatikAA’nin , kemik
iliğinin otoimmun bir hastalığı olduğu kabul edilmektedir. TERC veya TERT genlerinin konjenital
geçişi ise telomer uzunluklarını etkileyerek hematopoetik hücrelerin immün veya diğer hasarlara
hassasiyetini artıran predispozan bir faktör olmaktadır (Tablo 2). İmmun kökenli AA geniş bir kemik
iliği –kan hastalıkları spektrumu üzerinde yer alır.Edinsel AA takipte klonal hastalıklar olan PNH,
MDS ve AML ye dönüşebilmektedir.
Konjenital AAlerde ise mevcut kromozom kırıkları nedeni ile solid tümörlere ve hematolojik
neoplazilererastlanmaktadır.
Tablo 1: AA ye Yol Açan Çevresel Etkenler
Benzen ve diğer çözücüler
Organofosfatlar
Klorlanmış hidrokarbonlar
Hepatit enfeksiyonları
Diğer Viral Enfeksiyonlar (EBV, CMV, Parvovirus B19, HIV)
Gebelik
SLE , RA, eozinofilikfasiit, timomagibi otoimmun Hastalıklar
Ağır radyasyona maruziyet (İatrojenik veya kaza ile)
Sitotoksik ilaç tedavileri
Tablo 2: AA ye Yol Açan Kalıtsal bazı hastalıklar
Fanconianemisi
diskeratoziskonjenita
Schwachman Diamond sendromu
amegakaryositiktrombositopeni

AA Tanısı: Klinik bulgular;sitopenilere bağlı olarak ortaya çıkan halsizlik, kanama eğilimi, cilt
morlukları, ateş, tekrarlayan enfeksiyonlar olabilir. AA organomegali veya lenfadenomegaliyeyol
açmaz. AA tanısı daha çok diğer sebepleri ekarte etmeye dayanır. Tanıda hastanın detaylı
sorgulanması ve detaylı muayenesi, sorgulama sırasında ilaç ve toksinlere maruziyetin dikkatle
araştırılması, konjenital hastalıklara bağlı muayene ipuçlarına bakılması önem taşır ( ör: Fanconyde
kısa boy, cafeaulait lekeleri, iskelet ve ürogenital anormallikler olması gibi).
AA tanısını koyabilmek için periferik kan bulgularının en az ikisinin varlığı (hemoglobin <10g/dl, (ii)
platelet<50×109/l, (iii) nötrofil sayısı<1·5 ×109/l) ve kemik iliği biyopsisinde fibrozis ve ya
infitrasyon bulunmayan aplazik kemik iliğinin gösterilmesi gereklidir.

Tablo 3: Tanı için gerekli tetkikler
Tam kan sayımı, retikülosit sayımı, periferik kan yaymasının incelenmesi
Anti-nükleer antikor ve anti-dsDNA,
Vitamin B12 ve folatdüzeyi ve demir parametreleri
Karaciğer fonksiyon testleri
Viralseroloji: HİV, hepatit A, B, C, EBV, CMV, Parvovirus B19
Akciğer radyografisi
Karın ultrasoundu
Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi
Kemik iliğinden sitogenetik tetkik (40 yaş altı hastalar için çevresel kandan kromozom frajilitesini
gösteren genetik testler) ve mutasyon analizleri
Periferik kandan CD 55, CD 59 ekspresyonuna yönelik akım sitometrik inceleme (PNH paneli)
Fanconi anemisini dışlamak için kan lenfositleri veya deri fibroblastlarındaklastojen ajan ile
kromozom kırıklarının değerlendirilmesi
Diskeratoziskonjenita tanısı için telomer uzunluğunun veya geninin değerlendirilmesi
Shwachman Diamond sendromunu dışlamak için iskelet grafisi, akciğer grafisi, pankreas CAT
sintigrafisi, pankreas fonksiyon testleri ve dışkı incelemesi

AA de başlangıçta kan sayımında sadece tek seride azalma gözlenebilir; bu dönemdeki hastanın
kırmızı hücre aplazisi veya amegakaryositiktrombositopeni olarak teşhis edilmesine neden olabilir.
Hastanın dikkatle takibinde diğer hücre serilerindeki azalma günler, haftalar içinde kendini gösterir.
Aplastik anemiye her zaman düşük retikülosit indeksi eşlik eder. Retikülosit sayısı genellikle %1 in
altındadır.Makrositler bulunabilir. Formülde nötrofil ve monositlerde azalma ve hafif lenfopeni
gözlenir. Periferik kan yaymasında da makrositler, küçük trombositler gözlenir. Fakat displastik
değişiklikler veya atipik hücreler olmaz.Kemik iliği incelemesinde azalmış hematopoetik hücreler ve
yağ dokusu ile dolmuş bir ilik saptanır. Bazen küçük-aktif hematopoetik odaklar saptansa da bu
odaklarprognostik önem taşımazlar. Biyopside fibrozis olması veya lenfositoz olması diğer tanıları
araştırmaya yönlendirir. Ağır AA tanısı için kemik iliğinde hücre oranının % 25 ten az, veya % 50
den az hücre oranına % 30 dan az hematopetik hücrenin eşlik etmesi gerekir (Tablo 4: AA
Sınıflaması).

Tablo 4: AA Sınıflaması
Ağır AA
Çok ağır AA
Ağır olmayan AA

ġekil 1: (THD 2011)

Pansitopeni Ayırıcı Tanısı

Splenomegali Var

Splenomegali Yok

Kemik iliği aspirasyonu
ve biyopsi
Anormal
Lösemi/Lenfoma
MDS
Granülomatöz
Hastalıklar (Tbc,
Sarkoidoz)
Depo Hastalıkları
(Gaucher ve
Niemann-Pick
hastalığı)
Diğer

Kemik iliği hücreselliği
< %25 VEYA
% 25-50 ve hematopoetik
elemanlar < % 30

Periferik kanda sitopeni
Nötrofiller<0.5x109/L
Trombositler<20x109/L
Retikülositler<20x109/L
Yukarıdakinin aynısı ancak
nötrofiller<0.2x109/L
Yukarıdaki kriterleri
karşılamayan pansitopeni

Kemikiliğiaspirasyonuvebiyops
i
Normal
Lenfoma
Hipersplenizm
Bağ dokusu hastalığı
Portal hipertansiyon
Primer dalak hastalığı

Anormal

Hiposellüler

Asellüler

Lösemi

Hafif/orta
aplastik
anemi

(sellülerite< % 25)

Kalıtsal
Fanconi anemisi
Ailesel aplastik anemi
Diskeratoziskonjenita
Kalıtsal trombositopeni
Diğer nadir kalıtsal hastalıklar
İdiyopatik
MDS
PNH

Ağır aplastik anemi

Edinsel

Sekonder
İlaçlar
Toksinler
Radyasyon
İmmunolojik
Enfeksiyonlar
HIV

Şekil 1: Pansitopeninin Ayırıcı Tanısı (THD 2011)
Kaynaklar:
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Hemoglobinopati sorunu ve dağılımı
Dr. Elif Güler Kazancı
Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı / HETADER Yönetim Kurulu Başk/ TOBB Bursa KGK Yönetim
Kurulu Üyesi/ T.C. Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı
Ülkemizde Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi, Ege ve Marmara bölgelerinde talasemi taşıyıcılığı çok
sık görülmektedir. Sağlıklı Türk popülasyonunda beta-talasemi taşıyıcı sıklığı %2.1’dir. Bu sayı
farklı bölgelerde artmakta, taşıyıcılık sıklığı %13’e kadar yükselmektedir (Antalya %13, Edirne
%6,4, Urfa %6,4, Aydın %5,1, Antakya %4,6, İzmir %4,8, Muğla %4,5, İstanbul %4,5). Akdeniz,
Ege ve Trakya bölgeleri taşıyıcılığın yüksek olduğu bölgelerdir (1-3). Son verilere göre
Türkiye’de yaklaşık 1.638.000 taşıyıcı, 5000 talasemili ve 1500 orak hücreli anemili toplam 6500
hasta vardır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Hemoglobinopati Kontrol Programı verilerine göre
2008-2015 arasında her ikisi de taşıyıcı olan 7.013 yeni çift ve yıllık ortalama; her ikisi de taşıyıcı
1.000 yeni çift saptanmıştır (4).

Türkiye’de çok sayıda Hb varyantının görülmesi, Anadolu’da yıllar boyunca çok çeşitli ırk ve
kültürlerin yaşamasından ve akraba evliliklerinden kaynaklanmaktadır. Türkiye’de yapılan her
dört evlilikten biri akraba evliliğidir.(% 21.7) Ülkemizde kalıtsal kan hastalıklarının erken
dönemde saptanması ve önlenmesi amacı ile 30.12.1993 tarihinde 3960 sayılı '' Kalıtsal Kan
Hastalıkları ile Mücadele Kanunu'' çıkmıştır. Bu çerçevede 1994 yılında Bakanlığımıza bağlı
olarak Antalya, Antakya, Mersin ve Muğla’da talasemi merkezleri kurulmuştur. 23.06.2001
tarihinde, Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde ülkemizde talasemi ve hemoglobinopati
konusunda çalışan tüm merkezler, vakıflar ve derneklerin katılımıyla ''Ulusal Hemoglobinopati
Konseyi'' kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında hemoglobinopatilere bağlı
morbidite ve mortalitenin azaltılması amacıyla ''Ulusal Hemoglobinopati Kontrol Programı''
başlatılmıştır.
Türkiye’de akraba evliliklerinin fazla olması ve akraba evliliklerinin %70'inin 1. derece akrabalar
arasında yapılması, evlilik öncesi tarama testleri ile yeni hasta doğumunun engellenebilmesi ve
koruyucu hekimlik ile diğer ülkelerde kat edilen mesafeler göz önüne alınarak ''Hemoglobinopati
Kontrol Programı'' başlatılmıştır. Bu program hemoglobinopati taşıyıcılığının sık görüldüğü
Konya, Karaman, Burdur, Isparta, İzmir, Denizli, Manisa, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kütahya,
Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya, İçel, Hatay, Ankara, Tekirdağ, Edirne, Diyarbakır, Bilecik,
Kırklareli, Kayseri, Sakarya, Kocaeli, Şanlıurfa, Eskişehir, Batman, Düzce, Adana, Aydın, Muğla
gibi riskli 33 ilde başlamıştır. 2013 yılında riskli 8 il (Afyon, Kilis, Mardin, Osmaniye, Siirt,
Şırnak, Uşak, Yalova) eklenerek 41 ile, 2019 yılı itibariyle de tarama programı 81 ile
yaygınlaştırılmştır. Program kapsamında, ülkemizde sık görülen kalıtsal kan hastalıklarından
talasemi ve orak hücreli anemi başta olmak üzere anormal hemoglobinlerin koruyucu sağlık
hizmetleri kapsamında önlenmesi ve mücadele edilmesine yönelik tedbirlerin ve bu hastalıkların
tanı ve tedavilerine yönelik faaliyetlerin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla ''Kalıtsal Kan
Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı İle Tanı Ve Tedavi Merkezleri Yönetmeliği''
hazırlanmış ve 24 Ekim 2002 tarihli ve 24916 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu
yönetmelik; Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin kalıtsal kan
hastalıklarından hemoglobinopatilere yönelik eğitim, tarama, genetik danışma, doğum öncesi ve
sonrası tanı, hastaların tedavilerine ilişkin her türlü faaliyetler, tanı ve tedavi merkezleri, kayıt,

bildirim, sevk ve izin işlemlerini kapsamaktadır. Bu yönetmeliğe dayanılarak bir Hemoglobinopati
Bilim Kurulu oluşturulmuş ve program kapsamındaki illerde 3 düzey Hemoglobinopati Tanı ve
Tedavi Merkezleri açılmaya başlanmıştır.

Türkiye’de hemoglobinopatilerin mevcut durumunu saptamak amacıyla; Sağlık Bakanlığınca
2002 yılında hazırlanan standart bir form, 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine gönderilmiş ve illerindeki
hemoglobinopati vakalarını bildirmeleri istenilmiştir. Bu çalışmada tespit edilen hemoglobinopati
vaka sayısı ve dağılımı aşağıda yer almaktadır. Bu çalışmanın sonucunda Türkiye
Hemoglobinopati Haritası oluşturulmuştur (3).

2004 yılında yıllık 300 yeni hasta doğumu gerçekleşirken evlilik öncesi tarama programının
yaygınlaşması ile 2014 yılında bu rakam yıllık 34'lere kadar gerilemiştir. Hemoglobinopati
kontrol programının hedefine ulaşabilmesi ve programın etkili bir şekilde yürütülebilmesi için
kayıt ve takip sisteminin düzenli olması şarttır. Bu amaçla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün Hemoglobinopati Tarama Veri Sistemi üzerindeki
çalışmaları devam etmektedir.
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Talasemide Endokrin: Büyüme, Gelişme ve Osteoporoz
Dr. Fatih Gürbüz
Çukurova Üniversitesi Çoçuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi
β-talasemimajor (BTM) kalıtsal bir hemoglobin sentez bozukluğu olup, hastalara düzenli kan nakli
gerekmektedir. Kan nakline bağlı hipofiz, tiroid, pankreas ve gonadlar gibi dokularda biriken demir
yükünün toksik etkisi, şelasyon tedavisinin yan etkileri, kronik anemi ve ilişkili hipoksemi, yetersiz
beslenme, artmış kalori ihtiyacı gibi nedenlere bağlı endokrin komplikasyonlar gelişmektedir. Gelişen
endokrin komplikasyonlar Tablo 1’de sunulmuştur.
Hastalarda gelişen boy kısalığı; en sık karşılaşılan endokrin sorunlardandır (%25-69).Pubertal
gecikmenin olması boy kısalığının daha da bellirgin hale gelmesine neden olur. Boy kısalığı sadece
demir birikiminin hipotalamo-hipofizertoksititesinebağlı olmayıp, kronik anemi-hipoksi, kronik KC
hastalığı, nutrisyonel yetersizlik, çinko eksikliği, şelasyon ajanlarının yoğun kullanımı, emosyonel
faktörler, hipogonadizm ve hipotiroidizm de boy problemlerine yol açar. En sık görülen bir diğer
komplikasyonhipogonadizm olup, hem hipergonadotropik hem de hipogonadotropikhipogonadizme
yol açarak hastada pubertal gecikme şikayetine yol açabilir. Demir birikimi, pankreas β hücre hasarı
sonucu insülin sekresyon bozukluğuna, β hücre hasarına neden olur. Böylece insülin yetersizliği ve
sonuçta diyabetesmellitus gelişir.
Talasemi hastalarındaki bir diğer sık karşılaşılan endokrin komplikasyon osteoporoz olup, nedenleri
tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 1.Talasemiye bağlı gelişen endokrin komplikasyonlar
• Boy kısalığı
• Hipotiroidizm
• Hipoparatiroidizm
• Glukozintoleransı- DM
• Adrenal Yetmezlik
• Puberte gecikmesi ve Hipogonadizm
• Osteoporoz
Tablo 2.Talasemiye bağlı gelişen osteoporozun nedenleri
1- Genetik
2- Edinsel
 Endokrin Komplikasyonlar
 KC ve Böbrek Hastalıkları
 Demir yükü
 Desferrioksamin
 Vitamin D ve C eksikliği (Yetersiz Beslenmeye bağlı)
 Azalmış Fiziksel Aktivite
 Artmış Osteoklast aktivasyonu
 Azalmış Osteoblast Aktivasyonu

Trombosit Bozukluklarında Temel Algoritmalar
Dr. Funda Tayfun Küpesiz
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ANTALYA EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
Trombositler, hemostazdansorumlu çekirdeksiz ve küçük (1-3 μm çaplı) kan hücreleridir.
Trombosit sayısının normal değeri 150 000 – 450 000/μL olup dolaşımda 8 ila 10 günlük bir yaşam
süresininardından monosit-makrofaj sisteminin hücreleri tarafından dolaşımdan uzaklaştırılmaktadır.
Trombopoezdensorumlugenlerde oluşan bir mutasyon trombosit üretiminin yetersiz olmasına ya da
aşırıtrombositüretimine sebep olabilir.
Trombosit hastalıkları, trombositlerin sayısal (normal, artmış, azalmış) ve fonksiyonel
bozukluklarına bağlı olarak gelişir. Trombosit hastalıkları tesadüfen saptanabileceği gibi hastalar
kanama yakınması ile başvurabilirler. Hafif trombositopeni kanamaya neden olmayabilir, ancak ciddi
bir hastalığın ön belirtisi olabilir.
Trombositopeni ya da trombosit fonksiyon bozukluğu olan hastalarda primerhemostaz
etkileneceğinden kütanöz veya mukozal kanamalar görülebilir. Genel olarak, trombosit
sayısı 100.000/µl'nin altına düşmedikçe primerhemostaz mekanizması etkilenmez. İzole
trombositopenidetrombosit sayısı <50.000/µl olduğunda cerrahi kanama ve spontan kanama riski,
<20.000 /µl olduğunda ise ciddi spontan kanama riski artmıştır. Hayatı tehdit eden kanamaların
çoğunda trombosit sayısı 10.000/µl’nin altındadır.
Kemik iliğinden trombosit üretiminin arttığı durumlarda hastanın trombosit sayısı düşük de
olsa hemostatik olarak daha aktif olan genç trombositler (Retikületrombositler)´in dolaşımdadaha fazla
bulunması nedeni ile kemik iliği yetmezliği veya maligniteye bağlı olarak gelişen trombositopeniye
göre kanama bulguları göreceli olarak azdır.
Kutanöz kanama genellikle "kuru purpura" olarak bilinen peteşi veya yüzeyelekimoz olarak
karşımıza çıkar. Mukozal kanamalar ise "ıslak purpura" olarak bilinir ve genellikle epistaksis, diş eti
kanaması ve gastrointestinal ve genitoüriner kanama şeklindedir. Islak purpura varlığı yaşamı tehdit
edici kanama için bir risk faktörü olarak kabul edilir.
I.Trombositozla Birlikte Seyreden Trombosit Hastalıklarına YaklaĢım
Trombosit sayısının iki standart sapmanın veya 450.000/ mm3’ in üzerinde olduğu durumlarda
trombositozdan söz edilir. Etyolojisine göre primer (esansiyel) ve sekonder (reaktif) trombositoz
olarak gruplandırılır. Esansiyeltrombositoz kemik iliğinininklonal bozukluk sonucu otonomi
kazanması ile meydana gelen myeloproliferatif bir bozukluk iken reaktif trombositozçeşlitli
hastalıkların megakaryosit yapımını uyarması ile oluşur.Yetişkinlerde çoğu esansiyeltrombositoz
edinilmiş (somatik) mutasyonların sebep olduğu hematolojik malignitelerle ilişkili iken

çocuklardakalıtsal (germline)
mutasyonların sebep olduğu ailevi trombositozsendromlarıyla
ilişkilidir. Reaktif trombositoz birçok duruma sekonder olarak gelişebilir. Tablo 1`de çocukluk
çağında görülen trombositoz nedenleri verilmiştir.
Tablo 1. Çocuklarda Trombositozis ile İlişkili Durumlar
Primer Trombositoz
HematolojikMaligniteler







Aileseltrombositoz


Esansiyeltrombositemi
Polisitemivera
Primer miyelofibroz
Kronikmiyeloidlösemi
Myelodisplastiksendromlar
Akutmiyeloidlösemi

Aileviesansiyeltrombositemi

ReaktifTrombositoz
Malign hastalıklar

Nonmalignhematolojikdurumlar






Akutkankaybı
Akuthemolitikanemi
Demireksikliğianemisi
B12 vitaminieksikliğitedavisi
İTP tedavisindensonratoparlanmaetkisi








Enfeksiyonlar





Histiositoz
Lenfoma
Kolonveakciğerkanseri
Hepatoblastom
Wilmstümörü
Nöroblastom
Akutvekronikinflamatuardurumlar

Kronik enfeksiyonlar
Tüberküloz
Akut bakteriyel ve viral enfeksiyonlar
Fungal enfeksiyonlar

 Kawasaki hastalığı
 Enflamatuvarbarsakhastalığı
 Romatoidartrit
 Henosch-Schönleinpurpurası
 Poliarteritisnodoza
 Nefrotiksendrom
 ÇölyakHastalığ







Doku Hasarı
Termal yanıklar
Miyokardiyal enfarktüs
Ağır travma
Akut pankreatit
Ameliyat sonrası dönem

Ġlaçlar





Diğernedenler





Egzersiz
Alerjikreaksiyonlar
Fonksiyonelvecerrahiaspleni

İnterlökin-1B
Vinkaalkaloidleri
KortikosteroidtedaviEpinefrin
All-trans retinoikasit
Trombopoietin,
trombopoietinreseptörüagonistleri

Trombositoz genellikle başka klinik bulguların değerlendirilmesi sırasında saptanır.Hastada
myeloproliferatif hastalık bulgularının olması; öncelikli olarak klinik acil durumların ve
komplikasyonların yönetimini ve öncelikle esansiyel ve reaktif trombositoz ayrımının yapılmasını
gerektirir. Hastadanayrıntılı anamnez alınması ve dikkatli bir muayene yapılması altta yatan nedenin
saptanmasını kolaylaştıracaktır. Reaktif nedenler değerlendirilirken öncelikli olarak en sık görülmesi
nedeni ile demir eksikliği anemisi değerlendirilmelidir.
Bazı durumlarda yalancı trombositoz görülebilir. Empedans yöntemi ile yapılan kan sayım
analizinde trombosit çap aralığına düşen parçacıklar sayılır. Bu nedenle trombosit çapı ile uyumlu
hücreler, hücre parçacıkları, mantarlar, protein kümeleri trombosit gibi sayılarak yalancı trombositoza
neden olurlar. Kriyoglobülinemi, lösemi velenfomalı, ağır hemolitik krizlerde ve yanıklaryalancı
trombositoz nedenleri arasındadır. Trombositoz değerlendirmesinde ilk olarak rombositozunperiferik
yayma (PY) ile doğrulanması gereklidir.
PY’de demir eksikliği (hipokromi, mikrositoz) bulguları, hiposplenizm veya splenektomiye ait
bulgular (eritrosit içinde çekirdek parçacıkları Howell-Jolly cisimcikleri, hedef hücreleri gibi) ve
enflamasyon veya enfeksiyona ait bulgular (nötrofiliklökositoz, sola kayma, nötrofilikvakuolizasyon,
toksikgranülasyon, Döhle cisimcikleri) saptanabilir. Trombositozlu hastaların çoğu kemik iliği
muayenesi gerekli değildir ancak PY`de veya moleküler veya sitogenetik testlerle maligniteyi
düşündüren bulguların varlığında kemik iliği incelemesini yapmak gereklidir.
Reaktif

trombositozdatromboembolik

esansiyeltrombositozdatrombosit
tromboembolikkomplikasyon

sayısı

veya

komplikasyonlar

1.000.000/mm3’ün

trombosit

çok

üzerinde

fonksiyonlarında

nadir

görülürken

olduğu

durumlarda

bozulmaya

bağlı

hemorajik

komplikasyon riski mevcuttur.
II. Trombositopeni ile Birlikte Seyreden Trombosit Hastalıklar
Genel olarak trombosit sayısının 150,000/µl´nin altında olması trombositopeni olarak
tanımlanırken

immüntrombositopenide

bu

değer

100,000/µl´nin

altı

Trombositopeniyapan nedenler fizyopatolojisine göre Tablo 2`de sunulmuştur.
Tablo 2.Trombositopeni nedenlerinin fizyopatolojik sınıflandırması
1. ArtmıĢ Yıkıma Bağlı Trombositopeni (megakaryositiktrombositopeni)
A.Ġmmüntrombositopeniler (ayrıcaazalmıĢyapımla)
Ġdiyopatik
 İmmüntrombositopenikpurpura
b. Sekonder
 Enfeksiyonabağlı
 İlacabağlı
 Transfüzyonsonrasıpurpura
 Evans sendromu
a.

olarak

belirlenmiştir.

 SLE
 Hipertroidi
 Lenfoproliferatifhastalıklar
c. Neonatal immune trombositopeniler
 Neonatal otoimmüntrombositopeni
 Neonatal alloimmüntrombositopeni
 Rh uyuşmazlığı
B. Ġmmün olmayan trombositopeniler
a.

b.













Trombosit aktivasyonu ve tüketimi
MAHA (HUS, TTP, kök hücre transplantı ilişkili mikroanjiyopati)
Dissemineintravaskülerkoagülasyon
Virüs ilişkili hemofagositiksendrom
Kasabach-Merrittsendromu
Siyanotik kalp hastalıkları
Trombosit yıkımına bağlı
İlaçlar (ristosetin, protamin sülfat, bleomisin)
Sol ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu
Enfeksiyonlar
Kardiak (prostetik kalp kapakçığı, intrakardiyakdefect tamiri)
Maling hipertansiyon

2.Trombosit anormal dağılımına veya göllenmesine bağlı



Hipersplenizm(portal ht, Gaucherhastalığı, siyanotikkonjenitalkalphastalığı, neoplastik,
enfeksiyöz)
Hipotermi

3.Trombositüretimindeazalmayabağlı
A.Megakaryositlerinbaskılanmasıveyahipoplazisi
a- Ġlaçlar (klorotiazidler, atanol, tolbutamid)
b-Konstitüsyonel
 TAR sendromu
 Konjenital amegakaryositik lösemi
 Radio-ulnar sinoztozla birlikte amegakaryositik troombositopeni
 Korpuskallosumagenezisi ile birlikte trombositopeni
 Paris-Trousseasendromu
 Rubella sendromu
 Trizomi 13,18
c-Ġnefektiftrombopoez
 Megaloblastik anemiler (folatve vitamin B12 eksikliği)
 Ağır demir eksikliği anemisi
 Bazı family altrombositopeniler PNH
d-Kontrolmekanizmalarnınbozukluğu
 Trombopoetineksikliği
 Tidal trombosit disgenezisi
 Sikliktrombositopeniler
e-Metabolikhastalıkılar

 Metilmalonikasidemi
 Ketotikglisinemi
 Holokarboksilazsentetaz eksikliği
 İzovalerikasidemi
 İdiyopatikhiperglisinemi
 Hipotiroidik anne bebeği
f-Kalıtsaltrombosithastalıkları
 Bernard-Souliersendromu
 May Hegglinanomalisi
 Wiskott-Aldrich sendromu
 Safseks-linked trombositopeni
 Akdeniztrombositopenisi
g-Edinselaplastikhastalıklar
 İdiyopatik
 İlacabağlı
 Radyasyonabağlı
 Viral enfeksiyonlar (hepatit, HIV, EBV)
B-Kemikiliğiniinfiltreedendurumlar
Bening
 Osteopetrosis
 Depohastalıkları
b. Neoplastik
 De
novo
lösemiler,
miyelofibrosis,
Langerhans
hücrelihistiositoz,
Histiositikmedüllerretikülozis
 Sekonderlenfomalar, nöroblastom, diğer solid tümörmetastazları
CMV: Sitomegalovirüs, EBV: Epstein-Barr virüs, MAHA: Mikroanjiyopatikhemolitik anemi, SLE:
Sistemik lupuseritematozus, TAR: Trombositopeni-radiusaplazisi, PNH:
Paroksismalnoktürnalhemoglobinüri, EDTA: Etilendiamintetraasetik asit
a.

Trombositopeninintanısal değerlendirilmesinde deilk olarak yapılması gereken trombosit
sayısının doğrulanmasıdır. Daha sonra ayrıntılı bir öykü, fizik muayene ve laboratuvar testleri tanı ve
etyolojiye yönelik incelemeler yapılmalıdır.
1.Trombositopeninin doğrulanması:
Empedans yöntemi ile yapılan kan sayım analizinde büyük ve dev trombositler, başka hücrelere
yapışmış satellittrombositler, pıhtılı kan örneği ve etilendiamintetraasetik asit (EDTA)´lı tüpe alınmış
kan örneklerinde oluşan trombosit kümeleri cihaz tarafından lenfosit gibi sayılarak yalancı
trombositopeniye neden olurlar.Sodyum sitratlı tüpe alınmış kan örneğinden yapılan kan sayımı ile de
yalancı trombositopeni varlığı doğrulanabileceği gibitrombositopeni değerlendirmesinde altın standart
periferik

yayma

(PY)´dırve

kesinlikle

yapılmalıdır.

PY`de

kümeli

trombosit

görülmesi

trombositagregasyonunu göstererek trombosit fonksiyonu hakkında da fikir verir. Eğer parmak ucu
yaymada kümeli trombositlerin görülmez ise hasta trombosit fonksiyon bozuklukları açısından
değerlendirilmelidir.

2.Öykünün Değerlendirilmesi:Hastanın kanama semptomlarınınözelliği, sistemik hastalığa ilişkin
yakınmaları, daha önce yapılmış kan sayımı değerlendirmeleri, ilaç kullanımı, aile öyküsü, beslenme
özellikleri ayrıntılı olarak sorgulanmalıdır.
3. Fizik Muayenenin Değerlendirilmesi:Hastanın büyüme gelişmesi, iskelet anormallikleri, cilt
bulguları, organomegali velenfadenopati varlığı değerlendirilmelidir.
4. Laboratuvar Değerlendirme:
Tam kan sayımı ve Periferik Kan Yayması:PY’dafarklıbüyüklükte trombositlerin görülmesi yıkıma
bağlı bir durum nedeni ile kemik iliğinde trombosit yaşam döngüsünün hızlandığını ve genç ve büyük
trombositlerin dolaşımda olduğunu gösterir. PY´deki bu bulguyu tam kan sayımında MPV nin artması
olarak

gözlemleriz.

Tablo

3´de

konjenitaltrombositopenilerintrombosit

büyüklüğüne

göre

sınıflandırılması verilmiştir.
Tablo 3: Konjenitaltrombositopenilerintrombosit büyüklüğüne göre sınıflandırılması
Küçük
trombositler
(MPV <7 fL)

Normal büyüklüktrombositler

Büyük trombositler

(7 ila 11 fL MPV)

(MPV> 11 fL)

*Kalıtsal kemik iliği yetmezliği sendromları
Fanconi anemi
Aldrichsendromu
Diskeratozkonjenita
X'e
bağlı
Shwachman-Diamondsendromu
trombositopeni
Konjenitalamegakaryositiktrombositopeni
Wiskott-

*Trombositopeni eksik yarıçapı (TAR) sendromu

*BernardSouliersendromu
*DiGeorgesendromu
*MYH9

ile

ilişkili

bozukluklar
*Paris-

*RadyoulnarsinostozisliAmegakaryositiktrombositopeni Trousseausendromu
*Gri
*Miyeloidmaligniteye yatkınlığı olan ailevi trombosit
trombositsendromu
bozuklukları:
*Diseritropoez/talasemi
Trombositopeni 2 (ANKRD26 mutasyonu)
Trombositopeni 5 ( ETV6 mutasyonu)
ile
X'e
bağlı
trombositopeni
*Trombositopeni ile
otozomal dominant
sağırlık ( DIAPH1
mutasyonu)
*ACTN1 ile ilişkili
makrotrombositopeni
Tam kan sayımında ve PY de trombositlerle birlikte diğer seri elemanlarının özellikleri de
değerlendirilmelidir.PY
değerlendirmesinde,
büyük
trombositlerle
birlikte
şistosit

varlığımikroajiyopatik hastalıkları (DİK, HELLP sendromu, HUS veya TTP gibi) düşündürür.
Trombositopeni ile birlikte sferosit varlığı otoimmün aracılı trombositopeni (Evans Sendromu) ile
birlikte otoimmünhemolitik anemiyi gösterebilir. Soluk renkli ve granülsüz veya az granüllü olan “gri”
trombositlerkalıtsal alfa-granül eksikliğinde ve myelodisplastiksendromda görülebilirler.
Retikületrombosit (RP)/ Olgunlaşmamış Trombosit Fraksiyonu (IRF): Retikületrombositler
dolaşımdaki en genç trombositlerdir. Akım sitometriileRNA içeriği fazla olan retiküllütrombositler
ölçülebilir ve olgunlaşmamış trombositfraksiyonu (IPF) olarak adlandırılır. RP'lerin ölçümü,
trombopoezi değerlendirerek trombositopenietyolojisini hakkındayardımcı olabilir. IPF tipik olarak
periferik tüketim veya yıkımın arttığı trombositopenilerde yüksek iken, kemik iliği yetmezliği gibi
tombosit üretiminin azaldığı durumlarda düşüktür. ITP'de kanama riskini değerlendirmek için
kullanılabilir ve düşük IPF kanama riskinin artmasıyla ilişkilidir. Kemoterapi ile tedavi edilen
hastalarda veya kök hücre nakli sonrasında da trombosit üretimininbir belirteci olarak kullanılabilir.
Kemik iliği incelemesi:Çocuklardaki izole trombositopeni vakalarına kemik iliği infiltrasyonu veya
yetmezliği bulguları eşlik etmediği müddetçe genellikle ilk aşamada kemik iliği değerlendirmesi
yapmak gerekli değildir.
PlateletFunction Analyzer (PFA-100):İnvitro kanama zamanını göstererektrombosit fonksiyonunun
değerlendirilmesini sağlayan bir yöntemdir. PFA-100´ün aspirin etkisi, vonWillebrand Hastalığı ve
Glanzmanntrombastenisi tanısında duyarlılığı yüksektir. Ancak diğer spesifiktrombosit kusurlarında
(depo havuzu eksiklikleri gibi) duyarlılığı düşüktür.
Akım Sitometrisi:Trombosit yüzeyglikoproteinleri(GP) olan fibrinojen (GP IIb-IIIa) reseptörü CD 4161 monoklonalantikorı (mAb) ile vWF reseptörü (GP Ib-IX) CD 42b-42a mAb kullanılarak akım
sitometri yöntemi ile ölçülür. Böylelikle aktiflenmiş trombositlerin yapı ve fonksiyonları
değerlendirilir.
Şekil 1.Trombositopenilere yaklaşım algoritması
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Trombofiliye eğilim ve klinik bulgularla tedavi ve algoritma

Dr. Gülen Tüysüz Kintrup
Akdeniz üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı

Kanda pıhtılaşmaya eğilimin arttığı durumu ifade eden trombofili, kalıtsal veya kazanılmış
faktörlere bağlı olarak görülebilir. Trombofili ile ilişkisi net olarak kabul edilen kalıtsal faktörler;
Faktör V leiden mutasyonu, Protrombin 20210 mutasyonu, Antitrombin eksikliği, Protein C eksikliği
ve Protein S eksikliğidir (1). Santral venöz katater bulunması, prematürite, kalp hastalığı, enfeksiyon,
inflamasyon, nefrotik sendrom, kanser, cerrahi, travma, oral kontraseptif kullanımı, immobilizasyon
ve yapısal venöz anormallikler de trombofiliye neden olan edinsel faktörlerdir.
Yenidoğan döneminde protein C, S ve antitrombin gibi faktörlerin düzeylerinin postnatal
haftaya göre değişmesi ve infeksiyon, inflamasyon, nefrotik sendrom ve akut tromboz durumlarında
DNA bazlı faktörler dışındaki faktörlerin değişiklik göstermesi trombofiliye neden olan kalıtsal
faktörlerin değerlendirilmesinde zorluklar yaşanmasına neden olabilir. Bu durumlarda, testler, akut
dönemden sonra tekrarlanabilir ve yenidoğan dönemindeki hastaların anne ve babalarından aynı
tetkikler çalışılabilir (2,3).
Çocuklarda VTE, hastanede yatan ve/ya edinsel trombofili risk faktörü taşıyan hastalarda,
sıklıkla da santral venöz katater (SVK) varlığında görülmektedir. Kazanılmış herhangi bir risk faktörü
bulunmayan bir hastada oluşan VTE’de kalıtsal trombofili varlığı ihtimali, hastanede yatan ve SVK’sı
olan bir hastaya göre oldukça yüksektir. Altta yatan kalıtsal trombofili varlığı hastanın akut VTE
tedavi kararını etkilemez iken uzun dönemde VTE tedavi/proflaksi yönetiminde önemlidir. Limperger
ve arkadaşlarının katater ilişkili olmayan VTE’li olgularda kalıtsal trombofili ile VTE tekrarı
arasındaki ilişkiyi değerlendirdikleri çalışmalarında, antitrombin eksikliğinin, tekrarlayan VTE ile
ilişkili olduğu gösterilmiştir (4). Young ve arkadaşlarının literatürdeki gözlemsel çalışmaları
değerlendirdikleri meta-analizde, faktör V haricindeki kalıtsal trombofili varlığının tekrarlayan VTE
ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (5). Tekrarlayan VTE açısından risk grubunda olan hastalar için
devamlı veya cerrahi gibi yüksek risk durumlarında antikoagülan tedavi düşünülebileceği ve bu
durumlarda yan etki profili düşük direk oral antikoagülan (DOAC) tedavinin iyi bir tedavi seçeneği
oluşturacağı önerilmekle birlikte çocuk hastalarda DOAC ile ilgili veriler kısıtlıdır (6). Hangi hasta
grubunda VTE durumunda kalıtsal trombofili araştırılması yapılması gerektiği ile ilgili literatürde
oldukça farklı sonuçlar bulunmaktadır. Neshad Vahid ve arkadaşlarının 2016 yılında yayınladıkları,
1279 çocukta hastada yapılan 16 kohort çalışmayı değerlendirdikleri meta-analiz sonucunda ilk katater
ilişkili VTE’de rutin trombofili araştırılması yapılması önerilmemiştir (7). Bunun dışında katater
ilişkili olmayan tüm VTE’lerde ve tekrarlayan VTE’lerde kalıtsal trombofili açısından hastaların tetkik
edilmesi önerilmektedir.
Kalıtsal trombofili açısından hastalar tetkik edileceklerinde akut VTE dönemi geçtikten sonra
ve mümkünse antikoagülan tedavi almadığı dönemde testlerin yapılması antitrombin, protein C ve
protein S’de akut tromboz sırasında görülecek düşüşü ve inflamasyona bağlı FVIII’in yüksekliğini
yanlış değerlendirmemizi engeller. Heparin ve vitamin K antagonisti kullanılması durumunda protein
C ve S düzeylerinde yalancı düşüklüğün de olabileceği akılda tutulmalıdır.

Aile bireylerinde kalıtsal trombofili veya tromboz öyküsü bulunan çocukların tetkik edilip
edilmeyeceği de oldukça tartışmalı bir konudur. Küçük çocuklarda VTE riski oldukça düşük olduğu
bilinmektedir. Ailesinde kalıtsal trombofili bulunan, 1-14 yaş arasında 143 çocuğun ortalama 5 yıl
boyunca prospektif olarak izlendiği çalışmada, trombofili mutasyonu olmayan (n=62) çocuklarda
olduğu gibi olanlarda da (n=81) herhangi bir VTE olayına rastlanmamıştır (8). Bu veri, 15 yaşından
önce ailede trombofili bulunan çocukların tetkik edilmesinin gerekli olmadığı tezini desteklemektedir.
İleri yaşlarda ise bu yaklaşım değişmektedir. Doğurganlık dönemindeki kadınlarda VTE insidansı 1/12
500 iken oral kontraseptif kullananlarda bu oran 1/3500’e yükselmektedir. Faktör V leiden heterozigot
mutasyonu olanlarda bu riskin 35 kat arttığı ve PT 20210 mutasyonu olan bireylerde riskin 1/700
olduğu bilindiğinden ailesinde trombofili mutasyonu bulunan bireylerde bakılan trombofili
tetkiklerinde özellik saptanmaz ise bile belirlenemeyen genetik mutasyonlar dışlanamadığından oral
kontraseptif kullanımının engellenmesi, sadece progesteron içeren tabletlerin kullanımı önerilmektedir
(9). Trombofili mutasyonu olan bireyler sigara ve obezite gibi protrombotik diğer risk faktörleri
açısından uyarılmalı, VTE bulguları açısından bilgilendirilmeli ve femur fraktürü gibi yüksek riskli
durumlarda bu bireylere antikoagülan tedavi başlanmalı, gebelikleri sırasında antikoagülan tedavi
açısından değerlendirilmelidir.
Çocukluk çağında VTE, yüksek mortalite (%0.3-7) ve morbidite ile seyredebileceğinden
tedavisi oldukça önemlidir (10). Akut pediatrik trombozun tedavisini oluşturan ana ilaçlar heparin ve
vitamin K antagonistlerinden oluşan antikoagülan ajanlardır. Antikoagülan tedavinin amacı oluşmuş
akut trombozun yayılımını engellemek, emboli oluşumunun ve sekonder VTE gelişiminin önüne
geçmektir. Hastalarda görülen VTE’nin yerleşim yerine, hastanın kliniğine ve VTE oluşumunu
tetikleyecek cerrahi, OKS kullanımı veya SVK bulunup (provoke-VTE) bulunmamasına göre tedavi
şekli ve süresi değişmektedir. Pediatrik VTE tedavisinde çocuk hastalar ile ilgili randomize klinik
çalışmalar bulunmadığından hali hazırdaki rehberler erişkin çalışmaların verileri doğrultusunda
hazırlanmıştır. Erişkinde görülen VTE’lerin tekrarlama riskinin çocukluk çağına göre daha fazla
olması, VTE’nin görüldüğü anatomik bölgelerin farklı oluşu ve yaşla değişen hemostatik dengeler göz
önünde bulundurulduğunda bu rehberler dikkatle değerlendirilmelidir. Erişkin ve çocuk rehberi olan
“the American College of Chest Physicians” (ACCP)’de, provoke-VTE’de 3 ay, provoke olmamış ve
tekrarlayan VTE’lerde ise 6-12 ay veya ömür boyu antikoagülan tedavinin devam edilmesi
önerilmiştir (11,12). Devam eden randomize klinik çalışma “Kids-DOTT”, provoke-VTE’de
antikoagülan tedavinin 6 hf veya 3 ay verilmesinin VTE tekrarlamasına olan etkisini ortaya koyacaktır
(13). Çocuklarda görülen serebral venöz sinüs trombozu (SVST)’de ise bu tedavinin klinik ve
radyolojik düzelme sağlanana kadar en az 6 ay, tercihen 12 ay boyunca kullanılması önerilmektedir
(14). Çocukluk çağında pulmoner emboli tedavisinin de en az 6 aya kadar uzatılması, antikoagülan
yan etki görülmüyor ise 12 aya kadar tedavinin devamı önerilmektedir (14). Seçilecek antikoagülan
tedavi hastanın hastane yatışı, damar yolu durumu, oral beslenmesi ve hasta uyumuna göre
planlanmalıdır. Damar yolu sorunu olmayan, sık kan örneği alınabilen, hastanede yatışı bulunan
hastalarda unfraksiyone heparin ilk planda düşünülebilirken, bu hastaların taburculuğa yakın dönemde,
oral ilaç ve diyet uyumu, sık kan tetkiki verip veremeyeceği hasta ile görüşülüp düşük molekül
ağırlıklı heparin veya vitamin K antagonisti olarak antikoagülan tedaviye devam edilebilir. Düşük yan
etki profili, sabit doz kullanım kolaylığı nedeniyle direk oral antikoagülan ilaçlar erişkin hasta
grubunda güvenle önerilse de bu yeni ilaçlar ile ilgili çocuk veriler oldukça kısıtlıdır. Çocukluk
döneminde VTE’de trombolitik tedavinin yeri oldukça kısıtlı olup herniasyon, koma, status epileptikus
gibi ciddi komplikasyonlarla seyreden SVST’de, yaşamı tehdit eden pulmoner emboli gibi durumlarda
kullanılmalıdır. Medikal tedaviye cevapsız, seçili olgularda cerrahi tedavinin de multidisipliner
yaklaşım ile değerlendirilebileceği akılda tutulmalıdır.
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Talasemi Major Komplikasyonları
Dr. Hilmi Apak
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Thomas Cooley 1927 yılında Yunan ve İtalyan asıllı dört çocuk hastada dalak büyüklüğü ve belirgin kemik
değişiklikleri olan anemiyi tanımladığı zaman dünyada kan bankacığının babası Avusturyalı immunolog ve
biyolog olan Karl Landsteiner’in major kan gruplarını tarif etmesinin üzerinden sadece 27 yıl geçmişti
ancak Rhesus faktörünün bulan Alexander Wienerin keşfine 10 yıl daha zaman vardı. Bugünün en önemli
sorunu olan demir yüklenmesi ilk yıllardaki transfüzyon teknolojisi ve yaygınlığının azlığından dolayı ilk
akla gelen sorun elbette değildi.
Bugünün penceresinden bakıldığında dünyada en yaygın genetik kan hastalığı olan ve tüm dünya ülkeleri
ele alındığında %7 oranında taşıyıcılığı olduğu düşünülen Talasemi taşıyıcılığı ülkemizde de 1350000
sayısına ulaşmıştır. Amerika birleşik devletlerinde yılda 20 talasemi major öldüğü için nadir hastalıklar
kategorisine alınmış olmasına rağmen tüm dünya için durum böyle değildir ve ülkemizin de içinde
bulunduğu akdeniz bölgesinde henüz nadir hastalıklar kategorisine girmekten uzaktır.
Talasemi komplikasyonlarından bahsetmeden önce Talasemi taşıyıcılığı komplikasyonundan bahsetmek
konunun önemi açısından daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Otozomal resesif teriminden tıp öğrencilerinin
anladığı hem anne hem babanın taşıyıcı olması ve doğacak çocukların %25’sinin hasta olması geri kalanın
taşıyıcı veya sağlam olması olsa da doğanın istatistiği bizim anladığımız gibi olmuyor peşpeşe hasta
çocuklar doğuyor. Ayrıca hasta çocuğun taşıyıcı olan ve ancak yüksek sayıda eritrosit üretmek yoluyla
normalin bile altında oksijen taşıma yeteneğine erişebilen anne ve babasının hastanelerde her ay
koşuşturma içinde çektikleri zorluklarından bir tıbbi komplikasyon olarak bahsetme empatisinden
çoğunlukla uzak kalıyoruz. Bu nedenle Talasemi majörün komplikasyonlarının en önemlisi sosyal sorunlar
olmaktadır.
Bir hekimin poliklinikte düşünmesi gereken iki komplikasyon nedeni vardır:
1. Kronik anemi
2. Kronik transfüzyon
En iyi şekilde takip ve tedavi edilen hastalarda oluşabilecek komplikasyonlar:
1. Endokrin bozukluklar (Büyüme geriliği, hipofiz yetmezliği, hipogonadizm, insüline bağlı diabetes
mellitus, adrenal yetmezlik, hipotiroidi, hipparairoidi
2. Karaciğer yetmezliği ve sirozu
3. Kalp yetmezliği, aritmi, perikardit
4. Ekstramedüller hematopoez
5. Kemik deformiteleri
6. Osteoporoz
7. Beslenme bozuklukları
8. Şelasyon toksisitesi
9. Psikolojik sorunlar
10. Maddi sorunlar
11. Sosyal sorunlar
12. Eş bulma
13. Çocuk sahibi olma korkuları
14. Kemik iliği nakli ile gelen komplikasyonlar
15. Kemik iliği nakli olamamanın getirdiği psikolojik yük
Bu komplikasyonları önlemenin en kolay ve en etkili çözümü şüphesiz tıp fakültelerinde aslında nadir
hastalık kategorisine girebilecek bu durumun çözümü için erken tanı ve talasemi dayanışma derneklerinin
ve sivil toplum örgütlerinin bu konudaki çalışmalarının ve ulusal politikaların desteklenmesi olacaktır.
Kongrelerin esas amacı yeni yetişmekte olan hematologlara bilgileri aktarmak olduğu kadar
komplikasyonların önlenebilirliğini öğretmeleri konusunun işlenmesi olmalıdır.

Maktrotrombositopatik Sendromlar Tanı ve Tedavileri
Dr. Ġbrahim Eker
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi TIP FAKÜLTESĠ -Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı
Kalıtsal dev trombosit hastalıkları son derecenadirdir. Patofizyolojileri çoğunlukla tam
olarak aydınlatılamamıştır. Klinik ve laboratuvar özelliklerine göre 4 gruba ayrılabilirler (Tablo 1). İlk
grup trombositlerdekiyapısal defektler nedeni ile oluşan dev trombosit hastalıklarını içerir. Bunlarda
kendi içerisinde glikoprotein ile ilgili yapısal defektler(Bernard-Soulier sendromu [BSS],
velokardiofasiyalsendrom [VCFS], mitral kapak yetersizlikleri ile birlikte görülen
glikoproteindefektleri ve glikoprotein IV defektlerini içerir), kalpaindefektleri (Montreal platelet
sendromu [MPS]) ve alfa granül defektleri (Gri platelet sendromu [GPS])nedeni ile oluşan dev
trombosit hastalıkları olmak üzere üç gruba ayrılır.İkinci grup nötrofilinklüzyonları gibi ayırt edici
morfolojik anormallikleri bulunan kalıtsal dev trombosit hastalıklarını içerir ( MayHegglinanomalisi[MHA] ve Sebastian Sendromu).Üçüncü grup sistemik bulgular ile birliktelik
gösteren kalıtsal dev trombosit hastalıklarını içerir (işitme kaybı ile birliktelik gösteren
hereditermakrotrombositopeni, Epsteinsendromu ve nötrofilinklüzyonlarının da görüldüğü Fechtner
sendromu). Dördüncü grup Akdeniz makrotrombositopenisigibi benign olarak kabul edilen, spesifik
bir anormalliğin bulunmadığı kalıtsal dev trombosit hastalıklarını içerir.
Tablo 1: Kalıtsal dev trombosit hastalıklarının sınıflandırılması
1) Yapısal Defektler Nedeni İle Oluşanlar
Glikoprotein ile ilgili yapısal defektler
Bernard-Souliersendromu [BSS]
Velokardiofasiyalsendrom [VCFS]
Mitral kapak yetersizlikleri ile birlikte görülen glikoproteindefektleri
Glikoprotein IV defektleri
KalpainDefektleri
Montreal plateletsendromu[MPS]
Alfa granül defektleri
Gri plateletsendromu[GPS]
2) Nötrofilinklüzyonları gibi ayırt edici morfolojik anormallikleri bulunanlar
May-Hegglinanomalisi[MHA]
Sebastian Sendromu
3) Sistemik bulgular ile birliktelik gösterenler
İşitme kaybı ile birliktelik gösteren hereditermakrotrombositopeni
Epsteinsendromu
Fechtnersendromu
4)Spesifik bir anormallik bulunmayanlar
Akdeniz makrotrombositopenisi
Kalıtsal dev trombosit hastalıklarının klinik ve laboratuvar bulguları ile patogenezlerinin özeti
tablo 2’de, megakaryosit ve plateletlerdeki moleküler defektlerin şematik görünümü Şekil
1’deverilmiştir.
Tablo 2:Kalıtsal dev trombosit hastalıklarının klinik ve laboratuvar bulguları ile
patogenezleri
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ġekil 1:Kalıtsal dev trombosit hastalıklarında megakaryosit ve plateletlerdeki
moleküler defektler A:Bernard-Soulier sendromu; GlikoproteinIb-IX-V defekti
B:Velokardiofasiyalsendrom C: Mitral kapak yetersizlikleri ile birlikte görülen
glikoproteindefektleri; GlikoproteinIa, Ic, IIadefekti D: Glikoprotein IV defektleri E:
Montreal platelet sendromu; Kalpaindefekti F:Gri platelet sendromu G: May-Hegglin
anomalisi ER: EndoplazmikRetikulum (MhawechandSaleem / INHERITED GIANT
PLATELET DISORDERS)
Kalıtsal
devtrombosit hastalıklarının
tedavileri hakkında
genel bir fikir
birliğibulunmamaktadır. Minör kanama olaylarında, tedavi gerekmez. Major kanama semptomları
bulunan
hastalar
için
platelet
transfüzyonları
bir
tedavi
seçeneğidir.
Dezmopressintedavisininvesplenektominin yeri ise tartışmalıdır.
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Akılcı Ġlaç Kullanımı

Nihal Boz
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Kenya’da Dünya Sağlık Örgütü tarafından
yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve
dozda, en düşük fiyata ve kolayca sahip olabilmeleri olarak tanımlanmıştır.
Ülkemizde 2010 yılında Akılcı İlaç Kullanımı Birimi kuruldu. 2012 yılında ise Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu Bünyesinde: Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi kurularak
81 ilde, İl Sağlık Müdürlüklerinde Akılcı İlaç kullanımı il temsilcileri belirlenmiştir.
Akılcı ilaç kullanımında hedef; doğru endikasyonile doğru ilaç kullanımı, en etkin doz ve süre
ileetkinliği en yüksek olarak tespit edilmiş preperatı kullanırken diğer taraftan yan etkisi en az ve en
ucuz olan ilacın seçilmesi, gerekmedikçe kombinasyonlardan kaçınılarak hastaların tedavi edilmesidir.
Bu hedef için izlenmesi gereken yol; hastanın sorununun tanımlanması, hekim tarafından doğru
tanının konulması, ilaçlı veya ilaçsız etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması, maliyetinin
değerlendirilmesi, tedavinin başarısı ve hastanın uyumunun değerlendirilmesi, eğer ilaçla tedavi
uygulanacaksa uygun ilaçların seçimi, çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimlerin öngörülmesi, her bir
ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması
gerekmektedir. Bu aşamada güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır. Hasta ve hasta yakını
tedavi hakkında bilgilendirilmelidir.

KONJENĠTAL NÖTROPENĠLER
Dr. Saadet AKARSU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Özet
Konjenital nötropeni, yaşamın ilk haftalarında kronik nötropeni ile ortaya çıkan genetik kökenli bir
hastalıktır. Nadir hastalıklar kapsamındadır. Kemik iliğinde nötrofillerin azalmış üretimi veya olgun
nötrofillerin perifere salınımın azalması (0.5X109/l) nedeni ile gelişen ağır bir immün yetmezlik
tablosodur. Bu düzensizliklerin bir bölümünde sadece hematolojik bulgular gözlenir. Diğer bölümünde
genetik etiyolojiye bağlı ekstra-hematopoietik bulgular eşlik eder. Bu hastalıklar kalıcı (ağır konjenital
nötropeni) ve döngüsel nötropeni olarak tanımlanan iki grup altında incelenmektedir. Konjenital
nötropeni kalıcı veya geçici, ağır veya orta şiddette nötropeni gözlenen heterojen bir grup düzensizliği
kapsar.
GiriĢ
Nötrofiller, enfeksiyona yanıtda enfeksiyon alanına ilk ulaşan hücre grubu içindedir. Nötrofil sayı ve
işlevini etkileyen durumlarda, sık tekrarlayan ve ölümle sonuçlanabilen enfeksiyonlar gözlenmektedir.
Konjenital nötropeni, yaşamın ilk haftalarında kronik nötropeni ile ortaya çıkan genetik kökenli bir
hastalıktır. Nadir hastalıklar kapsamında olan bu durumda, nötrofil granülositlerinin eksikliği nedeni
ile; ağır bir immün yetmezlik tablosu gözlenir. Nötropeni mutlak nötrofil sayısının (MNS)
1.500/mm3’ün altına inmesi (2-12 ay arasındaki çocuklarda 1000/μL) durumudur. Çocukluk çağında
sık rastlanan ve etiyopatogenezinde birçok mekanizmanın rol aldığı bir tablodur. Konjenital ve edinsel
nedenlerle ortaya çıkabilir. MNS total lökosit sayısının kandaki nötrofil ve çomak sayısı yüzdeleri
toplamıyla çarpılması sonucu elde edilir. Nötrofil sayısı 1.000-1.500/mm3’ün altında ise hafif, 5001000/mm3’ün altındaysa orta, 500/mm3’ün altıda ise ağır ve 200/mm3’ün altındaysa çok ağır nötropeni
olarak sınıflandırılır (1). Nötropeni 3 aydan az devam ederse akut nötropeni, 3 aydan uzun sürerse
kronik nötropeni olarak tanımlanır. Konjenital nedenler primer; edinsel nedenler sekonder
nötropenileri oluşturur. Kemik iliği kaynaklı nedenler intrensek, kemik iliği dışından kaynaklanan
nedenler ekstrensek nedenleri oluşturur. Nötropeniler ayrıca yapım azalması, yıkım artışı, açığa çıkma
sorunlu, anormal dağılıma (psödonötropeni) bağlı gelişen nötropeniler olarak da sınıflandırılır (2-4).
Primer/Konjenital Nötropeniler (2-6)
• Granülositopoez bozuklukları. Retiküler disgenezi, siklik nötropeni, ağır konjenital nötropeni
(AKN)
• Sendromik nötropeniler. Ribozomal disfonksiyon, Shwachman Diamond sendromu,
Diskeratozis Konjenita
• Metabolik bozukluklar. Barth sendromu, Glikojen depo tip 1b hastalığı, Pearson sendromu
• Veziküler transport bozuklukları. Chediak Higashi sendromu, Cohen sendromu, Griselli tip 2
sendromu, Hermansky Pudlak tip 2, P14 eksikliği
• Ġmmün fonksiyon bozuklukları. Kıkırdak Saç hipoplazisi, Schimke’nin immun osseöz displazisi, Wiskott Aldrich sendromu, Miyelokateksis, WHIM sendromu
Sekonder/Edinsel Nötropeniler (2-6)
• Postenfeksiyöz
• Ġlaçlara bağlı
• Otoimmün nötropeni
• Evans sendromu
• Ġmmün bozukluklarla geliĢen nötropeni
• Metabolik hastalıklarla birlikte görülen nötropeniler
• Nütrisyonel eksikliklerle görülen nötropeni
• Otoimmun lenfoproliferatif sendrom

• Neonatal alloimmun nötropeni
• Neonatal otoimmun nötropeni
• Kemik iliği tutulumları
• Retiküloendotelyal sistemde sekestrasyon
• Kronik benign nötropeni
• Kronik idiyopatik nötropeni
Ağır Konjenital Nötropeni (AKN)
Tek bir hastalık olmayıp birden fazla gen defektinin neden olduğu bir hastalık grubudur. AKN, nadir
görülen; olgun nötrofillerin eksikliği ile karakterize primer bir immun yetersizlik hastalığıdır. Görülme
insidansı 1-2/milyon oranındadır (7). İlk konjenital nötropeni, 1956 yılında; İsveçli Rolf Kostmann (7)
tarafından İsveçli bir ailede tanımlanmıştır. Dolaşımdaki nötrofil sayısının 500/mm3’den az olması,
kemik iliğinde nötrofil gelişiminde promiyelosit/miyelosit evresinde duraksama; olgun nötrofillerin
perifere salınımında bozukluk ile seyreden bir hastalık olup, yaşamın ilk 6 ayı içinde tekrarlayan deri
apseleri, diş eti iltihabı, otitis media, pnömoni, perineal enfeksiyonlar, üriner sistem enfeksiyonları ve
sepsis ile karşımıza çıkar. Konjenital nötropeni sendromları bakteriyel enfeksiyonlara yatkınlık ile
karakterizedir (8,9). Etken patojenler genellikle stafilokok, streptokok, psödomonas ve mantarlardır.
Birden fazla gen tek başına benzer klinik fenotipten sorumlu olabilmektedir (lokus heterojenitesi).
Akraba evliliğinin sık olduğu ülkemizde daha fazla görülmektedir. Moleküler düzeyde AKN’ye neden
olabilecek genler sıklık sırasına göre ELA-2 (nötrofil elastaz, sporadik veya otozomal dominant
[OD]), HAX-1 (HS1-ilişkili protein X-1, [otozomal resesif (OR)] ve G6PC3 (Glukoz-6-fosfataz
katalitik alt birim 3, OR)’dir. Daha nadir görülenler ise, X’e bağlı Wiskott Aldrich sendromu (WAS)
ve GFI-1 (Growth factor independent-1, OD)’dir. İlk tanımlanan mutasyon ELA2/ELANE genindedir
(8). Günümüze kadar yaklaşık 52 farklı ELANE/ELA-2 mutasyonu bildirilmiştir. Mutasyon sonucu
endoplazmik retikulumda artan strese bağlı olarak hücre içinde biçimlenmemiş protein birikimlerinin
oluştuğu ve bunun sonucunda bunun sonucunda nötrofil öncül hücrelerinde erken apopitozise yol
açtığı ve miyelopoezi baskıladığı düşünülmektedir (10,11). HS1-ilişkili protein X-1 proteini
mitokondri içinde yerleşmiş olup sinyal iletiminde görev yapmaktadır. Eksikliğinde mitokondri
duvarındaki potansiyelin bozulduğu programlı hücre ölümüne neden olmaktadır (10). AKN
patogenezinin %15-20’sinden sorumlu HAX-1 proteini mitokondrial bütünlüğün sağlanmasında
önemli role sahiptir. Eksikliğinde mitokondri duvarındaki potansiyel bozularak nötrofillerin normale
göre 2-3 kat fazla düzeyde spontan programlı hücre ölümüne neden olmaktadır. HAX-1 proteini
hemopoeitik hücrelerin dışında fibroblast ve nöron hücrelerinde de sentezlenmekte, bu nedenle
mutasyonu taşıyanların bir bölümünde değişik ağırlıkta nörolojik etkilenme meydana gelebilmektedir.
Öğrenme güçlüğü, gelişme geriliği, epilepsi ve nötropeni birlikteliğinde bu mutasyon akılda
tutulmalıdır. Yapılan DNA dizileme calışmalarında HAX1 proteinin sadece bir izoformunu etkileyen
mutasyonlarda nörolojik etkilenme görülmezken, her iki izoformu etkileyen mutasyon varlığında
nörolojik tutulum oluşmaktadır. Literatürde en çok tanımlanan mutasyon tipi olan ekzon 2’deki
insersiyon A sonucu olan mutasyondur. Bu olguların çoğu ülkemizden tanımlanmıştır (12,13). Son
yıllarda AKN olgularında G6PC3 mutasyonu tanımlandı (14). Sendromik nötropeni olarak
isimlendirilen bu grupta yüzeyel deri venlerinde belirginlik, kalp ve ürogenital anomaliler en sık
görülen bulgulardır. Glukoz 6 fosfataz kompleksi içinde yer alan G6PC3 proteini endoplazmik
retikulumda yerleşmiş olup sitoplazmadan endoplazmik retikulum içerisine glukoz 6 fostatın
taşınmasında görev almaktadır (9,14,15). Eksikliğinde nötrofillerde programlı hücre ölümü artmakta
ve buna bağlı olarak ağır nötropeni meydana gelmektedir. Bu olgularda kemik iliğinde granülositer
seride gelişim duraklaması beklenen bulgu olmasına rağmen, tanımlanmış bazı olgularda kemik
iliğinde normal nötrofil gelişimi, hipoplazi, hiperplazi ve displastik değişiklikler de görülmüştür (15).
Miyeloid hücrelerde vakuolizasyon görülen olgular da vardır (16). Deri bulguları olarak en sık yüzeyel
venlerde belirginleşme saptanırken, deri esnekliğinde artış, küçük ve içe dönük meme başları

görülmüştür. Kalp anomalileri arasında atriyal septal defekt, patent duktus arteriyozus, pulmoner
kapak darlığı, pulmoner hipertansiyon, hipoplastik sol kalp sendromu ve biküspit aorta görülmesinin
yanında ürogenital anomali olarak böbrek agenezi, hidronefroz, urakal fistül, ambigus genitaliya,
inmemiş testis, mikropenisve inguinal fıtık tanımlanmıştır (15-18). Bu olguların bir bölümünde frontal
çıkıklık, üçgen yüz görünümü, malar düzleşme, işitme kaybı, öğrenme güçlüğü, skolyoz ve pektus
karinatus görülebilmektedir. Dursun sendromu (18) olgularında G6PC3 mutasyonu gösterilmiştir. Bu
olgularda nötropeniye eşlik eden pulmoner hipertansiyon bulunur. Dursun sendromu G6PC3
mutasyonuna bağlı gelişen AKN’nin bir alt tipi olarak değerlendirilmektedir (18). Laboratuar olarak
nötropenin dışında trombositopeni, TSH ve ürik asit yüksekliği, HDL düşüklüğü, büyüme hormonu
eksikliği gözlenmiştir (15). Bunlarda MDS ve AML gelişim riski diğer AKN tiplerine göre daha
düşüktür (19). Olguların çoğu Ortadoğu kökenli (Türkiye, İran, Lübnan) ailelerde görülmüştür.
Mutasyonların çoğu ekzon 6’da saptanmış olup, en sık görüleni c,758G>A yanlış anlamlı mutasyonu
ve protein düzeyinde aminoasit değişimidir (p,Arg253His) (19,20). AKN’ye neden olabilecek daha
nadir genler WAS ve bağımsız büyüme faktörü-1’dir (GFI-1)’dir (21). Wiskott-Aldrich sendromu
genindeki mutasyon X’e bağlı nötropeniye neden olmakta ve bu mutasyonda klasik WAS’da görülen
egzema, trompositopeni gibi bulgular görülmemektedir. Growth factor independent-1 proteini
granülositlerin gelişiminde ve farklılaşmasında büyüme faktörü olarak görev yapmaktadır. Bu
mutasyonda nötropeniye T hücre düşüklüğü eşlik edebilmektedir (21).
Prototipi Kostmann sendromudur (AKN 3). AKN 1 en sık görülen formudur. ELANE geninde
mutasyon saptanmıştır. AKN 2’de GFI1 gen mutasyonu, AKN 4 G6PC3 mutasyonu, AKN 5’te VPS45
mutasyonu vardır. En son tanımlanan AKN varyant Wiskott Aldrich sendromu olarak
isimlendirilmiştir. X’e bağlı resesif kalıtılır. ELANE geni yalnızca miyeloid hücrelerde, HAX1ve
G6PC3 pek çok doku ve organda eksprese edilir. Bu nedenle AKN’de nörolojik bulgular, kardiyak
anomaliler, ürogenital anomaliler ve venöz anjiektaziler görülebilir. AKN’de lösemik transfomasyonla
ilgili sitogenetik anomaliler sık görülür. Hastaların %10-12’sinde kemik iliği nakli yapılmazsa
miyelodisplastik sendrom (MDS)/AML (akut miyeloid lösemi) gelişir. Tedavide amaç enfeksiyon
sıklığının ve hastaneye yatışların azaltılmasıdır. Tedavi ile nötrofillerin gelişimi, farklılaşması
hızlanmakta, hücre ölümü azalmakta ve böylece olgunlaşmış nötrofil sayısı artmaktadır. Tedavide
nötrofil yapımını artırmak amacıyla kullanılan koloni uyarıcı faktör (G-CSF) 3-5 μg/kg olarak deri altı
uygulanır (7,22,23). Tedaviye yanıt değişkendir. Çoğu tedaviye yanıt vermektedir. Bazı olgularda
1000/mm3 üzerinde nötrofil sayısı elde etmek için daha yüksek dozlar kullanmak gerekebilir. İzlem
sırasında %30 olguda MDS veya AML gelişim riski olduğundan yıllık kemik iliği incelemesi ve GCSF almaç gen mutasyon analizi yapılması önerilmektedir (24). Lösemi gelişen olguların %80’ninde
G-CSF almaç mutasyonu gözlenmiştir. Tedaviye yanıtsızlık ve izlem sırasında MDS veya AML
gelişen olgularda kemik iliği nakli yapılmalıdır. Tedavisiz bırakılanlar erken dönemde ciddi bakteriyel
enfeksiyonlar nedeniyle kaybedilmektedir. Bu hastalar immunoloji, hematoloji ve nöroloji bilim
dalları tarafından ortak izlenmelidir (9).

Kostmann Sendromu
HAX-1 geninde mutasyon saptanmıştır. OR geçişlidir. Hastalar ilk aylarından itibaren sık sık
pnömoni, otitis media, gingivit, cilt enfeksiyonları, perineal enfeksiyonlar, üriner sistem enfeksiyonları
geçirmektedirler. Sık hastane yatışı ve yaşamı tehdit eden ağır sistemik enfeksiyonlar görülür. Etkenler
stafilokok, psödomonas, E. coli ve mantar enfeksiyonları olabilir. Yaşamın 2. dekadında
konvülsiyonlar ve mental retardasyon gelişebilir. MNS genelde 200/mm3’ün altında kalır. Periferik
yaymada monositoz, eozinofili gözlenir. Tekrarlayan enfeksiyon atakları nedeniyle serum
immunglobulin düzeylerinde artış görülebilir. Olguların %40’ında osteopeni ve osteoporoz
saptanabilir. Kemik iliği incelemesinde promiyelosit veya miyelosit aşamasında matürasyon arresti
tanı koydurucudur. Kemik iliğinde nötrofil gelişimi normal olgular da tanımlanmıştır. Tedavide
enfeksiyon atakları sırasında geniş spektrumlu antibiyotikler ve G-CSF kullanılır. G-CSF nötrofil sayı-

sını artırır. Promiyelosit apopitozunu azaltır. Bakteriyel enfeksiyonlara karşı süperoksit yapımını
artırarak direnç gelişiminde rol alır. G-CSF öncesi ortalama sağ kalım 3 yıl iken, G-CSF yaşam
süresini belirgin artırmıştır. Ancak AML veya displaziye dönüşüm görülebilir. Hastaların %8’i
sepsisten, %22’si MDS/AML’den kaybedilir. 15 yıl sonrası MDS insidansı %40’tır. Küratif tedavi
kemik iliği naklidir (25,26).
Siklik Nötropeni
Nötrofil elastaz (ELANE) geninde OD mutasyon sonucu oluşur. Gen lokusu AKN’den farklı bölgededir. Bu nedenle klinik farklı seyreder. Periferik kan nötrofil sayısında düzenli siklik dalgalanmalar
görülür. Nötropeni atakları 14-35 gün (ortalama 21 gün) ara ile gelişir. Bu döneminde ciddi nötropeni
(<200/mm3) görülür. Periferik kan monosit, eozinofil, lenfosit, trombosit ve retikülosit sayısında da
siklik dalgalanmalar olabilir. Yaşla birlikte iyileşme gözlenir. Ciddi enfeksiyonlar %10’unda gözlenir.
Pnömoni, selülit, gangren veya peritonit gibi sistemik enfeksiyonlar ölümcül olabilir. Enfeksiyonların
ciddiyeti, nötropeninin derecesiyle ilişkilidir. Nötropenik periyotlar boyunca ateş, gingivit, stomatit,
selülit ve perirektal apseler oluşabilir. Lösemi veya aplastik anemi için predispozan değildir. Kemik
iliğinde miyeloid seri prekürsörleri vardır. Fizyolojik düzeydeki G-CSF yanıtları yetersizdir. Kemik
iliği nötropenik epizodlarda hipoplazik veya maturasyon kesintili, iyileşme döneminde ise
hiperplaziktir. Tanı için şüphelenilenlerde, 6 hafta süresince; haftada 2-3 defa tam kan sayımı
yapılarak 2 nötropenik epizod saptanır. Tedavide G-CSF ile nötropenik periyot ve enfeksiyonlarda
azalma meydana gelir. Akut enfeksiyon sırasında antibiyotik ve G-CSF kullanımı yeterli olmakta, ağır
enfeksiyonlarda hastaneye yatış gerekebilir (27).
Nötropeniyle Seyreden Sendromlar (28)
Shwachman Diamond sendromu. Shwachman Diamond tarafından 1964’de tanımlanmıştır. OR
geçişlidir. 7. kromozomdaki SBDS geninde mutasyonla oluşur. Ekzokrin pankreas yetmezliği, kronik
ishal gibi GİS bulguları, ciltte egzema iktiyozis, kemiklerde metafiziel displazi, psikomotor
retardasyon, nötropeni, anemi, tromositopeni, Hb F artışı ile geniş bir klinik spektrumu bulunur.
%15’inde kemik iliği yetmezliği, lösemi ve MDS gelişebilir. G-CSF kullanımı rutin olarak önerilmez
(28).
Diskeratozis Konjenita. X’e bağlı resessif, OD veya OR geçişleri mevcuttur. Klinik bulguları oral
lökoplaki, tırnak distrofisi, deride anormal pigmentasyondur. Üç yaş sonrası bir hematolojik seride
azalma görülmeye başlanır. Yarısında 10 yaş civarı aplastik anemi gelişir. %9’unda Hodgkin lenfoma
ve değişik karsinom riski vardır. Kemik iliği nakli küratif tedavidir. Fenotipik özellikler kalıcıdır (28).
Retiküler Disgenezi. Mitokondriyal adenilat kinaz 2 genindeki mutasyonlar ile meydana gelir.
Kombine bir immün yetmezlik sendromudur. Nötropeni yanında lenfopeni de vardır. Yaşamın ilk
yılından itibaren ağır infeksiyonlar olur. Tedavisi kemik iliği naklidir (28).
Barth sendromu. X’e bağlı resessif taşınır. Tafazzin (TAZ) geninde mutasyonlarla olur.
Kardiomiyopati, nötropeni, artmış apoptoz veya nötrofil fagositozu. kas zayıflığı, büyüme geriliği
vardır. Tedavi kişiye özeldir. İleri olgularda kalp nakli düşünülür (28).
Glikojen Depo Hastalığı tip 1 b. G6PT1 geni defekti mevcuttur. Hipoglisemi, hiperlipidemi,
hiperlaktikasidemi, hiperürisemi, hepatomegali, büyüme geriliği, osteopeni vardır. Nötropeni
nedeniyle yineleyen bakteriyel enfeksiyonlar ve aftöz ülserler görülür. İnflamatuar bağırsak hastalığına
yatkınlık vardır. Nötropenide G-CSF verilir.
Chediak Higashi sendromu (CHS). CHS genindeki mutasyonlar nedeniyle olur. Enfeksiyonlara
eğilim, okülokütanöz albinizm, hafif kanama eğilimi, progressif periferik nöropati ve periferik
yaymada özel görünümlü nötrofiller (stoplazmada iri azurofilik granüller) vardır. Hemofagositik
sendrom gelişebilir. Küratif tedavi için kemik iliği nakli yapılmalıdır (28).
Pearson sendromu. Mitokondrial DNA’da büyük delesyonlar nedeniyle apopitoz hızlanır. Nötropeni,
makrositik anemi, ekzokrin pankreas yetersizliği, büyüme geriliği. Kemik iliği aspirasyonunda
vakuollü öncüller, hemosideroz ve ring sideroblastlar gözlenir. Tedavide nötropeni için G-CSF ve
pankreas yetersizliği için enzim verilir (28).

Cohen sendromu. OR geçer. Sorumlu gen 8. kromozomdaki VPS 13 B genidir. Mental retardasyon,
mikrosefali, aydede yüzü, göz bulguları ve obezite görülür. Ligamentlerde hiperlaksite mevcuttur.
%90’ında nötropeni görülür (28).
Griscelli sendromu. Üç tipi vardır. Sorumlu gen RAB 27 A’dır. Özellikle Tip 2’de nötropeni sıktır.
Fakat orta şiddette görülür. Albinizm veya özel saç rengi (kül grisi) mevcuttur. Sık piyojenik
enfeksiyonlar görülür. Hemofagositik sendrom riski vardır. Küratif tedavi için kemik iliği nakli gerekir
(28).
Hermansky Pudlak sendromu. OR geçer. Sorumlu gen AP3B1 genidir. Hücrenin veziküler transport
sistemi bozukluk vardır. Klinikte albinizm, kanama diatezi ve ciddi nötropeni görülür. Hemofagositik
sendrom gelişebilir. Tedavi kemik iliği nakli ile mümkündür (28).
P14 eksikliği. OR geçer. Sorumlu MAPBIP genindeki mutasyonlardır. P14 endozomların biogenezi
için gerekli bir gendir. Nötropeni, parsiyel albinizm, boy kısalığı, B hücre ve sitotoksik T hücre
eksikliği vardır. Tedavide henüz ortak bir yaklaşım bulunmamaktadır.
Kıkırdak saç hipoplazisi. OR geçer. Sorumlu gen RMRP genidir. Kısa ekstremiteli cücelik, seyrek
saçlar, immün yetersizlik ve nötropeni artmış kanser riski ile birliktedir. Tedavide kemik iliği nakli
yapılmalıdır (28).
Hiperimmunglobulin M sendromu. İmmünglobulinlerin “switch”inden sorumlu genler (CD40
ligand, NEMO, AICDA, HIGM2, HIGM5, CD geni) sorunludur. IgM artmış, IgA ve IgG azalmıştır.
Sık bakteriyel ve fırsatçı infeksiyonlar görülür. Coombs (+) hemolitik anemi, lenfoid hiperplazi ve
nötropeni diğer bulgulardır. Endojen G-CSF azalmıştır. IVIG + G-CSF ile replasman tedavisi
yapılabilir. Ağır formlarda küratif tedavi kemik iliği naklidir.
Schimke’nin immün osseöz displazisi. OR geçer. Sorumlu gen SMARCAL 1’dir. Spondilo epifizeal
displazi, büyüme geriliği, nefrotik sendrom, böbrek yetersizliği ve nötropeni görülür. Hücresel
immünite defekti mevcuttur. G-CST kullanılabilir. Kemik iliği nakli nötropeni ve immun yetmezlik
için önerilir (28).
Miyelokateksis/WHIM sendromu. OD geçişlidir. Sorumlu gen CXCR4 genidir. Nötropeni, siğiller,
hipogammaglobulinemi ve yineleyen enfeksiyonlar görülür. Periferik yaymada nötrofiller arasındaki
ligamantler ince ve uzun, sitoplazmaları vakuollü olarak görülür. Nötropeni için G-CSF verilir (28).
Wiskott Aldrich sendromu (varyant). WAS geninde farklı bir mutasyonla olur. X’e bağlı resesif taşınır. Kanama diyatezi ve ekzema yoktur. Yineleyen enfeksiyonlar AKN’yi düşündürür. Kemik iliğinde
azalmış granülositopoez ile her 3 serideki displazi dikkati çeker. Nötropeni için G-CSF verilir (28).
Nötropenik Hastanın Değerlendirilmesi
Detaylı bir anamnez alınarak ve sistemik muayene yapılarak hastalık hakkında önemli ipuçları elde
edilir. Hastanın ateşi olup olmadığı sorgulanmalıdır. Ateş varlığı acil bir durumdur ve hızlı bir şekilde
müdahale gerektirir. Çocuk hasta görünümlüyse ateş olmasa da acil müdahale gerekebilir. Ateşli
nötropenik hasta kültürler alındıktan sonra hemen intravenöz geniş spektrumlu antibiyoterapi
almalıdır. Ateşi yok ve hasta görünmüyorsa detaylı incelemeye geçilebilir. Hastanın nötropenisinin
süresini öğrenmek açısından eski kan sayımı varlığı yol göstericidir. Daha önceden tam kan sayımı
yapılmış ve normal olarak değerlendirilmişse olay sonradan gelişen bir durumdur. Hastanın bilinen
hastalığı varsa o da dikkate alınmalıdır. İlaç kullanım öyküsü mutlaka sorgulanmalıdır. Aile anamnezi
önemlidir. Kardeş ölüm öyküsü, akraba evliliği varlığı konjental nötropeniler açısından uyarıcı
olmalıdır. Anne ve babanın tam kan sayımlarında nötropeni varlığı araştırılmalıdır. Fizik muayenede
fenotipik olarak saptanan bulgular sendromik nötropenileri akla getirir. Hastanın laboratuar
incelemesinde tam kan sayımında diğer serilerde anormallik olup olmadığı önemlidir. Altta yatan hastalık öyküsü olmayan, nötropenisi daha önceden bulunmayan, akut nötropeni gelişen hastada sedimantasyon, viral seroloji, antinötrofil antikor, direkt Coombs, ANA, C3, C4 bakılması yeterlidir. Altta
yatan hastalık şüphesinde (enfeksiyonlar, maligniteler, metabolik hastalık, beslenme bozuklukları)
enfeksiyon belirteçleri, viral seroloji, metabolik tarama testleri, vitamin B12, folik asit, bakır, demir,
total demir bağlama kapasitesi, ferritin, kollajenoz tetkikleri ve kemik iliği aspirasyonu yapılacak
tetkiklerdendir. Nötropenisi direngen olan hastada sendromik özellikler yoksa hastanın sık yineleyen

ağır enfeksiyon geçirip geçirmediği sorgulanır. Sık ağır enfeksiyonları olan olgularda immun
yetmezlikle giden nötropeniler, ağır konjenital nötropeniler ve siklik nötropeni açısından araştırma
yapılmalıdır. İmmunglobulinler, lenfosit alt grupları, kemik iliği aspirasyonu ve moleküler tetkikler
yol göstericidir. Nötropenisi 3 aydan kısa süren hastalarda enfeksiyonlar ve ilaçlar gibi geçici
nötropeni yapan nedenler düşünülür ve ileri tetkik genellikle nötropeni düzeldiğinden gerekmeyebilir.
Haftalık tam kan sayımı ile takip edilerek 6 hafta içinde düzelen nötropenilerde ek tetkik yapılmasına
gerek yoktur. Bir nedene bağlanamayan nötropenilerde, siklik nötropeni açısından; 6 hafta boyunca,
haftada 3 kez kan sayımı yapılır ve sonra kemik iliği aspirasyonu incelemesi önerilir (29).
Nötropenik Hasta Bakımı
Kalabalık ortamlardan kaçınma, el yıkama, günlük banyo, ağız bakımı, perine bakımı, diyet, aşılama,
rektal yol ile ilaç yasağı, güneş yanığı, yaralanma ve kesiye dikkat etme, kuyu suyu, hayvan dışkı ve
idrar temasından kaçınma ve kuru derinin nemlendirilmesi çok önemlidir (29).
Koloni Uyarıcı Faktör (CSF)
Nötrofil prokürsörlerinin farklılaşmasını ve nötrofillerin fonksiyonunu uyarır. Granülosit koloni
uyarıcı faktör (G-CSF) sentetik moleküler klonlama yöntemiyle E. coli veya Çin hamster ovaryan
hücrelerinde üretilir. Granülosit-makrofaj CSF diğer bir formdur. Siklik nötropenide eksojen G-CSF
hatalı siklusu elimine edemez. Siklus süresini kısaltır. AKN’de 7-10 gün içinde G-CSF tedavisine
yanıt alınmaktadır. SC/IV yapılabilir. Siklik nötropenide 3 μg/kg/gün ve konjenital nötropenide ise 6
μg/kg/gün şeklinde uygulanmaktadır. Osteoporoz, osteopeni, artmış osteoklastik aktiviteye bağlı
kemik ağrıları, hepatomegali, hematüri, glomerulonefrit, trombositopeni, vaskülit ve splenomegali yan
etkileri arasındadır. Konjenital nötropenili hastalarda AML gelişimine yatkınlık olduğundan yakın
izlenmelidir (29).
Kemik İliği Nakli
Konjenital nötropenide tedaviye cevapsız olgulara lösemi veya MDS gelişmeden yapılmalıdır. G-CSF
yanıtlı fakat >18 mcg/kg üzeri dozlara gereksinim duyanlar, G-CSFR gen mutasyonu olanlar, kemik
iliğinde miyelodisplazi veya sitogenetik bozukluğu olanlar, Shwachman Diamond sendromu, Fankoni
sendromu, Diskeratozis Konjenita, CHS ve Griscelli sendromu kemik iliği nakli için adaydır (22).
Sonuç
Tanıda iyi bir anamnez alınmalı ve tüm ailenin benzer hastalıkları sorgulanmalıdır. Hastanın fenotipi
incelenmeli, sendromik olup olmadığına bakılmalıdır. Sık ve ağır enfeksiyon varlığının
değerlendirilmesi algoritmasında hemogram ilk basamak incelemedir. Total beyaz kan hücresi sayısı
yanısıra dağılıma da dikkat edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Periferik yaymada nötropeninin yanı
sıra kompansatris monosit ve eozinofil sayısında artış ile birlikte tekrarlayan enfeksiyon atakları
nedeniyle serum immunoglobulin düzeylerinde yükseklik AKN olgularında görülebilmektedir.
Nötropeni olgularında, klinik değerlendirmede; fenotipik özelliklerin varlığı, olası mutasyonların
değerlendirilmesi açısından önemlidir. Nörolojik problemler HAX1 mutasyonu, deride yüzeyel
venlerin varlığı, kalp ve ürogenital anomaliler G6PC3 mutasyonunu düşündürmelidir. Kalıtsal
hastalıkların tekrarlama riskleri nedeniyle bu olgulara genetik danışma verilmesi ve mutasyon tayini
sonrası doğacak çocuklara doğum öncesi genetik tanı sağlanması önemlidir (7,30,31).
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Orak Hücreli Anemi Fizyopatoloji, Tanısal algoritma, Sağaltım (Krizlerde)
Dr. Süheyl Asma
BaĢkent Üniversitesi Adana Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi
Orak hücre anemisi (OHA) dünyada en sık görülen hemoglobinopatilerden biridir. β globin
zincirinin 6. pozisyonunda glutamik asitin valinle yer değiştirmesi soncunda anormal bir hemoglobin
Hb S oluşur.

Dünyada yılda 300.000 orak hücre hastası doğmaktadır. Ülkemizde orak hücre

taşıyıcılığı %3,9 olarak ( arapça konuşan insanlarda % 9.6) olduğu bilinmektedir. OHA taşıyıcılığı
sıklığı özellikle Çukurova bölgesinde bazı yörelerde bu sıklık %3-44’e ulaşmaktadır.
Hastalık belirti ve bulgularını ortaya çıkaran temel kusur orak hücreler nedeni ile mikro
dolaşımın bozulmasıdır (vazookluzyon). Bu hastalarda artmış inflamatuar sitokinler ve endotelyal
aktivasyonu tromboz riskini ve çoklu organ hasarına neden olmaktadır.
Ağrılı kriz tedavisinde temel prensipler oksijen desteğinin sağlanması, ağrı kesicilerin
kullanılması ve tetikleyici nedenin tedavisidir. Öncelikle ağrıyı tetikleyen faktörlerden (soğuk, asidoz,
enfeksiyon, dehidratasyon, düsük oksijen, aşırı egzersiz, psikolojik ve fiziksel stres, yüksek irtifada
bulunmak) kaçınılmalıdır. Oral analjezikler ile kontrol altına alınabilen ve oral sıvı alımının yeterli
olduğu komplikasyonsuz ağrılı krizler evde tedavi edilmelidir. Hastanın ağrıları parenteral tedavi
gerektiriyorsa ve/veya ağızdan sıvı alamıyorsa ve birlikte komplikasyon mevcutsa hastaneye
yatırılarak izlenmeli, tüm hastalara yatak istirahatı önerilmeli, ağızdan yeteri kadar sıvı alamayan
hastalara 5-10 ml/kg, 1 saatte olacak şekilde sıvı yüklemesi yapılıp daha sonra günlük idame sıvısının
1-1.5 katı kadar sıvı 23 saatte verilmelidir. Hafif ağrı şiddeti olan hastalarda Non-narkotik+yardımcı
tedaviler, orta şiddette ağrısı olanlarda zayıf narkotik veya düşük doz kuvvetli narkotik ±non narkotik+
yardımcı tedaviler şiddetli ağrı durumunda ise; kuvvetli narkotik + non-narkotik + yardımcı tedaviler
önerilmelidir. Akut göğüs sendromu orak hücre hastalığına bağlı en sık ölüm sebebidir. Hastaların
takibi yoğun bakımda yapılmalıdır. Tedavisi yakın takip ile sıvı verilmesi, oksijen verilmesi ve ağrının
kontrol edilmesidir. Pnömoni ile ayırıcı tanı yapılıncaya kadar S.pnömonia ve M. Pnömonia’yı
kapsayan geniş spektrumlu ampirik antibiyotikler başlanmalıdır. Şiddetli olgularda kan transfüzyonu
ile hematokrit düzeyi % 30’un üzerinde olacak şekilde kan verilmeli, parsiyel oksijen basıncı 90’ın
altına düştüğünde kan değişimi yapılmalıdır.
Gebelikte ağrılı kriz durumunda hastalar hastaneye yatırılarak takip edilmelidir. Krizi
tetikleyen potansiyel nedenler ve kolaylaştırıcı faktörler değerlendirilmeli, hastalara oral ve IV sıvı
desteği sağlanmalıdır. Ağrı için parasetamol, eğer gebeliğin 12-28 haftaları arasında ise NSAI ilaçlar
analjezik olarak kullanılabilir. Bu ilaçaların yetersiz kalması durumunda ağrı kliniğinin desteği ile
narkotik analjezikler kullanılabilir. Opiodler tüm gebelik süresince kullanılabilir. Dolantinden toksisite
ve konvulziyon riski nedeni ile sakınılmalıdır. Ayrıca hastanın vital değerleri ve ağrı yönünden yarım
saatte bir izlenmelidir. Akut göğüs sendromu yönünden oksijen saturasyonu, enfeksiyon ve sepsis
yönünden ateş yakın takip edilmelidir. Ateş durumunda gerekli kültürler alınmalı ve uygun antibiyotik
tedavisi başlanmalıdır. Endikasyon durumunda basit transfüzyon veya eritrosit değişimi
planlanmalıdır.

Talasemide Karaciğer Komplikasyonları
Dr.ġule Ünal
Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı
Talasemi hastalarında, karaciğer, transfüzyon ilişkili iki önemli komplikasyon olan demir birikimi ve
Hepatit B, C enfeksiyonu için hedef organdır. Bu iki sorun hastalarda fibrozisten başlayan, siroz ya da
hepatoselüler karsinom ile sonuçlanabilen bir tabloya neden olabilir. Bunların dışında talasemili
hastalarda görülebilecek karaciğer ilişkili diğer komplikasyonlar bilier tıkanıklık, kolesistit, portal ven
trombozu, portal hipertansiyon, ilaç toksisiteleri ve yağlı karaciğerdir.
Serum ferritin ölçümleri, toplam vücut demiri ve karaciğer demir birikimini yansıtmada sıklıkla
kullanılabilir ancak tek değer ölçümlerin yanıltıcı olabilmesi nedeniyle seri ölçümler ışığında tedavi
planlamalarının yapılması daha doğrudur. Öte yandan enfeksiyon ya da enflamasyondan
etkilendiğinden, serum ferritin ölçümleri talasemi majorlü hastalarda yalancı yüksek ya da talasemi
intermedialı hastalarda demir birikimi daha çok hepatositlerde olduğundan yalancı düşük izlenebilir.
Bu nedenlerle serum ferritin ölçümleri yerine hastaların izleminde karaciğer biyopsisinden alınan
örneklerde kuru demir ağırlığı ölçülmesi ya da invazif olmayan bir metod olarak T2*/R2* MRG’lerde
demirin kantitatif olarak ölçülmesi daha güvenilir metodlar olarak kullanılmaktadır.
Hastalarda gelişebilecek karaciğer hastalığının tespitinde ve takibinde hastalarda gelişebilecek
hepatomegalinin izlemi, büyüyen karaciğerin kıvamındaki değişiklikler, fizik bakıda portal
hipertansiyon işaretlerine dikkat edilmesi, serum transaminaz düzeylerinde artış, ultrasonografik
izlem (safra kesesinde taş, portal hipertansiyon, karaciğer parankimi açısından), karaciğer biyopsisi
(demir birikimi ve fibrozis-siroz-hepatoselüler kanser açısından), T2*/R2* MRG (demir birikimi),
siroz geliştiren hastalarda 6 ayda bir alfa-fetoprotein izlemi önemlidir. Ultrasonografik izlem
talasemili hastalarda yılda bir, siroz varlığında 6 ayda bir yapılmalıdır.
Geçmişte transfüzyon programında olan talasemili hastaların %85’i HCV ile enfekte iken günümüzde
1990 sonrası transfüzyona programına alınan hastalarda yeni HCV sıklığı son derece düşüktür. Hepatit
C enfeksiyonlarında tedaviye karar vermede HCV genotipi, IL28B polimorfizm varlığı, HCV
aktivitesi (transaminaz yüksekliği), HCV yükü, fibrozisin derecesi (Metavir skoru F2,3 ya da 4)ve
hastada siroz gelişip gelişmediği kullanılmaktadır.
Talasemi major ve intermedialı hastalarda demir birikimi ve HCV enfeksiyonu gelişebilecek siroz ve
hepatoselüler karsinomun başlıca nedenidir. Talasemi intermedialı hastalarda bu komplikasyonlar
demir birikimin daha çok hepatositlerde olması, daha az transfüzyon aldıklarından ve serum ferritinin
bu hastalarda nispeten daha düşük olması nedeniyle demir birikiminin göz ardı edilmesinden daha sık
görülebilmektedir.
Güvenli ve yeterli transfüzyon, düzenli ve yeterli demir şelasyonu, hastaların demir birikimi ve hepatit
belirteçleri açısından izlemi, HBV için aşılama, safra taşı için takiplerin yapılması karaciğer ilşkili
komplikasyonların önlenmesinde son derece önemlidir.

KAN SAYIMI-PROBLEMLER(Eritrosit-lökosit-tombosit)
Dr.Yurdanur KILINÇ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilimdalı
Hasta hekime ilk geldiğinde ilk adım kan sayımı ve periferik yaymayla başlar. Kan
sayımı ve periferik yayma alınırken dikkat edilecek hususlar vardır. Aksi halde yanlış tanı ile hasta ya
gereksiz tetkiklerle bunaltılır ya da tanı atlanabilir. Kan sayımı ya manuel yöntemle her parametre tek
tek alınarak incelenir; ki bu durumda tetkiki alan teknisyenin en küçük dikkatsizliği, sulandırma
oranlarına dikkat etmemesi veya alınan örneğin uzun süre bekletildikten sonra sayılması yanlış
sonuçlara veya yorumlara yol açabilir. Örneğin elektronik sayıcıların olmadığı bir dönemde hastanın
trombositsayımı ısrarla düşük geliyordu ve periferik yaymadaki sayımla orantılı değildi. Hatanın
nereden kaynaklandığı incelendiğinde yeni işe başlayan teknisyene Faz kontrast mikroskopunun
özelliklerinin anlatılmadığı ve trombosit sayımını normal mikroskoptan yapmaya çalıştığı
gözlemlenebilir. Her şeyden evvel kişiler yaptığı işi bilerek yapmalıdır. Yine bir hastada ısrarla
trombosit sayısı düşük çıkmıştı, periferal kan yaymasında dev trombositleri vardı. Klinisyen ve
laboratuvar elemenlarının mutlak harmonizasyon içinde çalışmaları gerekir.
Kan sayımı için genelde hastadan EDTAlı tüplere kan alınır. Bazen heparinli veya sitratlı da
olabilir. Hangi antikoagülanın kullanıldığının bilinmesi, sıvı antikoagülan kullanıldıysa sulandırma
oranınca düzeltme yapılacağı hatırda tutulmalıdır. Antikoagülan kullanıldığında cinsine göre
hücrelerde büzüşme ve trombositlerdeagregasyonun bozulabileceği hatırlanmalıdır. Periferik
yaymanın yapıldığı süreye göre trombositlerin sayıca düşük alınabileceği hatırlanmalı ve daima CBC,
PY alınırken kan damardan alındığında bekletilmeden bir damlasının lama direkt olarak yayılması,
tüm hücreler için rehber görevini görecektir. Kan alındıktan sonra en kısa zamanda laboratuvara
ulaştırılmalıdır. Bekledikçe eritrositler en dibe çöker, sonra lökositler üztte beyaz-gri bir tabaka
oluştururlar ki “bufycoat” olarak adlandırılır. En üstte trombositler plazma fazında asılı haldedirler.
Tüpte kan çok bekletildiğinde ve iyice karıştırılmazsa hücreler hatalı sayılabilir, bu durumda daima
direkt kan yaymasının boyanıp incelenmesi son derece önemlidir. İdeal bir periferik yayma
boyandığında eritrositler ve lökositler tek tek dağılmalıdırlar, trombositler de yeterli sayıdaysa
kümelenme görülmelidir2,3. Trombositler özellikle hemostazınprimerfazında, yani zedelenen damarda
primertrombosit tıkacı oluşana kadar ana aktörlerden biridir. Primerhemostazda etkin üç kritik olay
trombosit adezyonu, granül salınımı ve trombositagregasyonuolup; yaralanmayı takiben birkaç saniye
içinde GlikoproteinIa/IIa aracılığıyla vaskülersubendoteldekikollagenfibrillere yapışır4. Trombositlerin
Yapışan trombositlerin granül içerikleri tromboxan A2 yoluyla sekresyon başarılır .Yapım yerini
kemik iliği olup, özellikle hipoksiye yanıt olarak sentezlenirler. Periferik yaymada en önemli
özellikleri biraraya gelme –agregasyondur. Eğer yeterli sayıda trobosit mevcut ancak agregasyon
yoksa hasta ya antiagregan ajan alıyordur veya tüpten periferik yayma yapılmışsa agregasyonu
önleyen katkı maddesi mevcuttur yadakonjenitalagregasyobozunkluklarını akla getirmeliyiz.
Trombositlerin sayı ve özelliklerini anlayabilmek için mutlaka periferal kandan direkt yayma
yapmalıyız. Normal trombosit sayısı hemen her yaş grubunda 150.000-500.000/mm3 arasındadır.
Trombosit sayısı 150.000/mm3 den düşük olduğu durumlarda trombositopeni olarak adlandırılır ve
araştırılması gerekir 5,6 .Trombositopenik hastada periferal kanda trombositlerin hepsi aynı
büyüklükte ise yapım azlığı düşünülebilir. Trombositler irili ufaklı ise lertrombosit yıkımı veya
konjenitalmakrotrombositopatilerle karşı karşıya olabiliriz. Bazen anne ve babadan yapılan periferal
kan yaymasında da dev trombositleri görüyorsak otozomal-dominan geçişli konjenital formlar akla
gelebilir. İlaçlar ve EDTA’ya bağımlı veya soğuk aglütininlere bağlı psödotrombositopeniler akıldan
çıkartılmamalıdır.
Değişik yaş gruplarında beklenen kan değerleri ilişikte tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 1. Fetal Yaşamda Kan Değerleri(NathanandOski’s)
Gebelik yaşı
Hb(g/dl)
Hct %
Eritrosit(x109/L) MCV(fl)
MCH(pg) RDW %
___________________________________________________________________________
18-20 hafta
11.5±0.8 35.9±3.3
2.7±0.3
133.9±8.8 20.6±2.3
43.1±2.7
21-22hafta
12.3±0.9
38.5±3.2
2.9±0.3
130.1±6.2 20.1±1.9
41.4±3.3
23-25 hafta
12.4±0.8
38.6±2.4
3.1±0.3
126.2 ±6.2 19.3±1.6 40.5±2.9
26-30 hafta
13.4±1.2
41.5± 3.3
3.5 ±0.3
118.2±5.8 18.4±1.7 37.9±3.6
_________________________________________________________________________
Yenidoğanda kordon kanında hemoglobin değeri 15-22g/dl.dir. İlk 1 haftada Hb<15.0g/dl altındaki
değerler anemi sayılır 1. Bebek doğduktan sora retikülosit 3. Günden itibaren 8-10. Haftalara kadar
düşük alınır. Eğer podtnatal yaşamın 3. Gününden sonra retikülosit halen yüksekse nedenleri
araştırılmalıdır. Bebek full-term olana kadar demir depoları dolar ve doğumda 75mg/kg demir yükü ile
doğar . Eğer prematüre doğmuşsa 1.5 aydan itibaren demir depolarını desteklemek amacıyla profilaksi
yapılır.
Yenidoğanda lökosit saysısı 7.000-30.000/mm3 arasında değişir; kordon kanından
yayma yapılırsa hücrelerin çoğunluğu nötrofildir, ilk 2 ayda oran tersine döner. 2 ay -3 yaş arası süt
çocukluğu devresinde periferik yaymada lenfosit dominansı vardır; 3 yaştan sonra oyun çocukluğu
devresinden itibaren ve hayat boyu nötrofildominansı devam eder.

3 yaştan sonra lökosit sayısı 4000-10.000/mm3 arasındadır. Oyun çocuğu çağından itibaren
periferal kanda lökositlerin &60-65i nötrofil, %30-35i lenfosit, %3-3.5u eosinofil, %3.0-3.5 kadarı
monositlerden oluşur. Lökosit saısı<4000/mm3 olduğunda lökopeni olarak adlandırılır. Nötrofil sayısı
<1.500/mm3 olduğunda nötropeni nedenleri araştırılmalıdır. Lökosit sayısı>10.000/mm3 ise lökositoz
nedenleri incelenmelidir.
Hematolojik sorunların çözümünde aşağıdaki tablodan yararlanabiliriz.
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DEMĠR YÜKLENMESĠ DURUMUNDA ġELASYON TEDAVĠSĠ
(MONOTERAPĠLER)
Dr.Yurdanur KILINÇ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilimdalı.
Transfüzyona bağımlı beta-talassemilerde her verilen transfüzyonla 200mg demir
vücutta tutulur. Her bir 1cc eritrosit süspansiyonu ile 1.7mg demir vücutta tutulur. Yılda 45 ünite
transfüzyon alan 60 kg ağırlığında bir talasemi hastası 9 g/yıl demir alır;0.4 mg/kg/gün demir;4
mg/gün intestinal emilim (1,5g/yıl)
0,06 mg/kg/gün demir vücutta tutulur. Önemli olan, kanda transfüzyona bağlı olmayan serbest demirin
artımıdır. Kanamalar hariç, fazladan vücutta biriken demir dokularda birikerek hemosideroza, aşırı
demir birikimi ile sekonderhemokromatoza ve programlanmış hücre ölümü olan apoptozun
hızlanmasınaneden olur. Demir hangi doku-organ-sistemde birikirse o doku ve organın fonksiyon
bozukluğuna yolaçar1. Aşırı demir birikimi sonunda verdiği zararla bazen kardiaktoksisite sonu ölümle
sonlanabilir; kronik evrede büyüme gelişme bozukluğu yapabilir. Bunların önlenmesi için de şelasyon
tedavisi gerektirir. Demir dengede tutulmalıdır. Aşırı şelasyon da yine demir dengesinde negatif
balansa nörotoksisite ve kemik iliği toksisitesine, metalloenzimlerinin hibisyonuna ve büyüme
geriliğine yol açabilir.
Günümüzde Sağlık Bakanlığı’ndan izinli güncel3 şelatör kullanılmaktadır. İlki 1986lı yıllarda
ülkemize giren Deferroxamine’dir. Demir ile 3/1 oranında kompleks oluşturan tridentat yapıda bir
bileşiktir. Yarı ömrü yarım saat olup;8-12 saatte subcutan yolla verilir. Günlük doz tüm yaş
gruplarında 25-60mg/kg.a olarak ayarlanır. İdrar ve feçesle atılır. Haftada 5 gün kullanılabilir.
Deferipron ise 70-90mg/Kg/g dozunda verilir. Yarı ömrü 4-6 saat olduğu için günde mutlaka 3 doz
ağızdan alınır. İdrarla atılır. Tablet(500mg) ve süspansiyon formu(250- 500mg) vardır. Deferasirox ise
10-40mg/Kg/g dozlarında verilir, suda eriyen tabletler formunda 125, 250 ve 500mg.lık formları
vardır.Yarı ömrü 12-16 saat olduğu için günde tek doz aç karnına kahvaltıdan yarım saat evvel verilir,
feçesle atılır.
Her 3 bileşiğin yan etkileri yönünden değerlendirilmesi gerekir. Desferaldeallerji, ototoksisite,
görme bozuklukları yönünden dikkat edilmesi gerekir2-4.Deferipron kullanırken agranülositopeni,
artralji yapabilir. 1 hafta -10 gün arayla mutlaka granülosit sayısı izlenmelidir. Deferasiroksta ise
görme ve işitme bozuklukları, gastrointestinalşikayetler, kreatinin artışı olabilir. Deferasirox verirken
de hastalarda idrarda protein dikkatle izlenmeli, eser proteinüri varlığında idrarda protein/kreatinin
oranı izlenmeli, bu oranın 0.5’in üstüne çıkmamasına özen gösterilmelidir. Serum kreatinini başlangıç
düzeyinden %30 fazla ise yakından izlenmeli, özellikle sıcak iklimler veya mevsimlerde su alımına
dikkat edilmelidir. Transaminazlar normalin 5 katına çıktığında hasta dikkatle tekrar
değerlendirilmelidir. Kontroller mümkünse ayda bir yapılmalıdır. Hasta hangi şelatörü kullanırsa
kullansın, 6 ayda bir görme ve işitme testleri , EKG ve EKO kontrolü yapılmalıdır.

Tablodan da anlaşılacağı üzere lipofilizitesi arttıkça,moleküler ağırlığı küçüldükçe ve yükü
nötralleştikçe ajanın etkinliği artar5. Hem ferriprox hem de deferasirox oral preparatlar olarak
etkindirler.
Tedavi sırasında dikkat edilmesi gereken dokularda aşırı demir birikimi sonucu
komplikasyonların gelişebileceği ve iyi bir şelasyon tedavisiyle önlenebileceğidir6-9. Demir birikimi
olan hastalarda Yersiniaenterokoliti oluşabileceği akılda tutulmalıdır6.

Pepe A ve arkadaşlarının MRI karşılaştırmalı her üçmonoterapiyi
karşılaştırdıklarıretrospektif çalışma, 57 İtalyan talasemi merkezinin katıldığı, 115
talasemimajor hastası (yaş ort31±9 )nda üç monoterapi rejiminin kardiyak demir atılımı ve
kardiyak fonksiyon açısından karşılaştırılması yapılmış; ferriproxun kalp fonksiyonlarını
iyileştirdiği ve kardiyoprotektif olduğu belirtilmiştir9,10.Pennel ve arkaşlarının yaptığı bir
çalışmada Deferasirox ve Deferroxamine karşılaştırılmış; heriki ajanı alan hastalarda
ejeksiyon fraksiyonu çalışma boyunca stabil bulunmuş ve Deferasiroxun en az Deferroxamine
kadar etkili olduğu bildirilmiştir8. Pepe ve ark yaptığı çalışmada Deferipronmonoterapisinde
kalp fonksiyonları Deferasiroksa göre daha etkin düzelmiştir, T2* değeri daha yüksek
bulunmuştur9.Modell B ve arkadaşlarının çalışmasında Modell ve arkadaşlarının yaptığı
retrospektif analizde talasemi hastalarının sağkalım ve ölüm nedenleri araştırılmıştır. 19801999 yılları arasında tüm nedenlerden dolayı ölüm olayı 1000 hastada 12,7 olarak
kaydedilmiştir.2000-2003 yılları arasında hastaların %36’sına Ferriprox tedavisi başlanmıştır.
 Buna göre;
 Daha öncesinde % 12,7 olan ölüm oranı 2000-2003 yılı içerisinde Ferriprox tedavisi ile
birlikte 4,3’ e düşmüştür. Bu durum tüm nedenlerden dolayı ölüm oranında %62 azalma
olarak kaydedilmiştir. Yine bu yıllar içerisinde kardiyak olaylardan dolayı ölüm oranında %71
azalma kaydedilmiştir. Sağkalımda kaydedilen bu gelişme Ferriprox kullanımı ile
ilişkilendirilir. (11).2000-2003 yılları arasında hastaların %36’sına Ferriprox tedavisi
başlanmıştır.
Maggio
A
ve
arkadaşlarının
bir
çalışmasında
Ferriprox,
deferoksaminmonoterapi, ardışık ve kombinasyon kullanımı sağkalım açısından
karşılaştırılmıştır.
 Çok merkezli, açık etiketli, randomize bir prospektif çalışmada her üç ajan momoterapik ajan
olarak ve deferipron ve Desferal kombine kullanılmış; kardiak hastalıksız sağkalım deferipron
kolunda daha yüksek bulunmuştur(12).Borgna-Pignatti ve arkadaşlarının çalışmasında 19952003 yılları arası takip edilen

İtalya’dan 7 Talasemi merkezi çalışmaya katılmıştır. Hastalar DFO tedavisinden Ferriprox
tedavisine geçirilmiş ve kollar arasında kardiyak olay ve sağkalım karşılaştırılması yapılmıştır.
Sadece Deferoksamin alan hasta sayısı: 359
Ferriprox’a geçen hasta sayısı: 157 (Ferritin seviyeleri anlamlı olarak daha yüksek olan hastalar bu
kola geçmiştir).Ferriprox ile kardiak olay/ölüm gerçekleşmemiştir(13).Ferriprox kalp fonksiyonlarının
düzeltilmesi ve korunmasında etkili, maliyeti etkin bir demir şelatörüdür(14-18). Güvenli şelasyon ve
kriterleri uluslararası talassemi federasyonu eğitim kitabında belirtilmektedir(19). Capellini MD ve
arkadaşlarının bildirdiği EPIC çalışmasında altta yatan sebepten bağımsız olarak demir yükünün
gösterildiği, 21 ülkeden 144 merkezin katıldığı ve 1744 hastada yapılan çalışmada 2 yaş ve üzeri
hastalarda, SF>1000 ng/ml veya SF<1000 ng/mL, ancak >20 ünite transfüzyon öyküsü ve LIC>2 mg
Fe/g olan hastalar incelenmiş ve deferasirox etkin bulunmuştur(20).
Pennel ve arkadaşlarınca yapılan ;β-Talasemimajor, Diamond-Blackfan, düşük/orta risk MDS
veya sideroblastik anemili 10 yaş üzeri hastalarda,T2* 6-20 ms (klinik semptomatik kardiyak
disfonksiyonu olmayan) hastalarda Ortalama DFX dozu 36,2 mg/kg/gün; Ortalama DFO dozu 41,5
mg/kg/gün kullanan hastalarda Desferal ve Deferasirox etkinlik ve güvenirliği araştırılmış ve
Deferasiroksun da enazDesferal kadar kalp fonksiyonlarını düzeltme ve korumada etkin olduğu
belirtilmiştir(21).
Hastanın şelasyonu tek ajanla kontrol edilebiliyorsa monoterapiyle devam edilir, tek ajanla
kontrol altına alınamadığı durumlarda kombine tedavilere geçmek gerekebilir. Yetersiz uyum istenen
tedavi sonuçlarına ulaşılamamasına neden olabilir. Şelasyon tedavisine uyum gösteren hastalarda
sağkalım oranları uyum göstermeyenlere göre daha yüksektir.
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