Hemofagositik Sendrom
Hale ÖREN *

Hemofagositik sendrom (hemofagositik lenfohistiositoz, HLH) histiositoz grubu hastal›klar
içinde makrofajlarla iliflkili olan grupta yer al›r. HLH tek bir hastal›¤› de¤il, farkl› durumlar›n ayn› tipte inflamatuvar yan›t fenotipini oluflturdu¤u bir klinik sendromu temsil eder. Sitotoksik T-lenfositler ve natural killer (NK) hücrelerin fonksiyonlar›nda bozulma, makrofaj ve
T-lenfositlerin aktivasyonu, proinflamatuvar sitokinlerin afl›r› üretimi ve hemofagositoz sonucu atefl, hepatosplenomegali ve sitopeninin ön planda oldu¤u klinik tablo ile karakterizedir. HLH genetik ve akkiz olmak üzere iki farkl› gruba ayr›l›r (Tablo 1).
Genetik HLH
Ailevi HLH otozomal resesif kal›t›mla geçer. ‹lk kez 1952 y›l›nda Farquhar ve Claireaux taraf›ndan tan›mlanm›flt›r. Ailede HLH’li bir olgu tan›mlan›yorsa veya akraba evlili¤i söz konusu
ise ailevi, benzer bir olgu veya akraba evlili¤i yoksa sporadik HLH olarak kabul edilir. ‹sveç’te
15 yafl›n alt›ndaki çocuklarda insidans› y›lda milyonda 1,2 olgu, do¤an bebekler içinde görülme s›kl›¤› 1/50.000 olarak bildirilmifltir. Erkek cinsiyette biraz daha s›kt›r. Akraba evlili¤inin fazla oldu¤u ülkelerde ve baz› etnik gruplarda insidans yüksektir; Türkiye’de hastaneye yatan çocuk olgularda insidans % 0.055 olarak bulunmufltur. Olgular›n % 70-80’ine ilk
bir yaflta tan› konur. Do¤umdan sonra hiçbir semptom yokken bir süre sonra bulgular›n ortaya ç›kmas› tipiktir. Olgular›n % 10’unda bulgular ilk 4 hafta içinde görülür. ‹n utero veya
do¤umdan hemen sonra tan› alan olgular›n yan›s›ra adölesan veya eriflkin döneme kadar
bulgu vermeyen geç dönemde tan› konulan olgular da vard›r. Ayn› ailede, hastal›kl› çocuklarda bulgular›n bafllama yafl› benzer olmakla birlikte 1-3 y›ll›k bir gecikme olabilir.
Chediak-Higashi sendromu 1(CHS 1), Griscelli sendromu 2(GS 2) ve X’e ba¤l› kal›t›m gösteren lenfoproliferatif sendromda (XLP) HLH sporadik olarak görülür, ancak s›kl›¤› fazlad›r. Bu
sendromlarda HLH genellikle erken dönemde semptom verir. CHS 1 ve GS 2’de otozomal resesif, XLP sendromda X’e ba¤l› kal›t›m söz konusudur. CHS 1’de okülokutanöz albinizm, kolay morarma, s›k piyojenik infeksiyonlar ve granülositlerde koyu mavi, lenfositlerde mor
renkli dev inklüzyon cisimcikleri önemli bulgulard›r; akselere fazda belirgin hepatosplenomegali ve sitopeni ortaya ç›kar. GS 2’de hipopigmentasyon ve nötrofil disfonksiyonu, XLP sendromda Epstein-Barr virüs infeksiyonu ile alevlenen lenfadenopati, hepatosplenomegali, hipogamaglobulinemi, malign lenfoma veya aplastik anemi geliflimi bafll›ca klinik özelliklerdir.
HLH’da günümüze dek tan›mlanm›fl genetik defektler Tablo 2’de görülmektedir.
FHLH-1 gen defekti ile ilgili bir protein tan›mlanmad›¤›ndan, bu gen defektinin nas›l HLH’a
neden oldu¤u bilinmemektedir. Pakistanl› iki ailede saptanm›flt›r.
FHLH-2 gen defekti 1999 y›l›nda tan›mlanm›fl olup 10. kromozomda hücresel sitotoksisite* Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dal›, Prof. Dr.
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Tablo 1. Hemofagositik sendromun s›n›fland›r›lmas›.
1. Genetik (primer) HLH
Ailevi (familyal) HLH (Farquhar hastal›¤›)
Bilinen gen defektleri
Bilinmeyen gen defektleri
‹mmun yetmezlik sendromlar›
Chediak-Higashi sendromu 1 (CHS 1)
Griscelli sendromu 2 (GS 2)
X’e ba¤l› kal›t›m gösteren lenfoproliferatif sendrom (XLP)
2. Akkiz (sekonder) HLH
Ekzojen ajanlar (‹nfeksiyon, toksinler)
‹nfeksiyonla iliflkili hemofagositik sendrom
Endojen ürünler (Doku hasar›, metabolik ürünler, radikal stres)
Romatizmal hastal›klar
Makrofaj aktivasyon sendromu
Malign hastal›klar

Tablo 2. Hemofagositik sendromda tan›mlanm›fl genetik defektler.
Hastal›k

Kromozom lokalizasyonu

‹liflkili gen

Gen fonksiyonu

FHLH-1
FHLH-2
FHLH-3
FHLH-4
GS 2
CHS 1
XLP

9q21.3-22
10q21-22
17q25
6q24
15q21
1q42.1-q42.2
Xq25

Bilinmiyor
PRF1
UNC13D
STX11
RAB27A
LYST
SH2D1A

Bilinmiyor
Apoptozun indüksiyonu
Granül içeri¤inin sekresyonu
Granül transportu
Granülün membrana yaklaflmas›
Granül transportu
Sinyal iletimi ve lenfosit aktivasyonu

FHLH= Familyal hemofagositik lenfohistiositoz

nin önemli bir mediatörü olan perforin flifrelenmektedir. Perforin sitotoksik T lenfositlerden
ve NK hücrelerinden sal›n›r. Sitotoksik T-lenfositler ve NK hücreleri hedef hücreyi içinde perforin ve granzim bulunan sitolitik granüller (veziküller) ile öldürürler. Kalsiyum varl›¤›nda bu
granüller immünolojik sinapsla hedef hücrenin membran›na penetre olur ve virüs ile infekte olan hedef hücrede perforinler “pore” (delik) açarak granzimlerin hedef hücreye girmesine
ve ozmotik lizis ile hücre ölümüne neden olur. Perforin yoklu¤unda sitotoksik T lenfositler ve
NK hücreleri hedef hücreyi öldüremez. Perforin gen defektinde (PRF1) flow sitometri ile perforin ekspresyonunun azald›¤› veya hiç olmad›¤› gösterilebilir. Olgular›n ço¤u ilk yaflta, az bir
k›sm› da 10 yafl›n üzerinde klinik bulgu vermektedir. Özellikle missense mutasyon varsa klinik daha geç ortaya ç›kabilmektedir; 62 yafl›nda tan› alm›fl bir olgu bildirilmifltir.
FHLH-3 gen defektine neden olan UNC13D mutasyonunda, flifrelenen Munc13-4 proteinindeki patoloji sonucu sitolitik granüllerin ekzositoz ile sekresyonu gerçekleflemez. Bu mutasyona sahip hastalarda santral sinir sistemi tutulumunun daha fazla oldu¤u ve NK hücre aktivitesinin belirgin düflük veya hiç saptanamad›¤› dikkati çekmifltir. Olgular›n ço¤unda klinik bulgular ilk yafl içinde gözlenmifltir.
FHLH-4 gen defektinde STX11 mutasyonunun monosit/makrofaj/dendritik hücreler T lenfosit ve NK hücreleri etkileyerek sitolitik aktiviteyi bozdu¤u ve HLH’a yol açt›¤› düflünülmektedir. Az say›da Türk ve Lübnanl› hastada bildirilmifltir. Dört ailede 7 olguda NK hücrelerinde degranülasyon defekti bulundu¤u rapor edilmifltir. ‹zlemde MDS ve AML geliflen olgular
(% 14) oldu¤u için sekonder malignansi ile iliflkili olabilece¤i akla gelmektedir.
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Ailevi HLH’lu olgular›n % 13-50’sinde perforin, % 17-30’unda ise UNC13D mutasyonu oldu¤u
gösterilmifl, olgular›n baz›lar›nda ise genetik defekt henüz saptanamam›flt›r. PRF1 mutasyon
prevalans› Türklerde daha yüksek bulunmufltur. Bir çal›flmada ailevi HLH’l› 32 Türk olguda
PRF1, UNC13D ve STX11 gen defekti s›kl›¤› s›rayla % 43, % 19 ve % 19 olarak saptanm›flt›r.
Kazan›lm›fl (sekonder) HLH
Tüm yafl gruplar›nda ortaya ç›kabilir. ‹lk kez Risdall ve arkadafllar› taraf›ndan ço¤u organ
transplantasyonu olmufl ve viral infeksiyon geçiren olgularda tan›mlanm›flt›r. Viral, bakteriyel, protozoal, mantar ve paraziter hastal›klar›n yan› s›ra malignansi, radikal stres, metabolik hastal›klar, immun yetmezlik ve kollagen doku hastal›¤›na ba¤l› da HLH geliflebilir. Türkiye’de hastaneye yatan çocuklarda kazan›lm›fl HLH insidansi % 0.052 bulunmufltur. Ülkemizde kazan›lm›fl HLH’a neden olan infeksiyöz etkenleri araflt›ran bir çal›flmada CMV, di¤er
bir çal›flmada EBV ilk planda saptanm›flt›r. Yurtd›fl›ndan bildirilen bir çal›flmada ilk s›rada
Leishmaniazis (% 12) yer almaktad›r. Malign hastal›klardan lenfoma daha çok eriflkin ça¤da
HLH’ye yol açmakta, çocuklarda daha çok lösemiler ve büyük hücreli anaplastik lenfomalarda HLH geliflmektedir. Lizinürik protein intolerans› ve multiple sülfataz eksikli¤i gibi metabolik hastal›klarda biriken metabolik ürünler kazan›lm›fl HLH’ye neden olabilmektedir. Kollagen doku hastal›klar›nda “makrofaj aktivasyon sendromu” ad› verilen tablo geliflebilmekte
ve çok k›sa sürede ortaya ç›kan a¤›r klinik bulgularla hayat› tehdit etmektedir. Kardiyak ve
santral sinir sistemi tutulumu bulgular› ve a¤›r koagülopati ile mortalite % 10-20 dolay›ndad›r. Çok yüksek ferritin ve sitokin düzeyleri, NK hücre fonksiyonlar›nda bozukluk, perforin
ve SAP protein ekspresyonunda azalma önemli bulgulard›r. ‹nfeksiyon, nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlar, MTX, alt›n tuzlar› makrofaj aktivasyon sendromunu tetikleyebilir. Sistemik lupus eritematozis, juvenil idiopatik artrit, Still hastal›¤›, Castleman hastal›¤›, Kikuchi
hastal›¤›, sistemik skleroz, dermatomiyozit, mikst kollagen doku hastal›¤›, Sjögren sendromu, inflamatuvar barsak hastal›¤›, Kawasaki hastal›¤›, poliarteritis nodoza, sarkoidoz ve sitofajik histiositik pannikülit gibi otoimmun hastal›klarda kazan›lm›fl HLH görülebilir.
HLH’l› olgularda infeksiyon saptanmas› primer veya sekonder HLH ay›r›m› için yeterli de¤ildir; her iki form da infeksiyonla bafllayabilir, ailevi HLH’l› olgularda pansitopeni ve NK hücre aktivitesinde azalma oldu¤undan sekonder infeksiyonlar kolayca geliflebilir. HLH tan›s›
için gerekli kriterler tablo 3’de verilmifltir. Tan› için ailevi hastal›k/bilinen gen defekti varl›¤›
ve/veya 8 klinik ve laboratuvar tan› kriterinden en az 5’inin olmas› gereklidir.
Tablo 3. Hemofagositik sendrom tan› kriterleri.
1. Ailevi hastal›k/bilinen genetik defekt
2. Klinik ve laboratuvar tan› kriterleri*
Atefl (>7 gün, >38,50C)
Splenomegali
Sitopeni (en az 2 hücre serisi)
Hemoglobin <9 g/dL (4 haftan›n alt›nda 12 g/dl)
Trombositler <100x109/L
Nötrofiller <1x109/L
Hipertrigliseridemi ve/veya hipofibrinojenemi
Açl›k trigliseridi > 3 mmol/L
Fibrinojen <1,5 g/L
Ferritin >500 µg/L
sCD25 >2400 U/ml
NK hücre aktivitesinin azalmas› veya hiç olmamas›
Kemik ili¤i, beyin omurilik s›v›s› veya lenf nodlar›nda hemofagositoz
*Serebral bulgular›n varl›¤›, transaminaz, bilirubin ve laktat dehidrogenaz art›fl› destekleyici bulgulard›r.
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Klinik bulgular
Uzam›fl atefl ve hepatosplenomegali majör bulgulard›r. Lenfadenopati, sar›l›k, deri döküntüsü, ödem, asit, konvülsiyon ve kranial sinir paralizileri daha az saptanan bulgulard›r. Laboratuvar bulgular› olarak anemi ve trombositopeni erken dönemde geliflir, lökosit say›s› akut
dönemde olgular›n 1/3’ünde düflerken, 1/4’ünde yüksek bulunur. Trigliserid, ferritin, transaminazlar, direkt bilirubin ve laktat dehidrogenaz de¤erleri yüksekken fibrinojen düzeyi düflük saptan›r. Kemik ili¤i aspirasyonunda bafllang›çta hemofagositoz olmayabilir, tekrarlanan
aspirasyonlarla hemofagositozun gösterilmesi tan›da yard›mc› olur (fiekil 1).
Histopatolojik olarak lenforetiküler organlarda histiosit ve T-lenfosit infiltrasyonu vard›r.
Histiositlerde malign özellikler gözlenmez. Di¤er önemli bir histopatolojik bulgu lenfoid dokularda atrofidir. Hemofagositozlu olgular›n % 50’sinde karaci¤er biyopsisinde kronik hepatite benzeyen portal lenfohistiositik infiltrasyon saptan›r. Akci¤er grafisinde intertisyel opasiteler, pulmoner ödem, plevral effüzyon, bat›n ultrasonunda böbreklerde büyüme ve safra kesesinde duvar kal›nlaflmas› izlenebilir. Olgular›n ço¤unda beyin omurilik s›v›s›nda hücre say›s› ve protein içeri¤inde art›fl vard›r; sadece lenfositik pleositoz da bulunabilir. Manyetik rezonans görüntülemede parenkimal atrofi, T2-a¤›rl›kl› kesitlerde beyaz cevherde diffüz anormal sinyal intensitesi, beyaz ve gri cevherde fokal hiperintens lezyonlar, myelinizasyon gecikmesi ve parenkimal kalsifikasyon olabilir.
HLH’da proinflamatuvar sitokin (INF-g, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18, TNF-a, MIP 1-a) düzeyleri yüksektir. INF-g, sCD95L ve b-2 mikroglobulin düzeylerindeki yükselme immun aktivasyonu gösterir. Solüble IL-2 reseptör alfa zincir (sCD25) düzeyindeki art›fl HLH aktivasyonu
yan›s›ra santral sinir sistemi tutulumu aç›s›ndan da önemlidir. HLH’n›n tüm klinik ve laboratuar bulgular›, hipersitokinemi ve lenfosit-histiositlerin organ infiltrasyonu ile aç›klanabilir:
- Atefl, interlökinlerin yüksek düzeyi nedeniyle ortaya ç›kar.
- Pansitopeni, TNF-a ve INF-g yüksekli¤i ve hemofagositoz ile aç›klanabilir.
- Yüksek düzeyde trigliserid, artm›fl TNF-a sal›n›m›n›n lipoprotein lipaz aktivitesini azaltmas›na ba¤l›d›r.
- Fibrinojen düflüklü¤üne makrofajlardan çok miktarda sal›nan plazminojen aktivatörleri

fiekil 1. Kemik ili¤i aspirasyon yaymas›nda hemofagositoz.
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neden olur.
Ferritin aktive makrofajlardan sal›n›r ve hastal›k aktivitesini gösterir.
Hepatosplenomegali, transaminaz ve bilirubin yüksekli¤i ve nörolojik bulgular, lenfosit ve
histiositlerin organ infiltrasyonu ile ortaya ç›kar.

‹mmunolojik olarak olgularda NK hücre aktivitesinin azalmas› veya hiç olmamas› önemlidir.
Ailevi HLH’l› olgularda NK hücre say›s› normal ve fonksiyon ço¤unlukla bozuktur. Remisyondaki hastalarda NK hücre fonksiyonu normal bulunabilir. Kazan›lm›fl HLH’da NK hücre say›s› azalm›fl ve fonksiyonu bozulmufl olabilir.
Ay›r›c› Tan›
HLH düflünülen olgular öykü, fizik bak› ve gerekli laboratuvar tetkik sonuçlar› ile birlikte de¤erlendirilmelidir. Tam kan say›m›, periferik yayma, karaci¤er fonksiyon testleri, trigliseridler, ferritin, fibrinojen, di¤er koagülasyon testleri ve kemik ili¤i aspirasyonu yan›s›ra sCD25
düzeyi, NK hücre say›m› ve fonksiyonlar› gibi ileri tetkikler tan›da yard›mc› olur. Ay›r›c› tan›da EBV, CMV, Parvovirüs B19 ve Leishmania gibi infeksiyonlar, lösemi, lenfoma gibi malignansiler, otoimmün, metabolik ve di¤er histiositoz grubu hastal›klar düflünülmelidir. Ailevi
HLH düflünülen olgularda mümkünse genetik tan› için moleküler testler yap›lmal›d›r. Bilinen genetik defekt varsa prenatal tan› yap›lmas› mümkündür.
Tedavi ve prognoz
HLH’da acil ilk hedef hiperinflamasyonun bask›lanmas›, ikinci hedef olay› tetikleyen uyar›n›n ortadan kald›r›lmas›d›r. Kazan›lm›fl HLH’da primer etkenin düzeltilmesi veya tedavi edilmesiyle HLH bulgular› düzelebilir. Ancak klinik bulgular HLH nedeniyle ilerliyorsa intravenöz immünglobulin, steroid veya cyclosporin A ve etoposid gibi ilaçlar kullan›labilir. Steroid
olarak kan beyin bariyerini daha iyi geçti¤i için dekzametazon tercih edilir. Steroidler lenfositler için sitotoksik oldu¤undan sitokinlerin ekspresyonunu engeller, CD95L üretimi ile etkileflir, dendritik hücrelerin diferansiyasyonunu sa¤lar. Cyclosporin A, T-lenfositlerin aktivasyonunu bask›lar; makrofaj aktivasyon sendromunda steroid ile birlikte kullan›ld›¤›nda oldukça etkilidir. Etoposid ise monositik ve histiositik hastal›klarda etkin bir ajand›r, sekonder malignansi yapma riski nedeniyle kesin endikasyonu olan olgular d›fl›nda kullan›lmamal›d›r. Ancak gerekli olgularda kullan›m› geciktirilmemelidir. Hastan›n HLH ile kaybedilebilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. Progressif klinik gidifl gösteren EBV iliflkili HLH’da, 4 haftadan daha geç etoposid bafllanan veya hiç bafllanmayan olgularda ölüm riski 14 kat daha fazla bulunmufltur.
Ailevi HLH’l› olgularda, özellikle bir yafl›n alt›ndaki çocuklarda, klinik çok a¤›r seyreder ve etkin tedavi yap›lmazsa bu olgular k›sa süre içinde kanama, sepsis, multiorgan yetmezli¤i ve
nörolojik bulgularla kaybedilir. Bu olgularda dekzametazon, cyclosporin A ve etoposidden
oluflan uluslararas› HLH protokolü kullan›larak remisyon elde edilebilir; tam kür ancak kök
hücre transplantasyonu ile mümkündür. Kök hücre transplantasyonu yap›lmayan olgular
relapslarla kaybedilir. Türk Histiositoz Grubu’nun gelifltirdi¤i HLH tedavi protokolü de ülkemizde uygulanmaktad›r. Bafllang›ç bulgular› hafif olan ailevi HLH’li olgular steroid ve immunglobulin ile remisyona girebilir. Bu olgularda progresyon aç›s›ndan dikkatli takip ve di¤er ajanlarla erken tedavi önemlidir. Uluslararas› HLH-94 tedavi protokolü uygulanm›fl ailevi HLH’l› çocuklarda 3 y›ll›k yaflam oran› % 55 bulunmufltur. Olgular›n % 22’si kök hücre
transplantasyonu öncesi kaybedilmifl, kök hücre transplantasyonu yap›lmayan tüm olgular
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ölmüfltür. Kök hücre transplantasyonu yap›lm›fl olgularda 3 y›ll›k sa¤kal›m % 64’tür. Santral sinir sistemi bulgular› olan hastalarda sistemik tedaviyle birlikte intratekal tedavi verilebilmektedir; ancak prognoz üzerine etkisini söyleyebilmek için henüz veriler yetersizdir. Bu
verinin son y›llarda uygulanmakta olan HLH-2004 protokol sonuçlar› ile birlikte de¤erlendirilmesi düflünülmektedir.
Belirtilen tedavilere yan›t al›namayan refrakter olgularda antitimosit globulin, TNF alfa inhibitörleri, anti-CD25 antikorlar› (daclizumab), anti-CD52 antikorlar› (alemtuzumab) veya fludarabin gibi ajanlar kullan›lm›fl ve baz› olgularda remisyon elde edilmifltir.
CH 1, GS 2 ve XLP sendromda etoposid içeren tedavi protokolleri yarar sa¤lar, ancak bu hastal›klarda da tam kür için kök hücre transplantasyonu flartt›r.
HLH’da kök hücre transplantasyonu ilk kez 1986 y›l›nda uygulanm›fl ve baflar›l› olmufltur.
HLA uygun kardeflten yap›lan transplantasyon sonuçlar› daha iyidir. Haploidentik veya aile
d›fl› donörden yap›lan transplantasyonun baflar›s› daha azd›r. Kordon kan› transplantasyonu ile kür sa¤lanm›fl olgular da vard›r. Transplantasyon sonras› yaflam % 50 dolay›ndad›r;
% 32 olguda evre II-IV akut graft versus host hastal›¤› (GVHD), % 9 olguda kronik GVHD geliflti¤i, transplantasyona ba¤l› ölümün yüksek oldu¤u, pulmoner ve hepatik komplikasyonlarla olgular›n kaybedildi¤i, haz›rl›k rejiminde daha düflük doz sitotoksik ilaç kullan›m› ile
sa¤kal›m›n artt›¤› bildirilmektedir.
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Çocukluk Ça¤›nda Trombositoz
Bar›fl MALBORA *, Zekai AVCI *, Nam›k ÖZBEK **

Çocukluk Ça¤›nda Trombositoz

Thrombocytosis in Childhood

Sa¤l›kl› çocuklarda normal trombosit say›s› 150.000450.000/µL aras›ndad›r. Çocukluk ça¤›nda trombositoz, trombosit say›s›n›n 2 standart sapman›n üzerinde
olmas› olarak tan›mlan›r. Etkene göre primer (esansiyel) ve sekonder (reaktif) trombositoz olmak üzere iki
ayr› grupta incelenir. Primer trombositoz çocukluk ça¤›nda çok nadir görülen myeloproliferatif bir hastal›kt›r
ve daha çok yaflam›n ikinci on y›l›nda ortaya ç›kar. Hematopoetik hücrelerin monoklonal veya poliklonal anormalliklerine veya trombopoietin biyolojisindeki anormalliklere ba¤l› olarak geliflir. Bu grup trombositozda
tromboz ve kanama gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu hastalarda a¤›r trombositoz durumlar›nda
asetil salisilikasit, hidroksiüre, anagrelid ve trombosit
aferezi gibi tedavi yöntemleri kullan›labilir. Sekonder
trombositoz ise çocukluk ça¤›nda s›kt›r ve daha çok yaflam›n ilk on y›l›nda görülür. Enfeksiyonlar, kronik inflamasyon, doku hasar› (travma, cerrahi, yan›klar) ve
malignensiler gibi çeflitli hastal›klar›n megakaryosit yap›m›n› uyarmas›yla ortaya ç›kar. Ço¤u zaman tedavi
gerektirmez.

The number of platelet in healthy children is within
150.000-450.000/µL. Thrombocytosis in childhood is
defined as a platelet count greater than 2 standard deviations above the mean. It is termed depending on the
cause as primary (essential) or secondary (reactive)
thrombocytosis. Primary thrombocytosis is a myeloproliferative disease. It occurs due to monoclonal or polyclonal abnormalities in the hematopoietic cell or the abnormalities in the thrombopoietin biology. It develops by
the monoclonal and polyclonal abnormalities in the hematopoietic cells or the abnormal biology in the thrombopoietin. In this group of thrombocytosis, complications like thrombosis and bleeding may be detected.
acetylsalicylic asid, hydroxyurea, anagrelid and platelet apheresis can be used in these patients with severe
thrombocytosis. Secondary thrombocytosis is more frequent in childhood and observed mostly in the first decade of life. It occurs with induced megakaryocytosis
by various diseases like infections, chronic inflammation, tissue injury (trauma, surgery, burns) and malignency. It usually does not require treatment.

Anahtar kelimeler: Çocukluk ça¤›, trombositoz, trombopoetin, megakaryopoez, tromboz.

Key words: Childhood, thrombocytosis, thrombopoietin, megakaryopoesis, thrombosis.
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TANIM VE SINIFLANDIRMA
Sa¤l›kl› çocuklarda normal trombosit say›s› 150.000-450.000/µL aras›ndad›r. Trombosit say›s›na göre trombositoz derecelendirmesi flu flekildedir; hafif trombositoz 500.000/µL700.000/µL, orta trombositoz 700.000/µL-900.000/µL, a¤›r trombositoz 900.000/µL1.000.000/µL, çok a¤›r trombositoz >1.000.000/µL (1). Etkene göre ise primer (esansiyel) ve
sekonder (reaktif) trombositoz olmak üzere ikiye ayr›l›r. Primer trombositoz myeloproliferatif
bir hastal›kt›r. Hematopoetik hücrelerin monoklonal veya poliklonal anormalliklerine veya
trombopoietin (TPO) biyolojisindeki anormalliklere ba¤l› olarak geliflir. Sekonder trombositoz
ise çeflitli hastal›klar›n megakaryosit yap›m›n› uyarmas›yla ortaya ç›kar.
Trombosit say›m› için henüz alt›n standart bir yöntem yoktur. Otomatik hücre say›m› ile
trombosit say›s› normal tespit edilse bile trombosit ve di¤er kan hücrelerinin morfolojik olarak de¤erlendirilmesi için periferik yayman›n mikroskopik incelemesi gereklidir. Genifl tan›sal testlere ihtiyaç duyulmas› nedeniyle primer ve sekonder trombositozun ayr›m› zor olabilir (2). Esansiyel trombositozun tan›sal kriterleri Polistemia Vera Grubu taraf›ndan belirlenmifltir (Tablo 1) (3).
Tablo 1. Esansiyel trombositoz için tan› kriterleri.
A1

Trombosit say›s› >400.000/µL ve bilinen bir reaktif trombositoz nedeni yok

A2

Hiperplöid çekirdekli matür dev megakaryositlerde art›fl ve kümelenme

A3

Miyelodisplastik sendrom veya miyeloproliferatif hastal›klar›n di¤er alt tiplerinden önce oluflmam›fl olmak veya bu
hastal›klarla birliktelik göstermemek

B1

Normal veya artm›fl lökosit alkalin fosfataz, normal eritrosit sedimentasyon h›z›, ateflin olmamas›

B2

Normal veya hafif artm›fl selülarite ve retikülin fibrozisinin hiç olmamas› veya minimal olmas›

B3

Palpasyonla splenomegali olmas› veya tan›sal görüntüleme yöntemleriyle dalak boyunun >11 cm olmas›*

B4

Kemik ili¤i progenitör de¤erlendirmede spontan eritroid koloni ve/veya spontan megakaryosit koloni formasyonu

A kriteri, tan›sal; B kriterleri ise tan›y› do¤rulay›c› özelliktedir (3,38).
*Dalak boyunun normalin 2 SD üstünde olmas› çocuklarda bu kriteri geçerli k›labilir.

MAGAKARYOPOEZ VE TROMBOS‹T ÜRET‹M‹N‹N F‹ZYOLOJ‹S‹
Trombopoetin ve TPO reseptörü (c-mpl) trombositoz patogenezinde önemli rol oynayan yap›lard›r. Trombopoetin, megakaryopoezis ve trombosit üretiminin kilit düzenleyicisidir; erken
hematopoetik ve progenitor hücrelerin üretimi ve farkl›laflmas› ile megakaryosit progenitorünün üretimi ve farkl›laflmas›n› uyaran önemli bir maddedir (4,5). Ancak bu molekül, megakaryositten trombosit oluflumunu sa¤layan tek faktör de¤ildir (6).
Trombopoetinin hematopoetik aktivitesi, kendine özel reseptörü olan c-mpl’ye ba¤lanmas› ile
gerçekleflir. Trombopoetin regülasyonu, TPO gen ifadelenme düzeyleri, dolafl›mdaki TPO konsantrasyonlar› ve c-mpl içeren hücreler aras›ndaki iliflkiyle gerçekleflmektedir. Trombopoetin
primer olarak karaci¤erde, daha az olarak böbrek, kemik ili¤i ve di¤er organlarda üretilir (7).
Azalm›fl megakaryopoezise ba¤l› trombositopenide dolafl›mdaki TPO konsantrasyonlar›n›n
artt›¤› gösterilmifltir (8). Trombosit y›k›m› sonucu oluflan trombositopenilerde ise TPO kon-
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Kemik ili¤inde trombositopeninin
uyard›¤› TPO üretimi

C-mpl ile iliflkili hücreler
taraf›ndan düflük TPO ba¤lanmas›

Dolafl›mdaki
TPO proteini

TPO düzeyi

E¤er

C-mpl ile iliflkili hücreler
taraf›ndan yüksek TPO
ba¤lanmas›

TPO düzeyi

Esas olarak karaci¤erde
üretilen TPO
fiekil 1. Trombopoetin (TPO) düzenlenmesi modeli (54).

santrasyonu normal veya normalin üst s›n›r›ndad›r (9). Trombopoetin üretiminin düzenlenmesinde genel olarak kabul edilen model fiekil 1’de gösterilmifltir.
Yak›n zamanda yap›lan çal›flmalar özellikle trombositoz durumunda, karaci¤erdeki TPO regülasyonunun düflünülenden daha karmafl›k gerçekleflti¤ini göstermifltir (10). Genel olarak
kabul edilmifl olan modelin aksine, reaktif trombositozdaki TPO düzeyleri trombosit kitlesi ile
ters iliflkilidir (11). Asl›nda, akut enfeksiyonu olan infant ve çocuklarda ard›fl›k TPO ölçümleri, trombositozdan önce dolafl›mdaki TPO konsantrasyonlar›n›n artt›¤›n› göstermifltir (12).
Dahas›, in-vitro çal›flmalar, proinflamatuvar bir sitokin olan interlökin (‹L)-6’n›n insan hepatosit hücre kültürlerinde (Hep3B ve HepG2) ve s›çan karaci¤er endotelyal hücrelerinde TPO
gen ifadelenmesini art›rd›¤›n› göstermifltir (13). Ancak, ‹L-1, ‹L-11, TNF-alfa gibi di¤er baz› sitokinlerin, hepatoma hücrelerinde TPO gen ifadelenmesini modüle etmedi¤i gözlenmifltir
(13). ‹n-vivo çal›flmalar, reaktif trombositozda, bakteriyel lipopolisakkaridlerin karaci¤erdeki
TPO üretimini artt›rd›¤›n› do¤rulam›flt›r (14).
Trombopoetinin yan›nda, sitokinler ve granülosit makrofaj koloni stimüle edici faktör (GMCSF), IL-3, ‹L-6, IL-11 ve lösemi inhibitör faktör gibi hematopoetik büyüme faktörleri megakaryopoezde etkisi olan di¤er moleküllerdir. Bunlar›n her biri TPO yap›m sürecinde farkl› aktiviteler gösterir (15). Yak›n zamanda yap›lan çal›flmalarda IL-1 beta’n›n megakaryopoetik öncüllerde TPO’in ve megakaryopoezde görev alan transkripsiyon faktörlerinin (GATA-1 ve NFE2) ifadelenmesini ve megakaryositik CFU-Meg oluflumunu uyard›¤› gösterilmifltir (16,17).
PR‹MER TROMBOS‹TOZ
Patofizyoloji
Primer trombositoz kronik myeloproliferatif bir hastal›k olarak de¤erlendirilir. Monoklonal
veya poliklonal bir bozukluk sonucu kontrolsüz trombosit üretimi söz konusudur (18). Monoklonal vakalarda tromboembolik komplikasyon riskinin yüksek oldu¤u bildirilmifltir (19).
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Primer trombositoz çocukluk ça¤›nda çok nadir görülür. Patogenez hakk›ndaki verilerin ço¤u eriflkin hastalardan elde edilmifltir. Dolafl›mdaki TPO düzeyi normal veya hafif artm›flt›r.
Megakaryosit öncüllerinde ve trombositlerde c-mpl ifadelenmesi azalm›fl bulunabilir (20). Ailesel trombositozda TPO veya c-mpl gen lokusunda mutasyonlar görülürken herediter formda gösterilmemifltir (21-23). Yak›n zamanda, TPO reseptöründeki bir polimorfizmin c-mpl
fonksiyonunda azalma ve trombositoz ile iliflkili oldu¤u Afrika as›ll› Amerikal›lar’da gösterilmifltir (24). C-mpl ifadelenmesi veya ligand ba¤lanmas› azal›rsa dolafl›mdaki serbest TPO megakaryopoezin uyar›lmas›na neden olur (20). CFU-Meg’in TPO’e karfl› duyarl›l›¤›ndaki art›fl
ile de megakaryosit yap›m› uyar›labilir ve primer trombositoz geliflebilir (25). Megakaryopoetik öncül hücreleri ‹L-3, ‹L-6, GM-CSF ve TPO antikorlar› ile bask›lanamazken c-mpl’nin bloke edilmesiyle in-vivo olarak bu hücrelerin ço¤alma h›z› azalt›labilir (26). Bu durum megakaryopoetik öncüllerin TPO’den ba¤›ms›z ancak c-mpl’ye ba¤›ml› düzenlenmesiyle iliflkilidir
(18). Eriflkinlerde oldu¤u gibi ailesel olmayan primer trombositozlu çocuk hastalar›n %80’inde CFU-Meg ve eritroid öncüllerin birlikte artm›fl oldu¤u gösterilmifltir. Bu da en az iki farkl› hücre serisinin (bi-potent eritro-megakaryositik öncüllerin) etkilendi¤ini gösterir (27).
Primer trombositozun patogenezinde kemik ili¤i mikro-çevresinin rolü henüz tam olarak ayd›nlat›lamam›flt›r. Kemik ili¤i stroma hücrelerinde TPO gen ifadelenmesi, trombosit alfa granüllerinden sal›nan proteinler taraf›ndan düzenlenir. Trombosit faktör-4, trombosit kaynakl› büyüme faktörü ve fibroblast büyüme faktörü-2 ise TPO yap›m›n› uyar›r (28,29). Primer
trombositozda izlenen kemik ili¤i stromas›ndaki anjiogenezis art›fl›n›n sebep mi, sonuç mu
oldu¤u henüz tam anlafl›lamam›flt›r (30). Primer trombositozda polistemia rubra vera-1
(PRV-1) ve transkripsiyon faktör NF-E2 gibi genlerin ifadelenmesi de¤iflken olup PRV-1 pozitif eriflkin hastalarda PRV-1 negatif hastalara göre daha fazla vasküler komplikasyon geliflti¤i görülmektedir (31-33).
Klinik Özellikler ve Tedavi
Çocukluk ça¤› primer trombositozun Amerika Birleflik Devletleri’ndeki y›ll›k insidans› eriflkinlerden 60 kat daha az olup, 1/10.000.000’dir (33,34). Polisitemia Vera Çal›flma Grubu’nun kriterleri temelinde, 1996-2000 y›llar› aras›nda yaklafl›k 75 primer trombositozlu çocuk hasta bildirilmifl, bu hastalar›n yaklafl›k % 50’sinde ailesel trombositoz tan›mlanm›flt›r.
(35,36) Ortanca tan› yafl› 11 y›l olup vakalar›n yaklafl›k 2/3’ünde trombosit say›s›
>1.000.000/µL’nin üstünde bulunmufltur. Hastalar›n yaklafl›k % 30’unda tan› s›ras›nda veya daha sonra tromboemboli veya kanama komplikasyonlar› geliflti¤i, bafllang›çta asemptomatik olan çocuklar›n % 20’sinde ise sonraki dönemde bu komplikasyonlar›n geliflti¤i bildirilmifltir (35). Hastalar›n yar›s›nda splenomegali, 1/4’ünde ise hepatomegali görülür. Çocuklar›n % 10’unun altta yatan hematolojik hastal›k nedeniyle öldü¤ü, % 5’inde ise di¤er myeloproliferatif hastal›klara dönüflüm gözlendi¤i bildirilmifltir (35).
Primer trombositozda ›fl›k mikroskobunda dev, konglomere, tuhaf flekilli, hipogranüler trombositler, elektron mikroskopik incelemede ise psödopod ve alfa granül say›s›nda azalma saptan›r. Kemik ili¤i incelemesinde hipersellülarite, megakaryosit say›s›nda art›fl ve yap›sal bozukluklar görülür. Primer trombositozu sekonderden ay›ran önemli kriterler Tablo 2’de özetlenmifltir.
Trombosit döngüsünün belirlenmesinde ve tromboz riski tahmininde, RNA art›klar› içeren
yeni sal›nm›fl retiküler trombositlerin belirlenmesi, uygun bir yöntem olarak görülmektedir
(37). Çok yüksek trombositoz durumunda (>2.000.000/µL) trombotik riskin yan›nda kana17

Tablo 1. Esansiyel trombositoz için tan› kriterleri.
Kriter

Esansiyel Trombositoz (ET)

Reaktif Trombositoz (RT)

Görülme yafl›

S›kl›kla 11 yafl*

S›kl›kla <2 yafl*

Y›ll›k insidans

1 milyon çocukta bir

1 milyon çocukta >600

Trombositoz süresi

Aylar, y›llar veya kal›c›

Günler, haftalar veya aylar, geçici

Splenomegali

S›kl›kla

Nadiren

Atefl

Yok

S›kl›kla

Kanama bozukluklar› veya tromboz

Monoklonal ET’de s›kl›kla, ailesel
trombositozda nadir

Oldukça nadir

S›k görülen laboratuar bulgular›

Kanama zaman›nda uzama, hastalar›n
%20’sinde PT, PTT artm›flt›r, antifosfolipid antikor prevalans›nda art›fl

vWF, fibrinojen, proinflamatuvar
sitokinlerde ve e¤er RT enfeksiyon
nedeni ile oluflmuflsa CRP düzeyinde
art›fl

Trombosit say›s›

S›kl›kla >1.000.000/µL

S›kl›kla <800.000/µL

Trombosit morfolojisi

Büyük veya küçük, dismorfik**

Büyük, ancak normal morfoloji

Trombosit fonksiyonu

Anormal

Normal

Kemik ili¤i

Anormal morfoloji*** ile birlikte
megakaryosit say›s›nda art›fl

Megakaryosit say›s›nda art›fl, normal
morfoloji

Patojenik mekanizmalar

Hematopoetik veya megakaryopoetik
hücrelerde klonal defekt, c-mpl ifadelenmesinde azalma, ve/veya TPO’de
hiperaktivite

Artm›fl TPO üretimi veya özellikle ‹L-6
gibi megakaryopoetik büyüme faktörlerinin sal›n›m›nda art›fl

TPO, trombopoietin; vWF, von Willebrand faktör; PT, protrombin zaman›; PTT, parsiyel tromboplastin zaman›.
*Bu say› sadece çocukluk ça¤› primer trombositozu için geçerlidir (35).
**Dev formlar, konglomeratlar, megakaryosit fragmanlar›, hipogranülarite. Yap›sal anormallikler ise psodopodlarda ve alfa
granüllerde azalma.
***Hiperplöid çekirdekli dev megakaryositler. Serum-serbest/TPO-serbest kültürlerdeki (CFU-Meg ölçümü) hematopoetik
ve/veya megakaryositik öncül hücrelerin spontan formasyonu

ma riski de artm›flt›r (38). Primer trombositozlu hastalar›n yaklafl›k % 20’sinde hemostaz oluflur, ço¤unda da trombosit fonksiyonlar› bozulmufltur (35). Eriflkinlerde p›ht› lizisi azalm›flt›r ve trombositlerden daha fazla platelet aktivasyon inhibitörü-1 sal›n›r (39). Primer trombositozlu eriflkin hastalarda antifosfolipit antikor prevalans›n›n da artt›¤› gösterilmifltir (40).
Primer trombositozun s›kl›kla resesif kal›t›lan birkaç formu tan›mlanm›flt›r. Ailesel formun
patogenezi ve tedavi yaklafl›m› herediter formdan farkl›d›r ve birbirlerinden ay›rt edilmesi gerekir (41). Eriflkin hastalar›n % 25’inde TPO geninde mutasyonlar tan›mlanm›flt›r. Bu mutasyonlar tipik olarak normalde okunmayan 5’ bölgelerindeki, aç›k okuma çerçevelerinin
(uORF; AUG kodon) bir delesyonu ile oluflur. Bu delesyonlar sonucu artm›fl okunma ve sonuç olarak afl›r› TPO üretimi geliflir (42). Ailesel trombositozlu çocuklarda trombosit say›s›
di¤er primer trombositozlu hastalara göre daha düflüktür. Splenomegali nadirdir ve neredeyse hiç trombotik veya hemorajik komplikasyon görülmez (35). Tedavi yaklafl›m› daha çok
konservatiftir.
Ailesel olmayan (herediter) primer trombositozlu hafif vakalarda öyküde kanama veya tromboz yoksa tedavi önerilmez (43). Tromboz veya kanama için yüksek riski olan hastalarda ise
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hidroksiüre çok etkili bir ilaçt›r. Bu tedavinin tüm yafl gruplar›nda trombotik komplikasyonlar›n insidans›nda etkili bir azalma sa¤lad›¤› gösterilmifltir (44). Çocuk ve genç eriflkinlerde,
hidroksiüre ile uzun dönem tedavi sonras› neoplastik dönüflüm insidans›n›n artmad›¤›n› belirten çal›flmalar olsa da bu risk nedeniyle kullan›m› halen tart›flmal›d›r (2,45). Çocuk ve genç
eriflkin hastalarda alternatif bir tedavi seçene¤i de oral anagreliddir (imidazo-quinazolin derivesi). Anagrelid megakaryosit maturasyonunu etkileyerek trombosit say›s›n› azalt›r (35,46).
Neoplastik dönüflüme yol aç›c› etkisinin olmamas› nedeniyle baz› çal›flmalarda ilk seçenek
olarak kullan›labilece¤i belirtilmifltir (45). Ancak, anagrelid ile yap›lan uzun süreli çal›flmalar ilac›n iyi tolere edilmesine ra¤men tromboz ve kanama gibi trombositoz komplikasyonlar›nda yeterli azalma sa¤lamad›¤›n› göstermifltir (46).
Düflük doz asetil salisilik asit, tekrarlayan trombozu olan eriflkinlerde ve baz› çocuk hastalarda trombosit agregasyonunu azaltmak için kullan›labilmektedir (36,45). Trombositoz tedavisinde busulfan, interferon alfa, radyoaktif fosfor veya diprimadol gibi trombosit say›s›n›
azalt›c› di¤er ajanlar daha önce çocuk ve genç eriflkinlerde kullan›lm›flsa da günümüzde önerilmemektedir (47). Platelet aferezi a¤›r trombositozun yan›s›ra (>1.500.000/µL) ciddi trombotik veya hemorajik komplikasyonlar› olan eriflkin hastalarda kullan›lm›flt›r. Ancak bu yaklafl›m bir tedavi seçene¤i olarak randomize kontrollü çal›flmalarla do¤rulanmam›flt›r (38).
Çocuk ve genç eriflkinlerdeki primer trombositozun tedavisi, tüm tedavi seçeneklerinin potansiyel riskleri tart›larak (özellikle neoplastik dönüflüm ve myelosüpresif yan etkileri) uygulanmal›d›r (2). Endikasyon yoksa tedavi verilmemelidir.
SEKONDER TROMBOS‹TOZ
Patofizyoloji
Sekonder (reaktif) trombositozda, kemik ili¤i megakaryopoezisin uyar›lmas› sonucu normalin on kat›ndan daha fazla çal›flabilir (48). Çocukluk ça¤›nda en s›k sekonder trombositoz nedenleri enfeksiyonlar, kronik inflamasyon, doku hasar› (travma, cerrahi, yan›klar) ve neoplazilerdir. Sekonder trombositozun laboratuvar bulgular› Tablo 2’de özetlenmifltir. ‹nflamasyon ve neoplastik hastal›klar›n akut faz reaksiyonundan sorumlu olan ‹L-6 ayn› zamanda sekonder trombositoz patogenezinde de en önemli ajand›r. IL-6, hepatik TPO üretimini artt›rarak direk ve indirek olarak megakaryopoezi uyar›r (13,14). Hepatoblastom, nöroblastom, lenfoma ve di¤er tümörlerde geliflen trombositoz, artm›fl TPO üretimi ile iliflkilidir (49,50).
Sekonder Trombositozda Klinik
Sekonder trombositozun hastanede yatan çocuklarda % 6-15 aras›nda görüldü¤ü tahmin
edilmektedir. Bu çocuklar›n %72-86’s›n›n trombosit say›s› 500.000-700.000/µL (hafif trombositoz), % 6-8’inde 700.000-900.000/µL (orta trombositoz), % 0.5-3’ünde ise 1.000.000/µL
üstündedir (51,52). En s›k 0-2 yafl aras› dönemde görülür. Do¤umda bebeklerin % 13’ünde
trombosit say›s› 500.000/µL’nin üzerindedir. Yenido¤an döneminde trombositoz insidans› %
36’d›r. Bunlar›n birço¤u düflük do¤um a¤›rl›kl› ve/veya enfeksiyonu olan yenido¤anlard›r. 611 ayl›k bebeklerde sekonder trombositoz insidans› % 13 olarak bulunmufltur. Trombositozun görülme s›kl›¤› yaflla birlikte düflerek 11-15 yafl aras›nda % 0.6’ya kadar geriler (53).
Yenido¤an döneminde trombositozun s›k görülmesi fizyolojik nedenlerden kaynaklanabilir.
Bu dönemde kemik ili¤inde TPO gen ifadelenmesi ve dolafl›mdaki TPO düzeyi çocuk ve erifl19

kinlerden daha yüksektir (11,54). Megakaryositik öncül hücrelerin TPO’ya duyarl›l›¤› da yenido¤an döneminde fazlad›r (55). Ayr›ca düflük do¤um a¤›rl›kl› infantlarda, özellikle fetal distres ve eklampsiye ba¤l› olarak trombosit üretimi güçlü bir flekilde uyar›labilir.
Sekonder Trombositozda Etyoloji
Çocukluk ça¤›nda her yaflta sekonder trombositozun en s›k nedeni akut veya kronik bakteriyel ve viral enfeksiyonlard›r (% 37-78). En s›k solunum yolu enfeksiyonlar› (% 60-80) etken
olurken, bunu gastrointestinal sistem ve üriner sistem enfeksiyonlar› izler (56). Trombositozun antibiyotik tedavisiyle veya enfeksiyonun prognozuyla iliflkisi yoktur. Bakteriyel menenjitli 311 çocu¤un de¤erlendirildi¤i bir çal›flmada hastalar›n % 49’unda tedavinin ilk haftas›ndan sonra trombositoz geliflti¤i ve bu durumun prognoz ve nörolojik sekel ile iliflkili olmad›¤› tespit edilmifltir (56).
Dolafl›mdaki TPO düzeyinin analizi enfeksiyöz hastal›klara reaktif trombositozda TPO’nin rolünü aç›klamam›zda yard›mc› olur. Hastalarda enfeksiyondan sonraki ilk haftada trombosit
say›s› hala normalken, dolafl›mdaki TPO konsantrasyonu 4. (±2) günde pik yapar ve sonra
giderek azal›r. ‹kinci veya 3. haftada trombosit say›s›n›n pik yapt›¤› dönemde TPO konsantrasyonu normal düzeye iner. TPO konsantrasyonu di¤er akut faz reaktanlar›ndan CRP, IL6, fibrinojen ve von Willebrand faktör düzeyleri ile koreledir (57,58).
Çocuklarda sekonder trombositozun bir di¤er nedeni (% 1-21) büyük cerrahi giriflim, travma
ve yan›k gibi doku hasarlar›d›r (1,53). Enfeksiyonlarda oldu¤u gibi doku hasar›nda da IL-6
ve di¤er hematopoetik büyüme faktörleri ve sitokinler megakaryopoezi uyararak trombositoza neden olur. Trombosit say›s› genellikle doku hasar›n›n 1-2. haftalar›nda pik yapar. Sekonder trombositoz ayr›ca splenektomi sonras›nda da s›kça görülür (1).
Çocukluk ça¤›ndaki sekonder trombositozun % 6-12’sinde çeflitli anemilerle iliflki saptanm›flt›r. Hemolitik anemi ve demir eksikli¤i anemisi reaktif trombositoz ile yak›ndan iliflkilidir.
Reaktif trombositozlu çocuklar›n % 4-6’s›nda etken olarak demir eksikli¤i saptan›rken, demir eksikli¤i olan çocuklar›n da 1/3’ünden fazlas›nda reaktif trombositoz tespit edilmifltir
(59). K vitamini eksikli¤i ve di¤er kanama bozukluklar› olan infantlarda da trombositoz görülebilmektedir (1).
Otoimmün hastal›klar (jüvenil romatoid artrit, inflamatuvar barsak hastal›klar›, poliarteritis
nodosa, Kawasaki hastal›¤›) çocukluk ça¤› reaktif trombositozlar›n›n % 4-11’ini oluflturur.
Bu hastal›klarda da ‹L-6, TPO ve di¤er megakaryopoetik büyüme faktörlerinin konsantrasyonu ile hastal›¤›n aktivitesi ve trombosit say›s› aras›nda direkt iliflki oldu¤u gösterilmifltir
(60,61).
Çoculuk ça¤› trombositozlar›n›n bir k›sm› malignansilerle iliflkilidir. Trombositoz hepatoblastom ve hepatosellüler karsinom gibi TPO üreten primer karaci¤er tümörlerine s›kl›kla efllik
ederken nöroblastom, lenfoma ve akut lösemilerde daha nadir olarak görülmektedir (49,62).
Adrenalin, kortikokosteroidler, siklosporin, vinka-alkoloidleri, mikonazol, penisilamin ve
karbapenemler gibi çeflitli farmakolojik ajanlarla tedavi sonras›nda da sekonder trombositoz
görülebilmektedir (63). Metadon, hidantoin, antipsikotik ilaçlar ve zidovudin tedavisi alan
annelerin bebeklerinde de trombositoz görülebilir. Buradaki patofizyoloji ise ilaçlara ikincil
fetal TPO üretiminin bask›lanmas› ve megakaryopoezisin rebound uyar›lmas›yla aç›klanmaktad›r (1,64).
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Çocuklarda allerjik, metabolik hastal›klar, miyopatiler ve nörofibromatozis gibi çeflitli hastal›klarda da reaktif trombositoz görülebilmekte ancak bu hastal›klardaki patogenez tam olarak bilinmemektedir (1).
Sekonder Trombositozda Komplikasyonlar ve Tedavi
Çocukluk ça¤›nda reaktif trombositoz tromboembolik veya hemorajik komplikasyonlara neden olmaz. Ancak, splenektomi sonras›nda veya altta yatan baflka bir hastal›k (protein C düflüklü¤ü, kardiyomiyopati, diyabet, portal hipertansiyon vb) ek bir trombotik risk faktörü
varsa komplikasyon görülebilir (64). Yine santral venöz kateter, maternal diyabet, maternal
antifosfolipid sendromu, sepsis, intrauterin büyüme gerili¤i ve kardiyak malformasyonu olan
yenido¤an ve infantlarda tromboemboli riski artar (65). Çocuklarda altta yatan bu tür ek
hastal›klar olmad›¤› sürece trombosit say›s› bir milyonun üzerinde bile olsa trombosit agregasyon inhibitörleri veya antikoagülanlar ile tedavi ve proflaksi önerilmez. Sadece ilave trombotik risk faktörleri bulunan veya tekrar eden trombozlar› olan hastalarda tedavi endikasyonu vard›r (64). Tedavi daha çok altta yatan hastal›¤› (örne¤in demir eksikli¤i anemisi) hedef
almal›d›r.
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Demir eksikli¤i ve anemisine yaklafl›m
Tiraje CELKAN

Dünya nüfusunun % 30’unda demir eksikli¤i vard›r. Dünya çocuk nüfusunda demir eksikli¤i geliflmifl ülkelerde % 10, geliflmemifl ülkelerde % 50’dir. Ülkemizde 4 yafl alt› nüfusun %
48’inde demir eksikli¤i oldu¤u bilinmektedir. Çocukluk ça¤›nda pozitif demir dengesi için ilk
15 y›lda her gün ortalama 1 mg demir emilmesi gereklidir. Çocukluk ça¤›nda en s›k görülen
anemi tipidir. Genellikle 6-24 ay ve adolesan dönemde saptan›r. Prematüre olmayan bir bebek (36 hafta üzerinde) 180 mg demir deposu ile do¤ar. Günde 1 mg kay›p oldu¤una göre bu
depo ortalama 6 ay kendisine yetecektir. Bu nedenle 6 aydan önce prematüre olmayan bir
bebekte ekstra kay›p da olmad›¤› takdirde demir eksikli¤i anemisi (DEA) pek beklenmez.
Yafla göre beklenen Hb de¤erinden daha düflük de¤er saptand›¤›nda beslenme anemnezi demirden düflük diyet (siyah et, baklagiller, yumurta, kuru üzüm, kabak çekirde¤i vb’den fakir; inek sütü, çay, karbonhidrat a¤›rl›kl›) veya kan kayb›n› destekler flekilde ise (yo¤un adet
kanamalar›, vWH öyküsü, s›k burun kanamalar›, hemoroid veya gastrit ve ülser flikayetleri,
enflamatuar ba¤›rsak hastal›¤› vb) ilk olarak demir eksikli¤i ve buna ba¤l› geliflmifl demir eksikli¤i anemisi düflünülmelidir. Bu durumda tan› desteklemek amac› ile kan say›m›ndaki di¤er parametreler incelenir:
1. MCV: DEA de en son azalan ve tedavi ile en son düzelen veridir. Demir eksikli¤inin üçüncü ve son evresi; eritrositlerin normalden daha küçük ve hemoglobin içeriklerinin az olarak
yap›lmas› ile mikrositer hipokromik eritrositler periferik yaymada saptan›r. 70+ yafl formülü
ile çocukluk döneminde en düflük olmas› gereken düzey hesaplanabilir. Bu de¤erin alt›nda
MCV bulundu¤unda:
• DEA
• Thalasemi minör ve di¤er hemoglobinopatiler (alfa talasemi, Hb köln, Hb lepore, Hb H, Hb
E)
• Kurflun zehirlenmesi
• Bak›r eksikli¤i
• Kal›tsal sideroblastik anemi
• Kronik enfeksiyon ve enflamasyon anemisi
• Demir tafl›yan protein eksiklikleri (kal›tsal veya edinsel: karaci¤er hastal›klar›, nefrotik
sendromda idrarla transferin kayb›)
• Orotik asidüri olabilir.
2. MCH: < 27 pg bulunmas› DEA’y› destekler.
3. MCHC < % 30 bulunmas› DEA’y› destekler.
4. RDW: anizositozu gösterir; > % 14.5 olmas› DEA’y› destekler. Genellikle hemoglobinopatilerde RDW <13 dür, ancak Hb F yap›m›n›n fazla oldu¤u hemoglobinopatilerde RDW’nin yüksek olabilece¤i unutulmamal›d›r.
5. Mentzer indeksi: MCV’nin eritrosit say›s›na bölünmesi ile elde edilen rakamd›r. >13 oldu¤unda DEA <13 oldu¤unda ise Thalasemi tan›s›n› destekler.

* Cerrahpafla T›p Fakültesi, Çocuk Hematoloji / Onkoloji Bilim Dal›, Doç. Dr.

24

6. Retikülosit: DEA tan›s›nda çok de¤erli de¤ildir. Genellikle normal s›n›rlar içindedir. Kanamaya ba¤l› oluflan DEA’da hafif artarak % 3-4 civar›nda saptanabilir.
7. Trombosit say›s›: Trombositopeni veya trombositoz olabilir. A¤›r DEA’da trombositopeni,
ba¤›rsaktan kan kayb›na ba¤l› DEA’da ise trombositoz olabilir.
8. Periferik kan yaymas›: Tan›da en de¤erli verileri sa¤lar. Anizositoz (farkl› büyüklükte
eritrositler), poikilositoz (farkl› flekilde eritrositler) bazofilik noktalanma ve nadiren normoblast saptan›r. Hipersegmentasyon ço¤unlukla megaloblastik anemilerde görülse de son y›llarda DEA’de de saptand›¤› belirtilmektedir. Ayr›ca beslenme yetersizliklerinde ço¤unlukla
birlikte DEA, megaloblastik anemi (Yoksunluk veya Karans anemisi) olaca¤› için periferik
yayma yol göstericidir.
Genellikle sadece anamnez ve tam kan say›m› ve periferik kan yaymas› ile tan› konulduktan
sonra son y›llarda demir parametrelerine bak›lmadan tedavi verilmesi ve hastan›n 1 ay sonra tekrar de¤erlendirilmesi önerilmektedir (Töropatik Tan›). Töropatik tan› için tedavi bafllang›c›ndan 5-10 gün sonra retikülositoz saptanmas› veya hb’de günde 0.25-0.4 g/dL veya
hct’de günde % 1 art›fl yeterlidir. Bir ay sonunda en az 1gr/dL art›fl olmas› tan›y› do¤rular.
Bu yan›tlar›n al›nmad›¤› durumlarda tan› yanl›fll›¤›, emilim bozuklu¤u veya devam eden kay›p söz konusudur. Bizde tan›dan emin oldu¤umuz baz› olgularda demir parametreleri almadan tedavi vererek hastay› kontrola ça¤›r›yoruz.
Ancak kan parametreleri ile DEA flüphelenildi¤inde, tan› biyokimyasal olarak demir parametrelerinin çal›fl›lmas› ile kesin konulabilir. Demir parametreleri:
9. Serum demir düzeyi ve demir ba¤lama kapasitesi:
Eskisi kadar önem verilmemektedir. Günlük düzeyleri aras›nda 100 µg/dL varan oynamalar
olmas›, enfeksiyon ve enflamasyonda düflük saptanmas›, tüpteki art›klardan etkilenmesi, gece boyu açl›ktan sonra bak›lmas› gereklili¤i, ifllem olarak emekli olmas› s›n›rlay›c› olmaktad›r. Plazma demirinde düflme (<30-50 µg/dL) ve demir ba¤lama kapasitesinde artma (250400 µg/dL) sonucunda transferin satürasyonunda (TS) (kan plazma demiri/demir ba¤lama
kapasitesi) azalma saptan›r (<% 16). Enfeksiyon-enflamasyon varl›¤›nda ferritinin yüksek
saptand›¤› durumda ilave DEA varl›¤› tan›s› için TS yol gösterici olmaktad›r.
10. Ferritin ve hemosiderin:
Doku demir depolar›n› gösteren parametrelerdir. Günlük pratiklerimizde ferritin s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Normal ferritin düzeyi 35 ng/mL’dir. De¤erin <12 ng/mL olmas› tan› için yeterlidir. Ancak enflamatuar bir durum olmad›¤› zaman organizma demir depolar›n› çok iyi bir
flekilde gösteren serum ferritini, sedimentasyon ile korele olarak, akut ve kronik enfeksiyon
ve enflamasyonda akut faz reaktan› olarak organizma demir durumundan ba¤›ms›z olarak
artar. Bu nedenle s›kl›kla enfeksiyon nedeni ile hastaneye baflvuran hastalarda DEA de¤erlendirmede kullan›rken dikkat edilmelidir.
Biz enfeksiyon ve enflamasyon oldu¤unu bildi¤imiz hastada MCV<68 fL ve ferritin <25
ng/mL ise ilave olmufl DEA varl›¤›n› düflünmekte ve gerekti¤inde enfeksiyon ve enflamasyon
tedavisinin akut döneminden sonra tedaviye demir preparatlar› eklenmesini önermekteyiz.
11. Serbest eritrosit protoporfirin düzeyi
Hem oluflumu için gerekli olan demir azald›¤› için, demirle ba¤lanmam›fl eritrosit serbest
protoporfirin (FEP) düzeyi artar. Normal FEP düzeyi 15.5+8.3 mg/dL dir. >40 oldu¤unda
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yükselmeden bahsedilmelidir. DEA’de henüz mikrositoz ve anemi oluflmadan artaca¤›ndan
de¤erlidir. Ayr›ca gün içinde de¤erlerinde oynama olmamas›, tedavi s›ras›nda yüksek kalmas› ve ancak tedavi bitiminde normale dönmesi ve talasemide artmamas› nedeni ile nitelikli
bir parametredir. Ancak gündelik DEA tan›s›nda pek rutine girmemifltir. >100 de¤erlerinde
kurflun zehirlenmesi düflünülmelidir. Biz DEA’li hastalar›m›zda bu parametreden yararlanmamaktay›z.
12. Kemik ili¤i aspirasyonu
Demir eksikli¤i tan›s›nda yeri çok yoktur. Anemili bir hastada ay›r›c› tan› amac› ile yap›lan
kemik ili¤i aspirasyon materyali mutlaka demir boyas› ile boyanmal›d›r. Prusya mavisi ile yap›lan demir boyas› depo demiri yans›tmada alt›n standard olarak de¤erlendirilir. Kemik ili¤i
DEA’de hipersellüler olup genellikle eritroid hiperplazi gösterir.
Yeni tan› araçlar›
13. Retikülosit hemoglobin içeri¤i (CHr): Demir durumunu belirlemek için kullan›labilecek yeni bir parametredir. Kan say›m cihazlar›ndan otomatik olarak verilmektedir.
14. Serum transferrin reseptör düzeyi
Demir eksikli¤inde serum transferrin reseptör düzeyi artar (sTfR). Serum Transferrin Reseptörü organizman›n demire olan ihtiyac›n›n ve fonksiyonel demir eksikli¤inin belirleyicisi olarak enfeksiyon varl›¤›nda bile yüksektir. Doku demir eksikli¤ini ferritinden de önce göstermektedir. Eritroid hücrelerde reseptör say›s› ve kemik ili¤i eritropoez h›z› ile oranl› olarak serumda düzeyi artar. Elisa ile bak›lmaktad›r. Henüz rutin kullan›ma girmemifltir. Bölümümüzde çal›flma amac› ile FMF ve romatoid artritli hastalarda kullan›lm›flt›r.
15. Gaitada gizli kan ve parazit taramas›
Ba¤›rsaktan kan kayb› özellikle eriflkin DEA en önemli nedenlerinden biridir. Kolon kanserinde anemi tan›da en önemli parametrelerden biridir. Ülser, gastrit, parazitoz, fissür, hemoroid, porto-kaval flantlara ba¤l› kanamalar›n tan›s› iyi bir DEA tedavi öncesinde mutlaka gereklidir. Parazitoz saptanan kifli tedavisinde aile bireylerinin tedavisi de unutulmamal›d›r.
Demir tedavisi alan hastalarda gaitada yalanc› gizli kan pozitif olaca¤› unutulmamal› bu
amaçla yap›lacak incelemeler mutlaka tedavi öncesinde al›nmal›d›r.
16. Endoskopi
Özellikle gastrit, ülser ve varis tan›s› için endikasyon konulmal›d›r. Çöliak ve enflamatuar ba¤›rsak hastal›¤› da ay›r›c› tan›da düflünülmeli ve gerekti¤inde gastroenteroloji konsültasyonu yap›lmal›d›r. Ülser tedavisi verilen hastalarda demir tedavisi zamanlamas› önemlidir. Demir emilimi asit PH’da olaca¤› için antiasitlerle birlikte demir tedavisi verilmemelidir.
TEDAV‹
Demir eksikli¤i tan›s› konulduktan sonra nedeni saptanmal› ve ona yönelik tedavi yap›lmal›d›r. Küçük çocuklarda beslenme ile ilgili faktörler, büyük çocuklarda ise kan kay›plar› ve
emilim bozukluklar› daha s›k saptan›r.
Tan› konulan hasta beslenme konusunda e¤itilir. Siyah et, karaci¤er, yumurta, baklagiller,
mercimek ve dengeli beslenme önerilir. Süt günde yar›m kilo ile s›n›rland›r›l›r. Çay önerilmez.
H›zl› büyüme, hatal› beslenme, gazl› içecek tüketimi ve mensturasyonla kan kayb› nedeniyle demir eksikli¤inin s›k görüldü¤ü adolesan döneminde beslenme e¤itimi özellikle genç erifl26

kini bilinçlendirme amac› ile detayl› olarak yap›lmal›d›r.
Hastada parazitoz öyküsü veya flüphesi varsa tedavi öncesinde mutlaka parazit temizli¤i yap›lmal›d›r. Tedavi baflar›s› tam elde edilmeyen olgularda giardia aç›s›ndan dikkatli olunmal›d›r.
Sadece anne sütü alan term bebeklere 6. karma g›da alan zaman›nda do¤an bebeklere 4. ve
preterm bebeklere 2. aydan sonra demir deste¤i vermekteyiz. Profilaktik demirin dozu zaman›nda do¤anlar için 1 mg/kg/gün, prematüreler için 2 mg/kg/gün ferröz demir (Fe+2) fleklindedir. Uygulanan demir profilaksisi 24. nadiren 36. aya kadar uzat›lmaktad›r.
Demir preparatlar›n› a¤›zdan almay› engelleyen bir durum yok ve emiliminde problem olaca¤› düflünülmüyorsa, demir tedavisi mutlaka a¤›zdan verilir. Ferröz tuzlar› (Fe+2) (sulfate, glukonate, fumarat) a¤›zdan etkili ucuz ve yeterli tedavi sa¤larlar. Son 1 y›ld›r tedavide (Fe+2)
ve çinkonun birlikte oldu¤u preparat› kullanarak çok iyi sonuçlara ulaflt›k.
Geçirilmifl enfeksiyon ve enflamasyonu olmayan, demir profilaksisi almam›fl, a¤›rl›kl› olarak
inek sütü ile beslenen veya et tüketimi yetersiz, kan say›m›nda mikrositer anemi saptanan
hastada demir incelemelerini yapmaks›z›n 4-6 mg/kg/gün ferröz sulfat, 1-2 dozda vererek 1
ay sonra kontrolunu yapmaktay›z. Kontrol hemoglobin de¤erinde en az 1.0 g/dL yükselme
saptan›rsa, hasta DEA olarak kabul edilip demir tedavisine devam edilir.
Daha büyük çocuklarda genellikle demir incelemeleri (SD, TDBK, TS ve ferritin) yaparak DEA
tan›s› kesinlefltikten sonra tedaviye bafllamaktay›z. Demir eksikli¤i anemisinde 4-6
mg/kg/gün ferröz sulfat a¤›zdan olmak üzere 2-3 dozda uygulamaktay›z. Emilimin iyi olmas› için, yemekten 1 saat önce veya 2 saat sonra ve C vitamini içeren taze meyve ile birlikte
al›nmas›n› önermekteyiz.
Tedavi ile önce RDW artar ve ortalama 1-2 ayda Hb normal düzeye ulafl›r. Hemoglobin normale geldikten sonra depolar›n dolmas› için tedavi 3 ay sürdürülür. Tedavi süresi en az 3,
en fazla 5 ay olmal›d›r.
Tedavi yan›t› yetersiz oldu¤unda; ilac›n uygun flekilde al›nd›¤›ndan, devam eden kan kay›plar›n›n olmad›¤›ndan ve emilimin yeterli oldu¤undan emin olunmal› bu flartlar sa¤lanamad›¤›nda ise tan›n›n do¤rulu¤u soruflturulmal›d›r.
Emilimin yetersiz oldu¤unu düflündü¤ümüz olgularda, demir emilimini de¤erlendirmek
amac› ile 50 mg demir preparat› hastaya verildikten sonraki 1., 5. ve 24. saatlarde kan demir düzeyini ölçerek yeterli yükselme elde edilip edilmedi¤ini kontrol etmekteyiz.
Demir tedavisi s›ras›nda karfl›laflt›¤›m›z en önemli sorun küçük çocuklarda demir fluruplar›n›n tadlar›n› be¤enmemeleri, difllerinin siyah boyanmas›; büyük çocuklarda ise gastrointestinal (ishal veya kab›zl›k) problemlerdir. ‹laç intolerans› oldukça nadirdir. ‹ntolerans oldu¤unda doz azalt›m› veya ilaç de¤imi seçeneklerini uygulamaktay›z. Bu durumda 2 de¤erlikli
demir preparatlar›n› kesip, tad› nedeni ile al›m› da daha kolay olan 3 de¤erlikli demir preparatlar›na geçerek tedaviye devam etmekteyiz. Türkiye’deki tüm demir preparatlar› ve içerikleri Ek1’de verilmifltir.
Bölümümüzde komplians sorunu yaflayabilece¤imizi düflündü¤ümüz hastalara demir teda27

visini haftada 2-3 kez ayn› dozdan 5 ay süre ile uygulayarak benzer tedavi sonuçlar›na ulaflmaktay›z.
Parenteral demir tedavisini emilim bozuklu¤u oldu¤unda veya oral tedaviye intolerans (özellikle enflamatuar ba¤›rsak hastalar›nda) uygulamaktay›z. Bu amaçla IV demir kullanmaktay›z. Ek 2; IV demir tedavi flemas›
Demir eksikli¤i anemisinde kan transfüzyonunu sadece anemiye ba¤l› konjestif kalp yetmezli¤i varsa veya k›sa sürede oral tedavi yan›t›n› bekleyemeyece¤imiz hastalarda uygulamaktay›z. Bu amaçla eritrosit süspansiyonu vermekteyiz. Kronik DEA’da genelde 4 gr/dL alt›nda
transfüzyon yapmaktay›z. Kolay hat›rlama amac› ile hb düzeyi hastaya verilmesi gereken
eritrosit miktar›n›n h›z›n› belirlemektedir (Ör: Hb düzeyi 3 g/dL olan hastada eritrosit süspansiyonu 3 mL/kg).

Ek 1: Türkiyede piyasada bulunan demir preparatlar›
‹laç
2 de¤erlikli
Ferro-sanol
Ferro-glikokolsülfat
ADEKA

Damla
1 ml=27damla
30 mg
1 damla=1 mg

süsp
5 ml=20 mg
B1,6 ve
riboflavin li

Draje
40 mg
X50

Fort tb
100 mg X20

25 mg
mag 5 mg

Gentle Iron
Fe biglisinate
SOLGAR
Lösferron
Fero-glikonat
IEU

Efervesan
80 mg
X30

Oroferon Depo
Fe sülfat
Koçak

80 mg
X30

Tardyferon
Fe sülfat
Pierre Fabre

80 mg
X30
30 mg Cvit
80 mg
mukoproteoz
2.5 ml=20 mg
5 ml=40mg
15 mg Zn
200FA
50 mg C vit

Ferro zinc
Ferrozfumerat
Berko

3 de¤erlikli
Ferrum
Fe polimaltoz
A‹
Ferplex
Fesüksinilat
A‹
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‹M

50 mg/ml
20 damla

5 ml=
50 mg
15 ml=
40 mg
10flk

100 mg
350 FA

100 mg/2 ml

‹V

Ferro aroma
Amonyum sitrat
Aroma

25 mg=5 ml

Komfer
proteinsüksinilat
koçak

15 ml=40 mg
10flk

Maltofer
Hidroksipolimaltoz
A‹

5 ml=100 mg
10flk

Samson
Amonyum sitrat
fianl›

5 ml=16 mg

Santafer
Hidroksipolimaltoz
Berksan

50 mg/1 ml

5 ml=50 mg

Solufer
Hidroksipolimaltoz
Koçak

5 ml=50 mg

Ferimax
Polimaltoz
Bilim

5 ml=50 mg

Ferlos
Polimaltoz
Santa Farma

5 ml=100 mg

Vegaferon
Polimaltoz
Farmako

5 ml=100 mg

Veltifer
Polimaltoz
eczac›bafl›

5 ml=100 mg

2 ml=100 mg
X5

100 mg/2 ml
X5

Cosmofer
Hidroksi dextran
say

100 mg/2 ml
X5

Jectofer
Sorbitol-sitrikasit
Eczac›bafl›

100 mg/2 ml
X10

Venofer
Hidroksisükroz
A‹

100 mg/5 ml
X5

29

Ek 2: Cerrahpafla Pediatrik Hematoloji IV demir tedavi protokolu

Cerrahpafla T›p Fakültesi ‹ntravenöz Demir Tedavisi Protokolu
Amaç hemoglobin de¤eri 7 g/dL ve alt›nda olup kan transfüzyon yap›lmas› düflünülen ya da
oral demir tedavisinde yeterli hasta-doktor ifl birli¤inin olanaks›z oldu¤u düflünülen olgularda kan transfüzyonunun getirece¤i ek tehlikelerden kaç›nmakt›r.
1) Hb de¤eri 7 g/dL alt›nda olan hastalara uygulanacakt›r (Devam eden kanamas›, altta yatan demir eksikli¤inden farkl› bir hastal›¤›, karaci¤er ve kalp yetersizli¤i olan hastalar bu
çal›flmaya al›nmaz).
2) Tedavi öncesi retikülosit, tam kan say›m›, eritrosit morfolojisi demir, demir ba¤lama, ferritin ve e¤er kemik ili¤i yap›ld›ysa demir boyas› bak›lmal›d›r.
3) Gastroinestinal aç›dan konsültasyon yap›lmal›d›r.
4) Verilecek demir=KgX (istenilen Hb-hasta Hb g/L) X0.24 + depo demiri
Not: Hb g/L olarak al›nd›¤› için sonucu 10 ile çarp›n.
35 kg’a kadar istenilen hb=130 gr/L
demir deposu=15 mg/kg
35kg üzerinde istenilen hb=150 g/L
demir deposu= 500 mg
verilecek venofer ampul say›s› =total demir defisiti(mg)/100
Verilecek miktar günde en az 0.15 ml/kg=3 mg/kg
En fazla 0.35 ml/kg=7 mg/kg
1 ampul venofer = 100 mg demir içerir. Bir kutuda 5 ampul vard›r.
‹laç ›fl›ktan korunarak verilmelidir.
Verilecek demir dozu hesapland›ktan sonra günlere yay›larak (5-7 gün genellikle) ilaç verilir.
‹laçtan sonra ve tedavinin 21. günü tam kan say›m› yap›larak tedavi yan›t› incelenmelidir.
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Megaloblastik Anemiye Yaklafl›m
Ebru Tu¤rul SARIBEYO⁄LU *, Ömer DEVEC‹O⁄LU *

Megaloblastik anemiler genelde Vit B12 ve folik asit gibi pirimidin metabolizmas›nda gerekli
vitaminlerin eksikli¤ine ba¤l› makrositoz ve aneminin beraber oldu¤u anemilerdir. Nadiren
baz› metabolik kusurlara ba¤l› olarak da görülebilirler. En önemli patolojik bulgu inefektif
eritropoezdir. ‹nefektif eritropoezin özellikleri flöyledir:
a. aktif eritropoezle beraber erken hücre ölümü
b. kemik ili¤inden azalm›fl eritrosit ç›k›fl›
c. anemi
Bunun perifere patognomonik yans›mas› hipersegmentasyon ve makroovalositoz fleklinde
olur.
ETYOLOJ‹
Folik asit eksikli¤i:
I.
• Yetersiz al›m
• Azalm›fl absorpsiyon
• Do¤umsal folik asit metabolizmas› kusurlar›
• ‹laca ba¤l› (MTX, pirimetamin, trimetoprim vs.)
II. Vitamin B12 eksikli¤i:
• Yetersiz al›m
• ‹ntrensek faktör eksikli¤i
• Azalm›fl absorpsiyon (‹mmerslund-Gräsbeck sendromu vs)
• Vit B12 transport proteini eksikli¤i (transkobalamin II eksikli¤i),
III. Nadir nedenler:
• Orotik asidüri
• Tiamine yan›tl› megaloblastik anemi
• Lesh-Nyhan sendromu
• Do¤umsal kobalamin metabolizmas› kusurlar›
LABORATUAR ÖZELL‹KLER
• Makrositoz, eritrosit hacmi (MCV) de¤erlerine göre var›lan bir sonuçtur.
• MCV(fl)= {Hematokrit(%)x10}/eritrosit say›s› (106/µL)
• 10 yafla kadar çocuklarda MCV alt s›n›r=70+yafl (y›l olarak), üst s›n›r=84+0.6xyafl (y›l
olarak) kabaca hesaplanabilir.
• Makrositoz, MCV de¤erinin o yafl için normalde olmas› gereken de¤erden 2 standart
sapma daha fazla olmas›d›r.
• Makrositoz görülen hastalar›n yaklafl›k % 60’›nda anemi yoktur. Dolay›s›yla makrositoz
her zaman patolojik olmayabilir. (yenido¤anlar, süt çocuklar›, hamilelik, baz› ilaçlar›n yan
* ‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dal›, Uz. Dr.
** ‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dal›, Prof. Dr.
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etkisi gibi)
• Ayr›ca hiperglisemi, lökositoz, so¤uk aglutininlerin varl›¤›, al›nan kan örne¤inin uzun
süre oda ›s›s›nda bekletilmesi ve retikülositoz gibi durumlarda MCV de¤eri yüksek bulunabilir.
MAKROS‹TOZ YAPAN ‹LAÇLAR
• Kemoterapötikler: Siklofosfamid, hidroksiüre, metotreksat, azatiopürin, merkaptopürin,
2-CdA, Sitozin arabinozid, 5 florourasil,
• Antimikrobiyaller: pirimetamin, sulfametaksazol, trimetoprim, valasiklovir,
• Antiretroviraller: zidovudin, stavudin,
• Hipoglisemikler: metformin,
• Diüretikler: triamteren,
• Antikonvülsanlar: fenitoin, primidon, valproik asit,
• Antiinflamatuarlar: sulfasalazin,
• Di¤er: nitröz oksit
MEGALOBLAST‹K ANEM‹DE MORFOLOJ‹K ÖZELL‹KLER
• DNA sentezindeki bozulma sonucu proliferasyon ve maturasyon kusurludur.
• Periferik yaymada makroovalositler, anizositoz, poiklositoz ve hipersegmente nötrofiller
(nötrofillerin % 5’den fazlas›n›n 5 segmentli olmas› veya en az 1 adet 6 veya daha fazla
segmentli çekirde¤i olan nötrofil saptanmas›) görülür.
• Kemik ili¤i hiperselüler, eritroblastlar büyük görülür ve oval flekillidir. Karakteristik olarak immatür nukleuslar› vard›r. Nükleus/sitoplazma oran› sitoplazma lehine artm›flt›r.
Çekirdek olgunlaflmas› sitoplazma olgunlaflmas›n›n gerisindedir, nükleer/sitoplazmik
asenkroni mevcuttur.
• Çekirdek kromatini gevflektir.
• Granülositler de normale göre daha iri olup, çekirdek oluflumu geridir.
• Dev çomaklar ve metamiyelositler dikkati çeker.
• Megakaryositler de normalden daha iri olup, kromatinleri anormal ve sitoplazma granülasyonlar› eksiktir.
• ‹nefektif eritropoez olabilir.
• Tabloya hafif hemoliz efllik edebilir.
• Anemi yan›nda lökopeni ve trombositopeni görülmesi yad›rganmamal›d›r.

KL‹N‹K BULGULAR
Vitamin B12 eksikli¤inde klasik triad anemi, atrofik glossit ve MSS bulgular› fleklindedir. Folik asit eksikli¤i 4-7 aylar aras› daha s›k olup, kilo alamama, huzursuzluk ve kronik diare ile
dikkati çeker.
Transkobalamin II (TC-II) eksikli¤inde megaloblastik anemi vard›r ancak vitamin B12 ve folik asit düzeyleri normaldir, metabolik hastal›k bulgusu yoktur.
Orotik asidüride büyüme ve geliflme gerili¤i ve megaloblastik anemi vard›r, ancak vitamin
B12 ve folik asit düzeyleri ve TC-II düzeyi normaldir, idrarda orotik asit artm›flt›r.
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Tiamine cevapl› megaloblastik anemide megaloblastik anemi, sa¤›rl›k, diabetes mellitus, kardiyomiyopati ve optik sinir atrofisi tabloyu tamamlar.
MEGALOBLAST‹K ANEM‹L‹ HASTAYA YAKLAfiIM
Hgb ve Hct düflük,
MCV yüksek

Retikülosit

artm›fl
normal veya düflük

Periferik yayma:
Makroovalosit
Gözyafl› hücresi
Hipersegmentasyon
Howell-Jolly cisimci¤i
Spesifik kemik ili¤i bulgular›

Makrositler yok

kanama

Yalanc› pozitiflik

Megaloblastik anemi

TANI
Aneminin megaloblastik oldu¤una karar verilince afla¤›daki tetkikler istenir:
• serumda vitamin B12 ve folik asit düzeyi ölçümü,
• kanda ve idrarda do¤umsal metabolik hastal›k (DMH) taramas› (tandem MS, biotidinaz
eksikli¤i taramas›, idrarda fast blue B, sianid nitroprussid ve reduktan madde),
• kemik ili¤i aspirasyonu,
• tam idrar tahlili (proteinüri varsa 24 saatlik idrarda protein tayini).
• Serumda vitamin B12 ve folik asit düzeyleri normal saptan›r ve DMH taramas›nda bozukluk varsa hasta metabolizma uzman› ile konsülte edilir.
• Hastada vitamin B12 düflüklü¤ü saptand›¤›nda ideal olan› Schilling testi yapmakt›r.
Schilling testi intrensek faktör varl›¤› ile vitamin B12 emilimini de¤erlendirir. Ancak kullan›lan radyoaktif vitamin B12 nedeniyle çocuklardaki kullan›m› giderek azalmaktad›r.
Scilling testinin yap›lamad›¤› durumda pernisiyöz anemi de düflünülüyorsa anti intrensek
faktör ve anti parietal hücre antikoru düzeyleri istenebilir.
• ‹drarda metilmalonik asit düzeylerinin artm›fl bulunmas› vitamin B12 eksikli¤i için güvenilir bir bulgudur.
• Serumda vitamin B12 düflüklü¤ü saptanan bebeklerin annelerinde de ayn› durum araflt›r›lmal›d›r.
• Folik asit düzeyi düflük ç›karsa hastada malabsorpsiyon araflt›r›lmas› için kimotriptik
aktivite, gaitada ya¤ ve D-xylose testi istenmelidir. Ayr›ca oral yolla 5 mg pteroylglutamik
asit verildi¤inde 1 saat içinde serumda folik asit düzeyi 100 ng/ml artar. Art›fl olmazsa
konjenital folik asit absorpsiyon sorunu oldu¤u düflünülebilir. Folik asit eksikli¤i tedavi
edilmeden önce latent vitamin B12 eksikli¤i sorun yaratabilece¤i için, e¤er idrarda metilmalonik asit düzeyleri destekleyici de¤ilse serumda holotranskobalamin II düzeyleri istenebilir. Holotranskobalamin II düzeyleri serum vitamin B12 düzeylerinden daha önce düflük bulunabilir.
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• Vitamin B12 ve folik asit düzeyleri beraber düflük bulunursa serumda metilmalonik asit
ile homosistein tayini istenir. Vitamin B12 eksikli¤inde ikisi de yüksek, folik asit eksikli¤inde metilmalonik asit düzeyleri normal, homosistein yüksektir.
• Vitamin B12 ve folik asit düzeyleri normal ve DMH lehine bulgu yoksa idrarda orotik asit
bak›l›r, orotik asit negatif ise transkobalamin II eksikli¤i düflünülmelidir.
• Vitamin B12 ve folik asit tetkikleri esnas›nda dikkat edilecek nokta vitamin B12 ve folik
asit düzeyi ölçümündeki yanl›fl düflüklük veya yükseklik olma olas›l›¤›d›r; yanl›fl yüksek
ve düflük sonuçlara neden olan durumlar flöyledir:
•
Yanl›fl vitamin B12 yüksekli¤i: miyeloproliferatif hastal›klar, karaci¤er hastal›klar›,
konjenital transkobalamin II eksikli¤i, böbrek yetmezli¤i.
•
Yanl›fl vitamin B12 düflüklü¤ü: folat eksikli¤i, hamilelik, oral kontraseptif kullan›m›, multipl miyeloma.
•
Yanl›fl folik asit yüksekli¤i: örne¤in tokken al›nmas›, hemolizli kan.
•
Yanl›fl folik asit düflüklü¤ü: doku depolar› iyi bile olsa birkaç günlük diyet k›s›tlamas› ile serum folat düzeyi düfler, hamilelik, antikonvülsifler ve alkol de düzeyini düflük gösterebilir.
•
Testlerde yanl›fll›ktan süpheleniliyorsa eritrosit içi folat düzeyi ve idrarda formiminoglutamik asit tayini istenebilir. Gerçek folik asit düflüklü¤ünde formiminoglutamik
asit at›l›m› artar.
TEDAV‹
Vitamin B12 eksikli¤i
• De¤iflik tedavi flemalar› mümkündür:
• 1 ay boyunca haftal›k ‹.M. 1000 µg, sonra ayda 1 kez 1000 µg
• her gün 100 µg I.M/derialt›. 2 hafta boyunca, total doz toplamda 1-5 mg olacak flekilde haftada 2 veya 3 kez 100 µg I.M/derialt› idame
• 1 ay boyunca p.o.1000-2000 µg/gün, sonra 125-500 µg/gün
• Metaanalizde p.o kullan›m ile I.M. Kullan›m aras›nda anlaml› fark bulunamam›flt›r.
‹.T.F. Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dal›n›n tercihi haftal›k ‹.M. uygulama yönündedir. Nörolojik bulgular›n varl›¤›nda semptomlar düzelene kadar (7-14 gün) günlük uygulama yap›l›r.
• Tedavi yan›t› de¤erlendirilmesi: 100-1000 µg vitamin B12 verilmesini takiben 48 saat içinde kemik ili¤indeki megaloblastik de¤iflikliklerde düzelme veya afla¤›daki kriterlerin en az
ikisinin olmas›:
1. 10-14 gün içinde MCV’de en az 5 fl azalma,
2. 4 hafta içinde nötrofil segmentasyonunda azalma,
3. 24 saat içinde serum demirinde % 50’den daha fazla artma,
4. Aneminin 2-4 haftada düzelmesi,
5. Trombosit ve nötrofil say›s›n›n 2 hafta içinde normalleflmesi,
6. 5-10 gün içinde retikülosit düzeyinde art›fl.
Folik asit eksikli¤i
• Folik asit eksikli¤i tedavisine bafllamadan latent vitamin B12 eksikli¤i araflt›r›lmal›d›r (bak›n›z tan›)
• 200 µg/gün gibi fizyolojik dozlarda folat verilmesi ile hematolojik bulgularda düzelme sa¤34

lanmaktad›r. Önerilen tedavi dozu 1 mg/g’dür. (infantlarda 15 µg/kg/gün veya 50 µg/gün;
çocuklarda 1 mg/g). Depolar 2-3 haftal›k tedavi ile dolar. Eksikli¤e neden olan patoloji devam ediyorsa 250-500 µg/gün dozundan idame yap›labilir (hamilelerde 1 mg/g).
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Çocukluk Ça¤› Trombozlar›nda Lipoprotein(a) Yüksekli¤i
Bülent AL‹O⁄LU*, Zekai AVCI*, Bar›fl MALBORA*, Nam›k ÖZBEK*

Çocukluk Ça¤› Trombozlar›nda Lipoprotein(a)
Yüksekli¤i

High Levels of Lipoprotein(a) in the Thromboses of
Childhood

Amaç: Bu çal›flma hastanemiz Pediatrik Hematoloji Bölümü’nce izlenen trombozlu çocuklar›n tan› an›ndaki lipoprotein(a) [Lp(a)] düzeylerini incelemek amac›yla yap›ld›.

Aim: This study was conducted to analyze lipoprotein(a) [(Lp(a)] levels of thrombotic children followed up in
the Pediatric Hematology Department in our hospital at
the time of diagnosis.

Gereç ve Yöntem: Çal›flmada 1997-2006 aras›nda
tromboz tan›s› alan 122 hasta retrospektif olarak klinik
ve laboratuvar bulgular› aç›s›ndan incelendi. Serum
Lp(a) düzeyleri 30 mg/dL’den yüksek olan hastalar incelendi

Materials and Methods: Clinical and laboratory findings on 122 patients diagnosed with thrombosis during 1997-2006 were retrospectively analyzed. Patients
who have serum Lp(a) levels above 30 mg/dL were evaluated.

Sonuçlar: Çal›flmaya al›nan toplam 122 hastadan
17’sinde (% 14) Lp(a) yüksekli¤i saptand›. Hastalar›n
yafllar› yenido¤an ile 168 ay aras›nda (ortalama 63,7
ay) de¤ifliyordu. Hepsinin Lp(a) de¤eri 30 mg/dL’den
yüksek olup bunlar›n içinde de 7 hastan›n Lp(a) de¤eri
50 mg/dL’den de yüksekti. Çal›flmaya al›nan toplam
17 hastay› alt gruplara ay›rd›¤›m›zda en büyük grubu
oluflturan 6 hastan›n sadece tromboz nedeniyle baflvurdu¤u (kendili¤inden tromboz geliflen ve altta yatan
bir hastal›k saptanamayan hastalar) oldu¤u görüldü.
Hastalar›n 10’unda (% 58.8) venöz, 7’sinde (% 41.2) arteriyel sistemde tromboz vard›. Trombus anatomik lokalizasyonu ile Lp(a) aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
bir iliflki saptanmad›. Tromboza yatk›nl›¤a neden olabilecek di¤er nedenleri inceledi¤imizde, hastalar›m›z›n
12’sinde efllik eden di¤er bir nedenin oldu¤u saptand›.
Çal›flmam›zda tromboz için di¤er risk faktörleri incelendi¤inde santral venöz kateter uygulanan hastalarda
geliflen trombozlarda özellikle Lp(a) yüksekli¤inin
önemli katk›s›n›n oldu¤u saptand›. Toplam 10 hastada
heterozigot MTHFR 677C-T mutasyonu varl›¤› saptand›. Faktör V Leiden ve PT20210G-A mutasyonu hiçbir
hastada saptanmad›.

Results: Increased serum Lp(a) levels were identified
in 17 of 122 patients (14 %). The mean age of patients
at the time of diagnosis was 63.7 months (newborn-168
months). Although, all of the patients had increased serum Lp(a) levels above 30 mg/dL, 10 of the 17 patients
had serum L(a) levels above 50 mg/dL. Majority of our
study group (6 patients) consisted of patients who sustained with spontaneous thrombosis and who have not
an identifiable cause. According to anatomic location, in
10 patients (58.5 %) venous, in 7 patients (41.2 %) arterial system thrombosis were detected. There was not
statistical relationship between thrombus anatomic localization and serum Lp(a) levels. Twelve of the 17 patients had at least one another acquired risk factor. Statistical relationship was identified between central venous catheter application and serum Lp(a) levels. Ten
patients had also heterozygous MTHFR 677C-T mutation. However, factor V Leiden and PT20210G-A mutations were not detected.

Sonuç olarak, sistemik bir hastal›k olarak tüm tromboz
hastalar›n›n uygun yöntemlerle sistemik olarak de¤erlendirilmesi, edinsel ve kal›tsal risk faktörlerinin trombozlu hastalarda sistematik olarak incelenmesi gerekti¤ini vurgulamak isteriz. Baflta santral venöz kateter uygulanan hastalar olmak üzere tüm tromboz hastalar›nda Lp(a) düzeylerinin de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düflünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Tromboz, do¤umsal kalp hastal›¤›, çocuk, risk faktörleri, lipoprotein(a)

In conclusion, thrombosis should be considered to be
systemic and thrombotic patients should be evaluated
by appropriate methods. Acquired and hereditary risk
factors should be analyzed systematically in thrombotic patients. We would like to emphasize that serum
Lp(a) levels should be performed in all patients with
thrombosis especially who have central venous catheteter.

Key words: Thrombosis, congenital heart disease, children, risk factors, lipoprotein(a)

*Pediyatrik Hematoloji Bilim Dal›1, Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Ankara
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G‹R‹fi
Günümüzde yo¤un bak›m flartlar›n›n iyileflmesi, tan› olanaklar›n›n geliflmesi ve çeflitli kronik hastal›klar› tafl›yan hastalar›n yaflam sürelerinin uzamas› sonucu çocuklarda tromboz
görülme s›kl›¤›nda art›fl ortaya ç›km›flt›r (1-11). Geçmiflte eriflkin tromboz çal›flmalar›ndan
elde edilen bilgiler çocukluk ça¤›ndaki trombozlu hastalara uyarlan›rken, günümüzde çocukluk ça¤› trombozlar›n›n tan› ve tedavisi ile ilgili bilgilerimizin artmas›, çocukluklara özgü
tan› ve tedavi protokollerinin gelifltirilmesine olanak sa¤lam›flt›r.
Tromboz multifaktöriyel bir hastal›kt›r. Edinsel nedenlerin yan›s›ra kal›tsal nedenlerin de
tromboz oluflumunda katk›s› vard›r (1-21). Çocukluk ça¤› tromboz çal›flmalar› literatürde
bulunmakla birlikte bu çal›flmalarda bulunan hasta say›s› nadiren 250’nin üzerindedir (49). Bu çal›flmada, 1997-2006 tarihleri aras›nda tromboz tan›s› alan ve tedavi edilen 122 çocukluk ça¤› tromboz hastas›nda saptanan lipoprotein(a) [Lp(a)] yüksekli¤i ile ilgili bilgilerimizin de¤erlendirmesi yap›ld›.
GEREÇ ve YÖNTEM
Hasta Popülasyonu ve Veri Toplanmas›
Çal›flmaya Ocak 1997-May›s 2006 aras›nda hastanemizde yatarak izlenen ve Pediyatrik Hematoloji Bölümü’ne dan›fl›lan, objektif yöntemlerle tromboz tan›s› alm›fl, 0-18 yafl aras›nda
122 hasta al›nd›. Serum Lp(a) düzeyleri 30 mg/dL’den yüksek olan hastalar de¤erlendirmeye al›nd›. Trombozlu hastalar›n tüm bilgilerine dosyalar› incelenerek ulafl›ld›. Cinsiyetleri, tan› an›ndaki yafllar› ve tan›lar› kaydedildi.
Tromboza neden oldu¤u düflünülen hastal›klar afla¤›daki flekilde s›n›fland›r›ld›: Do¤umsal
kalp hastal›¤› olanlar [siyanozlu DKH (pulmoner stenozla birlikte atriyal septal defekt ve/veya patent foramen ovale; büyük arterlerin transpozisyonu; pulmoner atreziyle birlikte ventriküler septal defekt veya intakt ventriküler septum; Fallot tetralojisi; triküspit atrezisi; Ebstein anomalisiyle birlikte atriyal septal defekt; total pulmoner venöz dönüfl anomalisi), siyanoz olmayan DKH (ventriküler septal defekt, atriyal septal defekt, atriyoventriküler septal defekt, aort koarktasyonu, aort stenozu)]; tromboz nedeniyle baflvuranlar (kendili¤inden tromboz geliflen ve altta yatan bir hastal›k saptanamayan hastalar bu gruba al›nd›); böbrek hastal›¤› olanlar; solunumsal s›k›nt› sendromu olanlar; infeksiyon nedeniyle hastaneye yatan ve
izleminde tromboz geliflen hastalar; kanser hastalar›; kardiyomiyopatisi olanlar; karaci¤er
hastal›¤› olanlar; kollajen doku hastal›¤› olanlar; di¤er nedenler.
Tromboz Yerleflimi ve Tan› Yöntemleri
Tromboz tan›s› konulmas›na ve anatomik yerleflim yerlerinin gösterilmesine yard›mc› olan
görüntüleme yöntemleri kaydedildi. Anatomik yerleflim yerine göre trombozlu hastalar befl
gruba ayr›ld›: Merkezi sinir sistemi (serebral ven, serebral arter, serebral sinus); kalp (sa¤ atriyum, sol atriyum, sa¤ ventrikül, sol ventrikül); kar›n içi venler (portal ven, hepatik ven, vena kava inferior, böbrek veni); periferik arter; periferik ven.
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Tromboza yatk›nl›k yapan nedenler
Tromboz oluflmas›na katk›da bulunan tetikleyici faktörlerin (infeksiyon, ameliyat, SVK kullan›m›, anjiyografi, hipoksi) varl›¤› araflt›r›ld›. Ameliyat uygulanan hastalarda uygulanan
ameliyat›n tipi kaydedildi.
Hastalar›n dosyalar›ndan elde edilen laboratuvar testlerinden afla¤›da belirtilenler kaydedilerek de¤erlendirmeye al›nd›. Tam kan say›m› parametreleri [hemoglobin (Hb), hematokrit
(Hct), beyaz küre (BK) say›s›, trombosit say›s›)], p›ht›laflma testleri [protrombin zaman› (PZ),
ve aktive parsiyel tromboplastin zaman› (PTZ)], koagulasyon ve antikoagulasyonda rol oynayan proteinler [fibrinojen düzeyi, antitrombin (AT), protein C (PC) ve protein S (PS) aktiviteleri], fibrin y›k›m› ile iliflkili proteinler (d-dimer ve fibrin y›k›m ürünü düzeyleri); antikorlar
[antikardiyolipin antikor (AKA) IgG ve IgM düzeyleri, antinükleer antikor (ANA) düzeyi]; di¤er
testler (açl›k homosistein, açl›k kolesterol, açl›k trigliserid, C3 düzeyleri).
Analiz metotlar›
Tam kan say›m› için kalibrasyonu günlük yap›lan otomatik hemositometre (Cell Dyn 3700,
Abbott, USA) kullan›ld›. 0,072 ml % 7.5 K3-etilendiamintetraasetik asit solüsyonü içeren
standart tüplere al›nan venöz kandan Hb, Hct, BK say›s›, trombosit say›s› ölçüldü. Koagulasyon testleri 2000 y›l›ndan önce IL-200 ile (Instrumentation Laboratory, Italya), 2000 y›l›ndan sonra ise Diagnostica Stago (Fransa) her bir aletle uyumlu kitler kullan›larak bak›ld›. Bu
amaçla 0,5 ml (1 volüm) 0,109 M trisodyum sitrat solüsyonu içeren standart tüplere 4 ml
tam kan (9 volüm) konulduktan sonra elde edilen plazma kullan›ld›. Bu aletler yard›m›yla
her hastada hepsi birden mevcut olmamak üzere plazma PZ, aPTZ, fibrinojen, d-dimer, INR,
AT, PC aktivitesi, PS aktivitesi, FVIII aktivitesine bak›ld›. Fibrin y›k›m ürünleri, 2000 y›l›ndan önce Latex agglutination yöntemiyle, 2000 y›l›ndan sonra ise özel kiti kullan›larak koagulometrik yöntemle (Stago, Fransa) bak›ld›. Lupus antikoagülan›, özel kiti kullan›larak koagülometrik yöntemle (Stago, Fransa) sitratl› plazmada bak›ld›. Antikardiyolipin antikor IgM
ve IgG Elisa yöntemi ile; ANA fluorescence microscope ile indirek immünfloresans yöntemi
(Hep-2 cells) ile serumda çal›fl›ld›. Lipoprotein(a), Roche Klinik Kimya Analizör’de serum veya plazmas›nda immünoturbidimetrik olarak kantitatif ölçüldü. Homosistein, Axsym (Abott)
cihaz› ile fluorescence polarization immunoassay (FPIA) yöntemi ile serum veya plazmada çal›fl›ld›. Kantitatif kolesterol ve trigliserid düzeyleri Moduler (Roche) cihaz› ile enzimatik olarak
serumda çal›fl›ld›. Kantitatif kompleman 3 düzeyi, Modüler (Roche) cihaz› ile immunotubidimetrik yöntemle serum veya plazmada çal›fl›ld›.
Laboratuvar de¤erleri
Hematokrit düzeyi yenido¤an döneminde % 65, yenido¤an dönemi d›fl›nda % 55’in üzerinde
olan hastalara polisitemi, trombosit say›s› 450 x 109/L üstünde olan hastalara trombositoz,
fibrinojen de¤eri 400 mg/dL üstünde olan hastalara da hiperfibrinojenemi tan›s› kondu (22).
Hemoglobin ve eritrosit hacmi için yafla uygun de¤erler kullan›ld›. Yafla göre antitrombin de¤eri, PC aktivitesi ve PS aktivitesi düflük olan hastalar eksiklik olarak kabul edildi (22). Faktör VIII aktivitesi için % 150, AKA IgM için 7 MPL U/L, AKA IgG için 19 GPL U/L, LA için 60
sn, homosistein düzeyi için 15 ÌM/L, total kolesterol için 200 mg/dL, trigliserid için 150
mg/dL üstünde olan de¤erler yüksek olarak kabul edildi. Antinükleer antikor pozitifli¤i ve 8
mg/dL’den düflük C3 düzeyi patolojik olarak de¤erlendirildi.
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Akut dönemde AT, PC ve PS düzeyleri düflük olan hastalarda, akut dönemden sonra bu de¤erlere yeniden bak›l›p bak›lmad›¤› araflt›r›ld›. Buna göre trombozun akut döneminden sonra yap›lan incelemede AT, PC veya PS de¤erleri düflük bulunan hastalar ve akut dönemde bu
antikoagulan proteinlerden biri eksik olup, anne veya babas›ndan biri de tafl›y›c› olan bireyler AT, PC veya PS için kal›tsal eksiklik kabul edildi.
Moleküler analiz
Çal›flmaya kat›lan hastalar›n ailelerinden moleküler analizleri için yaz›l› izin al›nd›. Her bir
hastadan analiz için tan› an›nda 0,072 ml % 7.5 K3-etilendiamintetraasetik asit solüsyonü
içeren standart tüplere 2 ml tam kan al›narak bu örnekten DNA izole edildi. Genotipleme klasik yöntemler uygulanarak yap›ld›. Genotipleme sonucu FV Leiden, MTHFR 677 ve PT 20210
mutasyonlar›n› heterozigot veya homozigot flekilde tafl›yan hastalar kaydedildi (23,24).
BULGULAR
Tromboz hastalar›n›n tümü hastanede yatan ve Pediatrik Hematoloji Bölümüne dan›fl›lm›fl
majör trombozu olan hastalard›. Çal›flmaya al›nan toplam 122 hastadan 17’sinde (% 14)
Lp(a) yüksekli¤i saptand›. Hastalar›n yafllar› 0-168 ay aras›nda (ortalama 63,7 ay) de¤ifliyordu. Hastalar›n 10’u (% 58.8) erkek, 7’si (% 41.2) k›zd›.
Çal›flmam›zda Lp(a) yüksekli¤i merkezi sinir sistemi trombozlar›n›n % 7.1’inde, kalp trombozlar›n›n % 8.8’inde, kar›n içi büyük ven trombozlar›n›n % 11.5’inde, periferik arter trombozlar›n›n % 16.7 ve periferik ven trombozlar›n›n da % 19.4’ünde Lp(a) saptand›. Trombus
anatomik lokalizasyonu ile Lp(a) aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki saptanmad›.
Hepsinin Lp(a) de¤eri 30 mg/dL’den yüksek olup bunlar›n içinde de 7 hastan›n Lp(a) de¤eri
50 mg/dL’den de yüksekti.
Çal›flmaya al›nan toplam 17 hastay› alt gruplara ay›rd›¤›m›zda 6 hastan›n sadece tromboz
nedeniyle baflvurdu¤u (kendili¤inden tromboz geliflen ve altta yatan bir hastal›k saptanamayan hastalar), 5 hastada do¤umsal kalp hastal›¤› (büyük arter transpozisyonu, aort koarktasyonu, atriyoventriküler septal defekt, Fallot tetralojisi, ventriküler septal defekt), iki hastada vaskülit, iki hastada kronik böbrek hastal›¤›, bir hastada travma, bir hastada kronik
böbrek hastal›¤› ve kardiyomiyopati oldu¤u saptand›.
Tan› s›ras›nda toplam 24 anatomik bölgede tromboz saptand›. Bunlardan 13 hastada tek
bölgede (5 hasta periferik ven, 5 hasta periferik arter, bir hasta hepatik ven, bir hasta sinovenöz tromboz ve bir hasta sa¤ ventrikül) tromboz vard›. Birden fazla bölgede tromboz saptanan 4 hastan›n üçünde üç bölgede (bir hasta sinovenöz tromboz, vena kava inferior ve periferik ven; bir hasta sol atriyum, sol ventrikül ve periferik arter; bir hasta vena kava inferior, böbrek veni ve periferik ven), birinde iki bölgede (sol atriyum ve periferik arter) tromboz
vard›. Hastalar›n 10’unda (% 58.8) venöz, 7’sinde (% 41.2) arteriyel sistemde tromboz vard›.
Efllik eden di¤er nedenler
Tromboza yatk›nl›¤a neden olabilecek di¤er nedenleri inceledi¤imizde, hastalar›m›z›n 12’sinde efllik eden di¤er bir nedenin oldu¤u saptand› (Tablo 1).
Çal›flmam›zda 17 hastan›n tümünün Lp(a) düzeyinin 30 mg/dL’den (36-141,8 mg/dL), bun39

Tablo 1. Lipoprotein(a) yüksekli¤ini saptad›¤›m›z hastalar, klinik özellikleri, serum lipoprotein(a) düzeyleri,
tromboz yerleri, efllik eden edinsel ve kal›t›msal nedenler.
Hasta

Baflvuru an›ndaki Tromboz yeri
tan›

1. 24 ay, k›z

Büyük arter
transpozisyonu

Sinovenöz tromboz
Vena kava inferior
Periferik ven

80,2

Anjiyografi
SVK

Normal

2. 120 ay, erkek

Kronik böbrek
yetmezli¤i
Kardiyomiyopati

Periferik ven

39,0

SVK

Heterozigot
MTHFRC-T

3. 42 ay, erkek

Vaskülit

Periferik arter

36,0

Trombosit ≠
AKA IgG≠

Heterozigot
MTHFR677C-T

4. 10 ay, k›z

Sa¤l›kl›

Periferik arter

43,7

Saptanmad›

Normal

5. 120 ay, k›z

Vaskülit

Periferik arter

44,0

Saptanmad›

Normal

6. 42 ay, erkek

Sa¤l›kl›

Hepatik ven

52,0

Trombosit ≠
Heterozigot
Lupus
MTHFR677C-T
antikoagülan› (+)

7. 120 ay, erkek

Aort koarktasyonu Sol atriyum
Sol ventrikül
Periferik arter

46,6

Saptanmad›

Heterozigot
MTHFR677C-T

8. 22 ay, erkek

Atriyoventriküler
septal defekt

Sol atriyum
Periferik arter

45,0

Enfeksiyon
Kolesterol ≠

Normal

9. Yenido¤an, k›z

Sa¤l›kl›

Periferik arter

36,0

Enfeksiyon

Heterozigot
MTHFR677C-T

Periferik ven

47,0

Enfeksiyon

Heterozigot
MTHFR677C-T

10. 144 ay, erkek Sa¤l›kl›

Lp(a) düzeyi Efllik eden di¤er Kal›t›msal nedenler
nedenler

11. 8,5 ay, erkek

Çoklu travma

Sinovenöz tromboz

78,0

Beyin ameliyat›
SVK

Normal

12. 156 ay, k›z

Kronik böbrek
yetmezli¤i

Periferik ven

58,0

SVK

Heterozigot
MTHFR677C-T

13. 168 ay, k›z

Kronik böbrek
yetmezli¤i

Periferik ven

48,0

Trombosit ≠
Trigliserid ≠
SVK

Heterozigot
MTHFR677C-T

14, 11 ay, k›z

Fallot tetralojisi

Vena kava inferior
Böbrek veni
Periferik ven

141,8

BlalockTaussing
ameliyat›
Trombosit ≠
SVK

Normal

15. 16 ay, erkek

Sa¤l›kl›

Periferik ven

33,0

AKA IgM ≠

Heterozigot
MTHFR677C-T

16. 18 ay, erkek

Sa¤l›kl›

Periferik arter

66,5

Saptanmad›

Heterozigot
MTHFR677C-T

17. 60 ay, erkek

Ventriküler septal
defekt

Sa¤ ventrikül

50,5

Anjiyografi
AKA IgG ≠

Normal

K›saltmalar: AKA: Antikardiyolipin antikor; MTHFR: Metilentetrahidrofolat redüktaz; SVK, santral venöz kateter

lar›n da 7’sinde 50 mg/dL’den yüksek oldu¤u saptand› (Tablo 1).
Çal›flmam›zda tromboz için di¤er risk faktörleri incelendi¤inda de SVK uygulanan hastalar40

Tablo 2. Literatürde lipoprotein(a) yüksekli¤i ile ilgili yay›nlar›n karakteristikleri (33-35,37)
Von Depka M
(33) (11-77 yafl)
(n: 685) (venöz)

Nowak-Göttl U
(34) (0-18 yafl)
(n: 186) (venöz)

Nowak-Göttl U
(35) (YD-18 yafl)
(n: 301) (venöz)

Nowak-Göttl U (37)
(0-18 yafl) (n: 72)
(venöz+arteriyel)

Lipoprotein(a)

20,0

42,0*

14,9

A:8 (% 22)**
V:5 (% 14)**

Faktör V Leiden

29.0

24,6

29,2

A: 11 (% 30)
V: 14 (% 38)

MTHFR 677C-T

10,0

-

-

-

Protrombin 20210G-A

7,0

-

3,7

-

Protein C eksikli¤i

3,0

8,5

6,6

A: 2 (% 5,5)
V: 8 (% 22)

Protein S eksikli¤i

4,0

1,6

1,3

-

Antitrombin eksikli¤i

2,5

3,7

14,9

A: 0 (% 0)
V: 2 (% 5.5)

* Lp(a) > 30 mg/dL, ** Lp(a) > 30 mg/dL, K›saltmalar: A, arteriyel; MTHFR: Metilentetrahidrofolat redüktaz; V, venöz

da geliflen trombozlarda özellikle Lp(a) yüksekli¤inin önemli katk›s›n›n oldu¤u saptand›
(p<0.05).
Kal›tsal nedenler
Hasta grubumuzdaki 17 hastan›n AT, PC ve PS düzeyleri akut dönemde incelendi ve bunlardan hiçbirinde AT, PC ve PS eksikli¤i saptanmad›.
Trombofilik mutasyon analizi hasta grubumuzdaki hastalar›n hepsine uyguland›. Toplam 10
hastada mutasyon heterozigot MTHFR 677C-T mutasyonu varl›¤› saptand›. Yedi hastada
mutasyon saptanmad›. Faktör V Leiden ve PT20210G-A mutasyonu hiçbir hastada saptanmad›.
TARTIfiMA
Lipoprotein(a) hem in vivo hem de in vitro olarak antifibrinolitik özelliklere sahip ve yüksekli¤i durumunda çeflitli kalp damar hastal›klar›na neden olan bir proteindir. Venöz tromboz
ve inme için önemli bir risk faktörüdür. Lipoprotein(a)’n›n tromboz yap›c› etkisi, ürokinaz ve
streptokinaz ile plazminojene ba¤lanmak için yar›fl, plazminojen etkinli¤ini art›ran protein
olan tetranektine ba¤lan›p tetranektinin etkinli¤ini inhibisyon, plazminojenin endotel ve
makrofajla etkileflimini azaltmas› ve fibrinojen ile fibrine ba¤lanarak fibrinolizisi bozucu etkisi ile aç›klanmaktad›r (25).
Çeflitli çal›flma ve olgu sunular›nda çeflitli kronik hastal›klara sahip hastalarda da önemli bir
tromboz nedeni oldu¤u gösterilmifltir (26-31). Her ne kadar serum Lp(a) düzeyi 25 mg/dL’nin
üzerinde yüksek olarak kabul edilmesine karfl›n Lp(a)’n›n tromboz oluflmas›na neden olabilece¤i düflünülen eflik de¤er tart›flmal›d›r. Eriflkinlerde serum Lp(a) düzeylerinin 30
mg/dL’den yüksek oldu¤u durumlar›n kalp damar hastal›klar› geliflmesinde risk oldu¤u kabul edilen bir görüfltür (32). Venöz trombozlu eriflkin hastalarda yap›lan bir çal›flmada 30
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mg/dL’nin üzerindeki Lp(a) de¤erlerinin kontrol grubuna göre tromboz riskini 3,2 kat art›rd›¤› gösterilmifltir (33). Bu çal›flmada yazarlar özellikle Lp(a) yüksekli¤i ile birlikte FV Leiden
mutasyonunun varl›¤›n›n trombozlu hastalarda sa¤l›kl› kontrol grubuna göre daha s›k oldu¤unu bildirmifllerdir. Venöz tromboz geliflen çocuk hastalar ile kontrol grubu aras›nda yap›lan bir çal›flmada 30 mg/dL’nin üzerindeki serum Lp(a) düzeylerinin trombozlu hastalarda
sa¤l›kl› çocuklara göre daha s›k görüldü¤ü (% 42’e % 10.3) ve 30 mg/dL üzerindeki Lp(a) düzeylerinin tromboz riskini 7,2 kat art›rd›¤› gösterilmifltir (34). Yazarlar, artm›fl Lp(a) düzeylerinin tromboz geliflmesinde ba¤›ms›z bir risk faktörü oldu¤unu bildirmifltir. Altta yatan herhangi bir kronik hastal›k olmadan kendili¤inden tromboz geliflen 0-18 yafl aras›nda 301 çocuk venöz tromboz olgusu ile yap›lan di¤er bir çal›flmada Lp(a) düzeyi yüksekli¤inin tüm hastalar içinde hastalar›n % 14,9’unda, yineleyen trombozu olmayan hastalar›n % 17.7’sinde,
yineleyen trombozu olan hastalar›n da % 9.4’ünde görüldü¤ü bildirilmifltir (35). Çal›flmam›zda geçmifl yay›nlarda da belirtildi¤i üzere serum Lp(a) düzeyi 30 mg/dL’den yüksek olan hastalar al›nm›flt›r.
Baz› çal›flmalarda tromboz ile ilgili olarak serum Lp(a) düzeyinin 50 mg/dL’den yüksek de¤erlerinin önemli oldu¤u bildirilmifltir (36). Bununla iliflkili olarak inme nedeniyle izlenen
hastalarda serum Lp(a) düzeylerinin 50 mg/dL’den yüksek olmas›n›n serebral iskemi ile iliflkili olabilece¤i öne sürülmüfltür (36). Bu düflünceyle Lp(a) düzeyi 50 mg/dL’den yüksek çocuklarda yap›lan bir çal›flmada tromboza yatk›nl›¤a neden olan Lp(a) d›fl›nda di¤er ek bir nedenin oldu¤u ve ailelerinde ebeveynlerinden birinin etkilendi¤i gösterilmifltir (37). Bu çal›flmada arteriyel trombozlar›n % 22’sinde, venöz trombozlar›n da % 14’ünde Lp(a) yüksekli¤i
saptand›¤› bildirilmifltir. Yazarlar yüksek Lp(a) düzeylerine sahip çocuklar›n ailelerinde de
tromboza e¤ilim oldu¤unu ileri sürmüfllerdir. Çal›flmam›zda hastalar›n 7/17’sinde serum
Lp(a) düzeyi 50 mg/dL’nin üzerinde olmas›na karfl›n ailelerinde tromboza yatk›nl›k hiçbir
hastada saptanmad›.
Serum Lp(a) düzeylerinin yüksekli¤i ile yenido¤an ve çocukluk ça¤›ndaki iskemik inme olaylar›, kar›n içi büyük venlerin trombozlar›, vena kava inferior trombozu, SVK ile iliflkili trombozlar aras›nda iliflki oldu¤u gösterilmifltir (33-35,37-41). Buna karfl›n kateter ile iliflkili
trombozlar›n incelendi¤i bir çocukluk ça¤› çal›flmas›nda Lp(a) yüksekli¤inin tromboz oluflmas›nda anlaml› bir katk›s› olmad›¤› saptanm›flt›r (38). Çal›flmam›zda da SVK uygulanan hastalarda geliflen trombozlar ile Lp(a) aras›nda iliflki oldu¤u gösterilmifltir.
Sonuç olarak, sistemik bir hastal›k olarak tüm tromboz hastalar›n›n uygun yöntemlerle sistemik olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤ini, edinsel ve kal›tsal risk faktörlerinin trombozlu
hastalarda sistematik olarak incelenmesinin gerekti¤ini vurgulamak isteriz. Baflta SVK uygulanan hastalar olmak üzere tüm tromboz hastalar›nda Lp(a) düzeylerinin de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düflünmekteyiz.
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Pediyatrik Olgularda Kök Hücre Nakli Türkiye Deneyimi

TPHD* K‹T Çal›flma Grubu Ad›na
Savafl KANSOY **
* Serap Aksoylar, Sema Anak, Hülya Bilgen, Gündüz Gediko¤lu, Volkan Hazar, Aydan ‹kincio¤ullar›, Mehmet Ertem, Savafl Kansoy, Ülker Koçak, Vedat Köseo¤lu, Alphan Küpesiz,
Emin Kürekçi, Haldun Öniz, Atila Tanyeli, Nurdan Taçy›ld›z, ‹lhan Tezcan, Duygu Uçkan,
Akif Yeflilipek, Mualla Çetin, Haldun Öniz, Hale Ören, Gülyüz Öztürk ve Emel Ünal.

Ülkemizde, pediyatrik kemik ili¤i kök hücre transplantasyon (K‹T) merkezlerinin kurulmas›
1988 y›l›ndan sonra gerçekleflmeye bafllam›fl olup, halen dokuzu aktif olarak çal›flan 11 pediyatrik K‹T merkezi faaliyet göstermektedir (Tablo 1).
Türk Pediatrik Hematoloji Derne¤i (TPHD) çat›s› içinde oluflturulan “Pediatrik K‹T Çal›flma
Gurubu”, 2000 y›l›ndan itibaren yapt›¤› düzenli toplant›lar sonunda pediatrik hastal›klardaki K‹T endikasyonlar›n› belirlemifl olup, TPHD ve Türk Pediatrik Onkoloji Gurubu (TPOG)
‘nun internet siteleri arac›l›¤› ile hematoloji, onkoloji ve pediatri uzmanlar›na sunmufltur. Ayr›ca, haz›rlama rejimleri, graft versus host hastal›¤› (GVHH) profilaksi ve tedavisi, CMV infeksiyonlar›nda genel yaklafl›m, transplant sonras› afl›lama program› gibi konularda standardizasyon sa¤lanmas› için gerekli çal›flmalar da büyük ölçüde tamamlanm›flt›r (1).
Ülkemizde yap›lan tüm pediatrik transplantasyon verilerinin 2006 y›l›nda kay›t alt›na al›nmaya bafllamas›ndan sonra 2007 y›l›nda “online eriflimli veritaban›” na geçilmifltir. Gelifltirilen yaz›l›m ile birlikte transplant merkezleri, kendilerine ait verilerin kay›t edilmesi, güncellenmesi ve istatistik de¤erlendirmelerini yapabilmektedir. Ayr›ca, bu veri kay›tlar›n›n, “European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) Registry” kay›t sistemine tam
uyarlanm›fl hale getirilmesi için gerekli çal›flmalar bafllat›lm›flt›r (2). Transplant merkezleri
içinde iki merkez “EBMT akreditasyonu” alarak akraba d›fl› nakiller için tarama ve transplantasyon çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
fiubat 2008 itibari ile yap›lan veri analizlerine göre, bugüne kadar kay›tl› olan 1082 transplant (TX) içinde % 81.5 allojenik, % 18.5 otolog transplant yap›ld›¤› görülmektedir.
Hastalar, ortalama 7.65±5.0 yafl, ortanca 7.25 yafl (1 ay-22 yafl) gibi bir da¤›l›m göstermektedir. K›z ve erkek oranlar› s›ras›yla % 39.0 ve % 61.0’d›r.
Y›llara göre da¤›l›ma bak›ld›¤›nda, son y›llarda total transplant say›lar› ile birlikte (Allojeneik
transplantasyon) say›lar›n›n da giderek artt›¤›, 2007 y›l› sonunda toplamda y›ll›k 147 gibi bir
rakama ulafl›ld›¤› görülmektedir. Ülkemizde bugüne kadar yap›lm›fl pediyatrik transplantlar›n yaklafl›k yar›s›n›n son dört y›lda gerçeklefltirilmifl olmas› da dikkati çekmektedir (Grafik
1).
Eriflkin yafl gurubuna göre çok farkl› hastal›k da¤›l›m› gösteren pediyatrik transplant olgu* Türk Pediatrik Hematoloi Derne¤i
** EÜ Pediyatrik K‹T Ünitesi, Prof. Dr.
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Tablo 1. Pediyatrik K‹T merkezleri.
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Grafik 1. Allo ve tümTX y›llara göre da¤›l›m.
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Tablo 4. Metabolik Hastal›k da¤›l›m›.

Tablo 2. Transplant tan› da¤›l›m›.
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lar›nda, baflta hemoglobinopatiler, immunyetmezlikler, edinsel ve konjenital aplastik anemiler ile osteopetrozis gibi maliyn olmayan hastal›klar % 52.8’lik bir gurubu oluflturmaktad›r.
Bu gurupta, T.major 222 olgu, aplastik anemiler 141 olgu ve immun yetmezlikler 124 olgu
ile ilk üçü olufltururken, metabolizma ve depo hastal›klar› 52 olgu ile dikkati çekiyordu. Maliyn gurupta ise AML 189 olgu, ALL 93 olgu, KML 44 olgu olarak yer almaktad›r (Tablo 2-4,
Grafik 2).
Tüm gurubun yüzde 18.5’unu oluflturan otolog nakillerde, nöroblastoma 69 olgu, AML 56 olgu, lenfomalar (Hodgkin Hastal›¤› dahil) 44 olgu ve di¤er tümörler 28 olgu ile yerini almaktad›r.
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Tablo 5. Kök hücre kayna¤›.
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Tablo 6. AlloTX’da remisyon durumu.
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Tablo 7. alloTX - Survi (ay).
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Tablo 8. Tümsa¤kal›m (1988-2008).
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Grafik 5. Ocak 2003-Aral›k 2005 survi.
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Grafik 8. Nöroblastoma’da survi (Kaplan-Meier).

Grafik 7. ALL’de survi (Kaplan-Meier).
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aylar
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Grafik 11. Fanconi Aplastik Anemi’de survi.
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Grafik 13. Di¤er immun yetmezlikler.
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Grafik 16. Akraba d›fl› (MUD) olgular.

Grafik 15. Rabdomyosarkom’da survi.
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Grafik 17. Haploidentik nakiller’de survi.

Grafik 18. KML.

Transplantlarda kök hücre kayna¤› olarak en çok kemik ili¤i (% 53.1), daha sonra periferik
kök hücre (% 41.9) ve kordon kan› (% 3.4) kullan›l›rken, çeflitli ürün kombinasyonlar›na da
baflvuruldu¤u görülmektedir. Allojenik nakillerde hücre kayna¤› olarak kemik ili¤i % 59.2
oran›nda, otolog nakillerde ise periferik kök hücre (PKH) % 65.5 oran›nda tercih edilmektedir. Eriflkin yafl guruplar›ndan farkl› olarak çocukluk ça¤›ndaki nakillerde kemik ili¤i özellikle allojenik nakillerde eski yerini korumaktad›r (Tablo 5).
Allojenik nakillerde donör olarak, ço¤unlukla identik kardefller (% 77.8) kullan›l›rken, anne
ile baba, yak›n akraba ve akraba d›fl› verici ile uygulamalar›n da önemli yer tuttu¤u (% 22.2)
anlafl›lmaktad›r. Allojenik nakillerde, HLA doku gurubu tam identik vericilerin oran› % 87.7
olup, 54 olguda haploidentik nakil ve 40 hastada da akraba d›fl› nakil gerçeklefltirilmifltir.
Haploidentik nakillerde hastal›ks›z sa¤kal›m % 49, tüm sa¤kal›m % 58, ortalama yaflam
43.4±9.5 ay, ortanca de¤er ise 29 ay (3-113)’d›r (Grafik 16). Son iki y›ld›r gerçeklefltirilen akraba d›fl› nakillerde olgular›n % 75’i ortalama 22.7±2.2 ayd›r yaflamlar›n› sürdürmekte olup,
ortanca de¤er 6 ayd›r (Grafik 15).
Maliyn hastal›klardaki nakillerde, birinci tam remisyondaki 229 olguya transplant uygulan›rken, ikinci remisyondaki 74, üçüncü remisyondaki 15 ve remisyonda olmayan 71 olguya
da TX uygulanm›flt›r. Bilindi¤i gibi, remisyon elde edilemeyen ve kemosensitif olmayan guruplarda transplant önerilmemektedir. Yap›lm›fl nakillerin ço¤unun daha çok transplant deneyiminin ilk y›llar›nda gerçekleflti¤i görülmektedir.
AlloTX’ler içinde 50 olguya iki, alt› olguya ise üçüncü kez transplant yap›l›rken, otolog gurupta ise sadece 5 olguya ikinci kez transplant yap›lm›flt›r.
Posttransplant yaflam oranlar›na bakt›¤›m›zda, maliyn guruptaki tüm olgular›n % 62.4’ünün
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yaflamlar›na olays›z devam ettikleri, % 2.3 olgunun ise izlemi terk etti¤i görülmektedir. Bu
hastalar›n % 76.0’s› primer hastal›k nüksü olmadan yaflamlar›na devam etmifl veya etmektedir. Tüm hastalar›n % 52.4’ünü oluflturan ve allojenik uygulamalar yap›lan non-maliyn guruptakilerin ise % 75.0 oran›nda yaflamlar›na devam etti¤i ve özellikle immun yetmezlik gurubunda olmak üzere toplam 54 hastada haploidentik uygulaman›n yer ald›¤› dikkati çekmektedir.
Talasemi major gurubunda 222 transplant içinde % 84.2 oran›nda transplant sonras› transfüzyonsuz yaflam devam etmektedir. Transplant sonras› talasemik rekonstitüsyon 39 hastada (% 18.9) görülmüfltür. Retransplant yap›lan 25 talasemi hastas› içinde flu anda yaflayan
19 hastan›n 16’s› transfüzyonsuz yaflam sürdürmektedir (Grafik 9).
Tüm hastal›k guruplar›n›n yaflam oranlar›, SPSS istatistik program› ile, Kaplan-Meier survival analizleri kullan›larak yap›ld›. Grafik’lerde çeflitli hastal›klar›n özellikleri belirtilmektedir
(Grafik 4-17).
Yaflam analizlerine göre, tüm allojenik gurup içinde postTX yaflam süreleri ortalama
9.73±0.36 y›l, otolog gurupta ise ortalama yaflam süresi ise 6.48±0.56 y›ld›r. Tüm gurupta
PostTX yaflam, ortalama 9.10±0.3 y›ld›r. ‹lk 100 gündeki transplanta ba¤l› mortalite olarak
tan›mlayaca¤›m›z kay›plar, allojenik gurupta % 15.2, otolog gurupta % 12.9 olup, tüm gurupta ise % 14.7’dir (Grafik 3).
Bilindi¤i gibi, nöroblastomalar pediyatrik transplantlar içinde otolog nakillerden çok yarar
gören bir solid tümör olarak ayr› bir öneme sahiptir. ‹leri evre hastal›kta sadece kemoradyoterapi ile 10 y›ll›k hastal›ks›z sa¤kal›m % 10 kadard›r. Otolog nakil yap›lan ‹leri evre nöroblastomal› 69 olgumuzun 31’i halen izlenmekte olup, bunlar›n 27’si (% 39.1) primer hastal›k
nüksü göstermeden yaflamlar›na devem etmektedir ve olays›z ortalama yaflam 3.2±0.4, ortanca 1.5 y›ld›r (Grafik 8).
Ayr›ca, 189 olgu ile en büyük hasta guruplar›ndan birini oluflturan AML’de gerçeklefltirilen
56 otolog nakilin % 60’› halen izlemde olup, ortalama yaflam süreleri 8.65±3.08, ortanca 3.0
y›ld›r (Grafik 6).
Onbefl y›ll›k süreçte, Kaplan-Meier analizlerine göre allojenik nakillerde tüm sa¤kal›m %
70.1, otolog nakillerde tüm sa¤kal›m % 47.7, tüm gurupta ise % 65.7’dir (Grafik 3).
Yaflayan tüm hastalar›n % 76.0’ü posttransplant dönemde primer hastal›k nüksü olmadan
yaflamlar›na devam etmektedir. Transplanta ba¤l› mortalite ve di¤er nedenlere ba¤l› kay›plar
da göz önüne al›nd›¤›nda bu sonuç daha da önemli olmaktad›r.
Aral›k 2002’den önce yap›lan tüm transplantlar›n 5 y›ll›k yaflamlar› de¤erlendirildi¤inde, otolog 114, allojenik 384, toplam 518 olgunun yaflam analizlerinde, olgular›n % 53.1’inin yaflam›na devam etti¤i görüldü. Allotransplantlar % 60 sa¤kal›m ve ortalama 114.1±4.8 ay, ototransplantlar % 40 sa¤kal›m ve ortalama 75±7.8 ay yaflam sürelerine sahipti (Grafik 4).
Ocak 2003 ve Aral›k 2005 aras›nda yap›lan daha yeni transplantlarda ise 2 y›ll›k ortalama
yaflam, allojenik ve otolog gurupta s›ras›yla, 49.8±2.6 ay, 41.77±4.8 ay iken, tüm gurupta
48.5±2.3 ay ve ortanca de¤er 26.6 ay idi (Grafik 5).
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Sonuç olarak, ülkemizde 20 y›ll›k bir geçmifle sahip olan pediyatrik kemik ili¤i kök hücre
transplantlar› bugün önemli say›lara ulaflm›fl olup, yaklafl›k yar›s›n›n son dört y›lda yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Transplant merkezlerinin say›ca, mevcut merkezlerin ise kapasitelerinin artmas› ve endikasyon yelpazesinin genifllemesi ile giderek ço¤alan TX say›lar› ile birlikte, önümüzdeki y›llar›n de¤erlendirmeleri daha da anlaml› olacakt›r. Transplantlar hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgiye sahip olmak için halihaz›rdaki “online eriflim”li veri kay›tlar›n›n,
EBMTR kay›t sistemine tam uyarlanm›fl hale getirilmesi için çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.
KAYNAKLAR
1. Pediyatrik Hematoloji Derne¤i Kemik ‹li¤i Kök Hücre Çal›flma Gurubu Aktiviteleri, 2000-2008.
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Wiskott-Aldrich Sendromunda Aorta Dilatasyonu ve
Henoch-Schönlein Purpuras›
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Wiskott-Aldrich Sendromunda Aorta Dilatasyonu
ve Henoch-Schönlein Purpuras›

Aortic Dilatation and Henoch-Schönlein Purpura
in Wiskott-Aldrich Syndrome

Wiskott-Aldrich sendromu egzema, trombositopeni ve
ilerleyici immün yetmezlik triad› ile karakterize X’e ba¤l› geçifl gösteren nadir bir hastal›kt›r. Wiskott-Aldrich
sendromunda vaskülit ve anevrizma oluflumu nadiren
tan›mlanm›flt›r. S›k görülmemesine ra¤men Ig A nefropatisi ve bir vakada Henoch-Schönlein purpuras›na
ba¤l› böbrek tutulumu rapor edilmifltir. Bu yaz›da Wiskott-Aldrich sendromu tan›s› konulan aorta dilatasyonu
ve Henoch-Schönlein purpuras› geliflen 16 yafl›nda erkek hasta sunulmufltur. Bilgilerimize göre, Wiskott-Aldrich sendromunda aorta dilatasyonu ve HenochSchönlein purpuras›n›n görüldü¤ü ilk vakad›r.

Wiskott-Aldrich syndrome is a rare X-linked disorder,
comprising the triad eczema, thrombocytopenia and
progressive immunodeficiency. Vasculitis and aneurysm formation are rarely described complications of
Wiskott-Aldrich syndrome. Although it is not very common, renal involvement including Ig A nephropathy and
one case with Henoch-Schönlein purpura were reported. We report the case of a 16-year-old boy with an established diagnosis of Wiskott-Aldrich syndrome, who
developed aortic dilatation and Henoch-Schönlein purpura.

Anahtar kelimeler: Aort Dilatasyonu, Henoch-Schönlein Purpura, Wiskott-Aldrich sendromu

Key words: Aortic Dilatation, Henoch-Schönlein Purpura, Wiskott-Aldrich Syndrome

To our knowledge, this may be the first case report of a
Henoch-Schönlein purpura and aortic dilatation in Wiskott-Aldrich syndrome.
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G‹R‹fi
Wiskott-Aldrich sendromu (WAS) immün yetmezlik, trombositopeni ve egzema ile karakterize X’e ba¤l› resesif geçifl gösteren nadir bir hastal›kt›r (1). WAS’li hastalar›n % 40’›nda otoimmün hastal›klar görülebilir ayr›ca lenforetiküler malignite ihtimali de yüksektir. Vaskülit ve
anevrizma oluflumu WAS’da nadir olmakla birlikte hayat› tehdit eden bir durumdur (1,2). Bu
olgu WAS’da asendan aorta dilatasyonu ve Henoch-Schönlein purpuras› (HSP) birlikteli¤inin
günümüze kadar görülmemesi nedeniyle sunulmufltur.
OLGU SUNUMU
Konjenital trombositopeni, düflük trombosit volümü, egzema ve immün yetmezlik nedeniyle
WAS tan›s› ile 10 y›ld›r takip edilen öksürük, bacaklar›nda döküntü, sa¤ ayak bile¤inde flifllik ve a¤r› yak›nmas› ile baflvuran 16 yafl›nda erkek hastan›n öyküsünden 3 gündür sa¤da
daha belirgin olmak üzere her iki ayak bileklerinde k›rm›z›, noktasal, basmakla solmayan döküntü, a¤r›, flifllik ve ›s› art›fl›n›n oldu¤u, iki haftad›r öksürdü¤ü ve balgam ç›kard›¤› ö¤renildi. Hastan›n anne ve babas› akraba de¤ildi. Trombositopeni nedeni ile alt› yafl›nda iken ölen

Resim 1. Olguda HSP’ye ait tipik purpurik döküntüler.

Resim 2. Olgudaki asendan aort dilatasyonunun
BT’deki görünümü.

Resim 3. Olgunun deri biyopsisinde lökositoklastik vaskülit görünümü.
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ve halen yaflayan iki erkek kardefli olan hastan›n fizik muayenesinde alt ekstremitelerde diz
alt›ndan itibaren basmakla solmayan purpurik lezyonlar› vard› (Resim 1). Sa¤ kulak zar›nda
psödomembran vard› ve sol kulak zar› perfore idi. Karaci¤er kosta kenar›n› 3 cm geçmekte
idi.
Laboratuvar tetkiklerinde; hemoglobin 12.5 g/dl, lökosit say›s› 19100/mm3, trombosit say›s› 23000/mm3, ortalama trombosit volümü (MPV) 4,3 fL, eritrosit sedimentasyon h›z› 40
mm/st ve antinükleer antikor (ANA) testi pozitif, Anti-ds DNA negatif, C3:118 mg/dl (N:79152) ve C4:22.3 mg/dl (N:16-38) idi. ‹mmünglobulinlerden (Ig) Ig M:30.8 (N:46-304), IgA: 575
(82-453) iken IgG ve IgE normal s›n›rlarda idi. Ekokardiografik incelemede asendan aorta çap› yaklafl›k 4 cm, ç›kan aorta anevrizmatik genifllikte ve EF % 71 idi. Toraks tomografisinde
sol akci¤er alt lobda peribronflial kal›nlaflma ve bronfllarda dilatasyon izlendi. Belirgin subkarinal ve mediastinal lenfadenopatiler gözlendi. Asendan aorta en genifl yerinde 4 cm ölçüldü (Resim 2). Di¤er aorta segmentleri normal genifllikte idi. Ayr›ca yap›sal bir anomali olarak
günümüze kadar tan›mlanmam›fl olan trakeal bronfl görünümü mevcuttu. HSP düflünülen
hastan›n tan›s› deri biyopsisi ile do¤ruland› (Resim 3). HSP yönünden tedavi verilmesine gerek kalmadan hastal›k kendini s›n›rlam›flt›r. Lenfadenopati ay›r›c› tan›s› için hastaya aç›k biyopsi yap›larak malignite ve tüberküloz ekarte edildi. Anevrizmatik aorta dilatasyonu için
cerrahi düflünülmedi. Purpurik döküntüleri kaybolan hasta halen WAS aç›s›ndan destek tedavisi (enfeksiyon ve egzema için lokal steroid tedavisi ile) takip edilmektedir. Kardefli ile tam
uyumlu olan hastaya kemik ili¤i transplantasyonu yap›lmas› için gerekli giriflimler bafllat›lm›flt›r.
TARTIfiMA
WAS bir milyon canl› erkek bebekten 4’ünde görülen, X’e ba¤l› resesif geçifl gösteren, konjenital trombositopeni (<70.000/mm3), küçük trombositler (MPV < 5 fL), egzema ve immün yetmezlik ile karakterize bir hastal›kt›r (1,2).
WAS’da otoimmün hemolitik anemi (% 14), vaskülitler (% 13), böbrek hastal›klar› (% 12), geçici artrit (% 11), kronik artrit (% 10), HSP (% 5) en s›k görülen otoimmün durumlard›r. Ayr›ca inflamatuar barsak hastal›klar›, nötropeni, üveit, rekürren anjioödem, serebral vaskülit,
dermatomiyozit, miyozit, otoimmün hepatit, piyoderma gangrenosum, eritema nodusum ve
kardiak vaskulit ile de birliktelik tan›mlanm›flt›r. ‹lginç olarak otoimmün endokrinopatiler,
sarkoidoz, Sjögren sendromu ve sistemik lupus eritematozus bu hastalarda görülmez. Di¤er
vaskülitlerde oldu¤u gibi HSP’nin varl›¤›nda kanser geliflme riski artar ve WAS olan HSP’li
hastalar›n % 38’inde malignensi geliflebilir (3-5). Etkilenen hastalarda bakteriyel enfeksiyonlar, otoimmün hemolitik anemi, artrit, glomerulonefrit, lenfoma, lösemi ve beyin tümörleri
s›k görülür. WAS’ye ba¤l› olarak enfeksiyon (% 59), kanama (% 27) ve malignite (genellikle
lenfoma) (% 12) nedeni ile ölümler olabilir (4). Hastam›z s›k akci¤er enfeksiyonu geçirdi¤i için
mediastinel lenf nodu ç›kar›larak malignite ve tuberküloz ekarte edilmifltir.
‹lk kez 1966 y›l›nda Ter Bensel (6) WAS’li hastalarda nefrotik sendrom tan›mlam›fl fakat takiben Blaese ve ark. (7) 14 WAS hastas›n›n hiçbirinde renal tutuluma rastlamad›klar›n› belirtmifllerdir. Splitler ve ark. (1980) WAS olan 32 hastan›n alt›s›nda nefropati bildirmifllerdir.
Renal tutulumun spektrumu genifl olup membranoproliferasyon, mezangial proliferasyon,
interstisyel nefrit ve IgA nefropatisi görülebilir. WAS’da de¤iflik histolojik yap›da glomerülonefritler ve HSP nadiren tan›mlanm›flt›r (8). Hastam›zda HSP tan›s› karakteristik klinik özellikler ve deri biyopsisinde lökositoklastik vaskülitin gösterilmesi ile konulmufl olup böbrek
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biyopsisine gerek duyulmam›flt›r.
WAS’da vaskülit ve anevrizma oluflumu oldukça nadir ama hayat› tehdit eden bir komplikasyondur. Vaskülitin artan IgA ve IgE’nin damar duvar›nda depozit oluflturmas› ve enfeksiyona yatk›nl›k nedeniyle anormal immün reaksiyonlar sonucunda olufltu¤u düflünülmektedir
ve nadir olmas›na ra¤men kalp, karaci¤er, böbrek, safra kesesi, mide, koroner, serebral orta ve küçük çapl› arterler tutalabilir. Aortan›n tutulumu ise çok nadirdir. Günümüze kadar
aorta tutulumu olan 4 hasta bildirilmifl olup bu hastalardan ikisinde asendan ve desandan
torasik anevrizma tespit edilmifltir. Üçüncü hastada koroner arterit ve panarterit saptanm›fl
ve fatal seyretmifl olup dördüncü hastada nekrotizan vaskulitin efllik etti¤i anevrizmal dilatasyon görülmüfltür (1,4,9-11). Hastam›zda görülen asendan aorta dilatasyonu için cerrahi
düflünülmedi. Trakeal bronfl varl›¤›n›n da s›k enfeksiyona katk›s› oldu¤u düflünülmektedir.
WAS’li hastalar›n takibinde vaskülit varl›¤›nda nadir olmas›na ra¤men fatal seyreden aorta
dilatasyonu düflünülmeli ve di¤er vaskülitler aras›nda HSP’ninde görülebilece¤i unutulmamal›d›r.
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Çocukluk Ça¤› Kanama Durumlar›n›n Nadir Bir
Nedeni: Munchausen Sendromu

Munchausen Syndrome: a Rare Cause of Hemorrhage in Childhood

Munchausen sendromu çocuk istismar›n›n ciddi bir fleklidir. Bu yaz›da a¤›z içinde kanama, vücudunun çeflitli
yerlerinde morluklar nedeniyle hastanemiz çocuk klini¤ine baflvuran ve kanama diyatezi flüphesiyle yat›r›lan
ve Munchausen sendromu tan›s› alan adolesan bir k›z
hasta sunulmufltur. On befl yafl›ndaki olgumuz kanama diyatezi etiyolojisi araflt›r›lmak üzere yat›r›ld›¤›nda
anamnezin dikkatli bir flekilde al›nmas›, ekimoz yerlerinin sadece el ile ulafl›labilen yerlerde olmas› ve di¤er
bölgelerde bulunmamas› ve hastan›n yat›fl› s›ras›nda
hasta ile annesinin davran›fllar›n›n çok yak›n izlenmesi nedeniyle Munchausen sendromu olarak de¤erlendirilmifltir. Geçmifl dönemde çok say›da hastaneye yat›fl
öyküsü olan, nedeni saptanamayan çeflitli yak›nma ve
bulgular ile baflvuran, uygun tedaviye karfl›n yak›nma
ve belirtileri devam eden, sürekli de¤iflen yak›nma ve
belirtileri olan hastalarda Munchausen sendromu tan›s›n›n düflünülmesi gerekti¤ini vurgulamak istiyoruz.

Munchausen syndrome is a serious form of child abuse. In this article, an adolescent girl who consulted our
hospital because of bleeding in her mouth and the ecchymosis on various parts of her body and diagnosed as
Munchausen syndrome, is presented. This fifteen year
old girl is considered as Munchausen syndrome because of her history during her hospitalization for analyzing the hemorrhagic diathesis etiology and the ecchymosis being only in regions that she could reach. We
would like to emphasize that Munchausen syndrome
should be considered for the patients who have repeated hospitalization stories in their past terms, or consulted for various complaints which could not be identified
or not responded the appropriate treatments.

Anahtar kelimeler: Munchausen sendromu

Key words: Munchausen syndrome
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G‹R‹fi
Munchausen sendromu (MS), hastal›k belirti ve bulgular›n›n ebeveyn taraf›ndan oluflturuldu¤u çocuk tacizinin ciddi bir formudur. Munchausen sendromu yapay olarak oluflturulan
hastal›klar›n % 10’undan az›n› oluflturur (1). Genellikle ilk 8 yaflta ve en s›k olarak 4 yafl alt›nda görülür (2,3) ve bir yafl alt›nda y›ll›k insidans› 2,8/10 000’dir (4).
Bu yaz›da a¤›z içinde kanama, vücudunun çeflitli yerlerinde morluklar nedeniyle hastanemiz
çocuk klini¤ine baflvuran ve kanama diyatezi flüphesiyle yat›r›lan ve Munchausen sendromu
tan›s› alan bir adolesan k›z hasta sunulmufltur.
OLGU SUNUMU
15 yafl›nda adölesan k›z hasta vücudunda, kollar ve bacaklar›nda morluk ve a¤›z içi kanama yak›nmalar› ile hastanemiz çocuk klini¤i acil poliklini¤ine baflvurdu. Hastan›n yaklafl›k
2 y›ld›r mevcut yak›nmalar›n›n oldu¤u ve son bir ayd›r bu yak›nmalar›n›n artt›¤› ö¤renilerek,
kanamaya e¤ilim etiyolojisi araflt›r›lmak üzere klini¤imize yat›r›ld›.
Öyküde daha önce çeflitli nedenlerden dolay› 4 kez hastaneye yat›r›ld›¤› ö¤renildi. Birinci yat›fl›nda yayg›n eklem a¤r›lar› ile baflvurdu¤u, fizik muayenesinde özellikle büyük eklemlerde
olmak üzere yayg›n eklem a¤r›lar› oldu¤u, buna karfl›n artrit bulgular› olmad›¤› ve akut eklem romatizmas› ön tan›s› ile yat›r›ld›¤› ö¤renildi. Artralji etiyolojisi nedeniyle yap›lan laboratuar tetkiklerinde hemoglobin (Hb): 11,6 g/dL; hematokrit (Htc): 35,5 %; beyaz küre say›s›
(BKS): 9,9x109/L; trombosit say›s›: 349x109/L oldu¤u ve periferik kan yaymas›nda patoloji
olmad›¤› ö¤renildi. Bu dönemde yap›lan sedimentasyon testi, C-reaktif protein, tam idrar
tahlili, PPD testi, biyokimyasal testleri ve viral seroloji testlerinin (Epstein Barr virüs, parvovirüs B19, sitomegalovirüs, hepatit virüsleri A ve B), otoimmün testlerinin (romatoid faktör,
anti-nükleer antikor, anti-çift sarmal DNA, antikardiyolipin antikor IgM, antikardiyolipin antikor IgG, lupus antikoagülan›), salmonella ve brusella testlerinin normal oldu¤u ö¤renildi.
Akut eklem romatizmas› ön tan›s› nedeniyle yap›lan elektrokardiyografi, kalp tele görüntüleme incelemesi, ekokardiyografi ve eklem grafilerinin normal oldu¤u ö¤renildi. Yat›fl›n›n 8. gününde gö¤üs a¤r›s› geliflmesi nedeniyle yap›lan toraks bilgisayarl› tomografi (BT) ve akci¤er
ventilasyon-perfüzyon sintigrafisinin normal oldu¤u ö¤renildi. Yat›fl›n›n 18. günüde mevcut
bulgular ile Ailevi Akdeniz Atefli düflünülerek kolflisin tedavisi baflland›¤› ve bu tedavi ile yak›nmalar›n›n tedavinin 7. gününde tamamen düzeldi¤i; buna karfl›n kolflisin bulant› kusma
yan etkileri geliflmesi nedeniyle tedavinin 22. gününde tedavinin kesildi¤i ö¤renildi. ‹zleminde Ailevi Akdeniz Atefli mutasyonlar›n›n ve difl eti biyopsi bulgular›n›n normal olmas› ve klinik bulgular›n›n Ailevi Akdeniz Atefli ile uyumlu olmamas› nedeniyle Ailevi Akdeniz Atefli tan›s›ndan vazgeçildi¤i ö¤renildi.
‹lk baflvurudan 5 ay sonraki ikinci yat›fl›nda bafl dönmesi, bafl a¤r›s› ve halsizlik yak›nmalar› ile baflvurdu¤u, fizik muayenesinde yafla göre tansiyon de¤erlerinin +2 SD de¤erlerinin üstünde olmas› (sistolik, 144 mHg; diyastolik, 90 mmHg) d›fl›nda patolojik bulgu saptanmad›¤› ö¤renildi. Hipertansiyon etiyolojisi nedeniyle yap›lan tetkiklerinde tam kan say›m›, periferik kan yaymas›, tam idrar tahlili, böbrek ve karaci¤er fonksiyon testleri dahil tüm biyokimyasal testleri, tiroid fonksiyon testleri ve 24 saatlik idrar analizinin normal oldu¤u ö¤renildi.
Ayr›nt›l› göz muayenesi, ayr›nt›l› bat›n ultrasonografisi, renal arter Doppler ultrasonografik
inceleme, beyin BT, beyin manyetik rezonans inceleme testleri ve kalp tele görüntüleme ve
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›

ekokardiyografi inceleme testlerinin normal oldu¤u ö¤renildi. 24 saatlik Holter arteriyel tansiyon inceleme testleri normal olan hastan›n yat›fl›n›n 7. gününde izleme al›narak taburcu
edildi¤i ö¤renildi.
‹lk baflvurudan 26 ay sonraki üçüncü yat›fl›nda nefes darl›¤›, gö¤üs a¤r›s› ve halsizlik flikayeti ile acil servise baflvurdu¤u ve yap›lan fizik muayenesinde solunum seslerinin al›namamas› nedeniyle ast›m, sessiz akci¤er ön tan›lar› ile yaklafl›k 20 gün yat›r›ld›¤› ve akut ast›m
tedavisini (ventolin nebul, steroid) takiben ast›m tedavisine devam edildi¤i, ancak izleminde
klini¤inin ast›m ile uyumlu olmamas› nedeniyle tedavinin 5. gününde tedavisinin kesildi¤i
ö¤renildi. Bu dönemde yap›lan laboratuar testleri [kreatinin fosfokinaz CPK), kreatinin fosfokinaz-miyokard band› (CPK-MB), troponin, görüntüleme yöntemleri (akci¤er grafisi), solunum fonksiyon testleri, akci¤er ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi, ekokardiyografi ve efor
testlerinin normal oldu¤u ö¤renildi.
‹lk baflvurudan 27 ay sonraki dördüncü yat›fl›nda nefes alamama ve gö¤üs a¤r›s› yak›nmalar› ile acil servisimize baflvurdu¤u ve fizik muayenesinin normal oldu¤u ö¤renildi. Laboratuvar testlerinin (CPK, CPK-MB ve troponin dahil), otoimmün testlerinin (romatoid faktör,
anti-nükleer antikor, anti-çift sarmal DNA, antikardiyolipin antikor IgM, antikardiyolipin antikor IgG, lupus antikoagülan›), görüntüleme yöntemleri (akci¤er grafisi), solunum fonksiyon
testleri, akci¤er ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi ve efor testlerinin normal oldu¤u ö¤renildi.
Soygeçmifli incelendi¤inde aralar›nda akrabal›k olmayan 34 yafl›nda anne ile 45 yafl›nda baban›n ikinci çocu¤u oldu¤u, a¤abeyinin akci¤er enfeksiyonu nedeniyle 6 ayl›kken öldü¤ü, 6
ve 13 yafl›nda sa¤l›kl› iki erkek kardefli oldu¤u ö¤renildi.
Baflvuru an›ndaki fizik muayenesinde tüm ekstremitelerinde en büyü¤ü 6x5 cm olan 5-6
adet ekimoz oldu¤u (Resim 1), petefli olmad›¤›, vücudunda iyileflmekte olan yara izleri oldu¤u, a¤›z içinin yo¤un flekilde p›ht›l› kanla dolu oldu¤u saptand›. Di¤er sistem bulgular› do¤ald›. Ayr›nt›l› a¤›z ve bo¤az muayenesi de normal bulundu.
Baflvuru an›ndaki laboratuar testleri: Tam kan say›m› (Hb: 13 g/dL, Hct:37 %, BKS: 5.8 x
109/L, trombosit say›s›: 271x109/L, ortalama eritrosit hacmi: 85,2 fl, eritrosit da¤›l›m geniflli¤i: % 13.9), periferik kan yaymas› ve rutin biyokimyasal testlerinin normal oldu¤u saptand›.

Resim 1.
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Kanamaya e¤ilim nedeniyle yap›lan testleri [protrombin zaman› (11,37 s; normal:10-12 s),
aktive parsiyel tromboplastin zaman› (32,8 s, normal: 28-40 s), in vitro kanama zaman› (kollajen-ADP: 98 s, normal: 80-150 s; kollajen–epinefrin: 123 s; normal: 80-150 s), fibrinojen
(240 mg/dL, normal: 150-400 mg/dL), trombin zaman› (16 s, normal: 12-20 s), ristosetin kofaktör (% 83, normal: % 50-120 %), vonWillebrand faktör (% 86,65, normal: % 50-150), faktör 8 (% 86,9, normal: % 50-150), faktör 9 (% 71,1, normal: % 50-150), faktör XI (% 83,7,
normal: % 50-150), faktör 13 (+), d-dimer (101 µg/L, normal: 50-150 µg/L)] normal olarak
saptand›.
Yat›fl›n›n ilk gününde a¤›z içinde yo¤un kanama geliflen hastan›n izleminde bilinci kapand›.
Nörolojik muayenesinde a¤r›l› uyarana cevab› olmayan hastan›n di¤er nörolojik muayeneleri normaldi. Beyin kompüterize tomografisi, beyin manyetik rezonans manyetik inceleme tetkikleri normaldi. ‹laç zehirlenmesi olabilece¤i düflünülerek bak›lan tarama testleri (kanda alkaloid, barbitürat, salisilat, kolinesteraz) normal bulundu. Yat›fl›n›n ikinci gününde hastan›n bilinci aç›ld›.
Çeflitli yak›nma ve bulgular ile hastanemize yat›r›l›p tetkik edilen hastan›n ekimozlar›n›n sadece ellerinin ulaflabildi¤i yerlerde olmas›, buna karfl›n s›rt gibi ellerinin ulaflamad›¤› bölgelerde olmamas›; yo¤un klinik gözlemimiz s›ras›nda cebinde bir adet enjektörün bulunmas› ve
kanama durumlar›n›n sadece doktor vizitinden hemen öncesinde lavaboya gitmesini takiben
görülmesi nedeniyle Munchausen sendromu olabilece¤i düflünüldü. Hasta halen son yat›fl›ndan sonraki alt›nc› ayda klini¤imiz ve çocuk psikiyatrisi departmanlar› taraf›ndan sorunsuz
bir flekilde izlenmektedir.
TARTIfiMA
Munchausen sendromu, çocuk istismar›n›n ciddi bir fleklidir. ‹lk kez 1951 y›l›nda Asher taraf›ndan hastane hastane dolafl›p hastal›k öyküleri uyduran ve kendilerine gereksiz yere cerrahi giriflimler uygulanmas›na raz› bir grup hastay› belirtmek için kullan›lm›flt›r (5). Asher
yaz›s›nda, Rudolf Erich Raspe’nin yazd›¤› bir roman›n bafl kahraman› olan, 18. yüzy›lda yaflam›fl, abart›l› yaflam öyküsü ve yalanlar› ile ün kazanm›fl, Baron Karl Fredrich Von Munchausen’in yaflam tarz›ndan esinlenerek, her çeflit fiziksel hastal›¤›n klinik görünümünü sergileyen, bu nedenle çok say›da hastane baflvurusu ve yat›fl› olan bir grup hastay› MS ad›yla
tan›mlam›flt›r.
Munchausen by proxy sendromu ise çocuk istismar›n›n özel bir formudur ve bu sendromda
aile veya koruyucu, çocukta bir hastal›k varm›fl gibi yapmakta ya da hastal›k yaratmakta ve
"hasta" çocu¤u doktora götürmektedir. Sonuçta, t›bbi öykü, laboratuar testleri veya hastal›¤›n gerçek nedeni de¤iflmekte veya t›bbi tedavi nedeniyle yaralar oluflmaktad›r.
Bozuklu¤un gerçek s›kl›k ve yayg›nl›k oranlar› belirli de¤ildir. Sutherland ve Rodin (6) araflt›rmalar›nda psikiyatri konsültasyonlar›nda hastalar›n % 0.8’ine bu tan›n›n kondu¤unu belirtmifllerdir. Bildirilen kurbanlar›n yafllar› birkaç hafta ile eriflkin yafl aras›nda de¤iflmektedir.
Hastalar çeflitli ilaç kullan›m›na ba¤l› olarak çeflitli organ sistemlerini ilgilendiren klinik tablolar ile baflvurabilir. Yap›lan bir araflt›rmada en çok kullan›lan ilaçlar›n antikonvülsanlar ve
opiadlar (morfin türevleri) oldu¤u saptanm›flt›r (4). Hastalar, anjina, aritmi gibi kalp-damar
sistemi; ast›m, akci¤er enfeksiyonu gibi gö¤üs hastal›klar›; ishal, kusma, kar›n a¤r›s› gibi
59

gastroenteroloji; tirotoksikoz, hipoglisemi, Cushing sendromu gibi endokrin; kronik bafl a¤r›s›, nöbet ve kafa içi kanama gibi nöroloji; hiperemezis gravidarum, erken membran rüptürü gibi jinekolojik sistem belirti ve bulgular› ile baflvurabilir.
On befl yafl›ndaki olgumuz kanama diyatezi etiyolojisi araflt›r›lmak üzere yat›r›ld›¤›nda
anamnezin dikkatli bir flekilde al›nmas›, ekimoz yerlerinin sadece el ile ulafl›labilen yerlerde
olmas› ve di¤er bölgelerde bulunmamas› ve hastan›n yat›fl› s›ras›nda hasta ile annesinin davran›fllar›n›n çok yak›n izlenmesi nedeniyle MS olarak de¤erlendirilmifltir. Geçmifl dönemde
çok say›da hastaneye yat›fl öyküsü olmas›, nedeni saptanamayan yak›nma ve bulgular ile
baflvurmas›, uygun sa¤alt›ma karfl›n çeflitli yak›nma ve belirtiler ile baflvurmas›, sürekli de¤iflen yak›nma ve belirtilerinin olmas› tan›m›z› destekler nitelikteydi. Literatür incelendi¤inde geçmifl yay›nlarda MS hastalar›n›n çeflitli kanama belirti ve bulgular› ile de baflvurabilece¤i saptanm›flt›r (7). Hastalar›n heparin ve warfarin kullan›m›na ba¤l› kanama diatezi; kinidin kullan›m›na ba¤l› purpura (8,9), damar açma, kan verme ve gastrointestinal sistemden
kanama yapt›rmaya ba¤l› anemi (10); kemoterapotik ve alkilleyici kullan›m›na ba¤l› pansitopeni gibi hematolojik bulgularla baflvurabildi¤i saptanm›flt›r. Ayr›ca kanama yerlerinin de¤iflken oldu¤u da belirtilmifltir. Üst solunum yolu kanamas› (11), d›fl kulak yolu kanamas›
(12,13), hemoptizi (14-16), gastrointestinal sistem kanamas› (17-18), hematüri (19), metroraji (20,21), vajinal kanama (22) gibi hastal›k belirti ve bulgular› ile baflvurabilir. Hatta literatürde bazen kanama diyatezi nedeniyle hemofili düflünülen hastalar da tan›mlanm›flt›r
(23).
Sonuç olarak, kanama diyatezi nedeniyle incelenen hastalarda anamnezin ve fizik muayenenin dikkatli bir flekilde al›nmas›, hasta yak›nlar›n›n da dikkatle incelenmesi gerekti¤ini vurgulamak isteriz. Geçmifl dönemde çok say›da hastaneye yat›fl öyküsü olan, nedeni saptanamayan çeflitli yak›nma ve bulgular ile baflvuran, uygun sa¤alt›ma karfl›n çeflitli yak›nma ve
belirtiler ile baflvuran, sürekli de¤iflen yak›nma ve belirtileri olan hastalarda MS tan›s›n›n düflünülmesi gerekti¤ini vurgulamak istiyoruz.
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Tan›n›z nedir?

Ayflegül ÜNÜVAR *

H.‹.Ç., 2 yafl 3 ayl›k, erkek hasta
Yak›nma: Atefl, halsizlik ve ara ara gelen öksürük
Öykü:
• Yirmi gün önce atefli bafllayan hastan›n atefl düflürücü flurup ile atefl flikayetinin devam
etmesi üzerine özel bir hastaneye götürülmüfl. Fizik muayenede dalak büyüklü¤ü de saptanan hastaya intramusküler seftriakson, takiben amoksisilin-klavulonat tedavisi bafllanm›fl. Bu tedaviye ra¤men flikayetleri devam eden hasta baflka bir hastaneye baflvurdu¤unda muayenede hepatosplenomegali ve hemogram›nda pansitopeni saptanmas› üzerine ileri tetkik ve tedavi amac›yla yönlendirilmifl.
• ‹ki yafl›nda suçiçe¤i geçirmifl.
Soygeçmifl: Anne baba aras›nda birinci derece kuzen evlili¤i d›fl›nda özellik yok. Ailenin ilk
ve tek çocu¤u.
Fizik Muayene (Patolojik Bulgular): Atefl: 39°C, KTA:140/dk/R, genel durumu orta. Soluklu¤u mevcut. Kardiak muayenede tüm odaklarda 1-2/6 sistolik üfürüm mevcut. Karaci¤er
kot alt› 2 cm, dalak 3-4 cm palpabl.
Laboratuar: Hgb:7.4 gr/dl, Hct:% 21.9, MCV:59.1 fL, MCH:18.5 pg, WBC:3500/mm3, PLT:
34000/mm3, retikülosit:% 0.2 (direkt Coombs negatif). Periferik yaymada nötropenisi mevcut (900/mm3), atipik hücre görülmedi, eritrosit morfolojisinde hipokromi ve mikrositoz d›fl›nda özellik yok.
Biokimya (patolojik bulgular): AST:78 IU/L, ALT: 24 IU/L, LDH:1887 IU/L, trigliserid:223
mg/dl, albumin:3.2 gr/dl, CRP:234 mg/dl, ferritin:4668 ng/ml (demir:19 microg/dl, total demir ba¤lama kapasitesi:284 microgr/dl), sedimentasyon:62 mm/saat. PT:15.8”, aPTT:41.4”,
Fibrinojen:235 mg/dl (N).
Bat›n ultrasonografisi: Karaci¤er boyutu artm›fl (119 mm), parenkim ekosu normal, dalak
boyutu artm›fl (111mm), ekojenite normal.
Kemik ili¤i aspirasyonu: Hiposellüler, eritroid seride displazi mevcut, 1-2 adet hemofagositoz yapm›fl histiosit görüldü. Yabanc› hücre infiltrasyonu yok.
Yüksek atefli ve nötropenisi olan hastan›n tüm kültürleri, viral serolojisi, Gruber-Widal,
Wright testleri, IgG, IgA, IgM düzeyleri al›narak seftazidim+amikasin tedavisi baflland›. Ayr›ca bazal kan örnekleri al›nd›ktan sonra eritrosit transfüzyonu yap›ld›. Tedaviye intravenöz
immunglobulin (toplam doz 2 gr/kg olacak flekilde) de eklendi. Hemokültürü steril devam
eden hastan›n idrar ve bo¤az kültürlerinde de üreme saptanmad›. ‹zleminde ‹V‹G tedavisi ile
* ‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji, Dr.
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k›smi atefl kontrolü sa¤lanm›flken, atefllerinin yeniden yükselmesi (genellikle geceleri daha
belirgin >39°C) üzerine (iki kez tekrarlanan kal›n damla incelemesinde plasmodium trofozoiti de saptanmad›), antibiyotikleri meropenem+amikasin olacak flekilde de¤ifltirildi. Ard›ndan
tedaviye teikoplanin de eklendi. ‹ki kez trombosit transfüzyonu yap›ld›. Kemik ili¤i aspirasyonu tekrar edildi (Bkz resim 1). Tüm kültürleri steril olan, viral serolojisinde bir özellik saptanmayan, iki kez çal›fl›lan Gruber Widal, Wright testi negatif, anne baba aras›nda akraba
evlili¤i, yak›n izlenen ferritin de¤erlerinde giderek yükselme (28629 ng/ml), atefl, hepatosplenomegali, pansitopeni, hipertrigliseridemisi ve kemik ili¤i aspirasyonu resimde görüldü¤ü
gibi olan hastada:
1. Tan›n›z nedir?
2. Tedavi yaklafl›m›n›z nas›l olmal›d›r?

Resim 1. Olgunun kemik ili¤i görünümü.
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GEÇEN SAYININ “Tan›n›z nedir?” CEVABI

JUVEN‹L M‹YELOMONOS‹TER LÖSEM‹
Tiraje CELKAN*
‹nsidans: Milyonda 1.2
Ortalama Tan› Yafl›: 1.8 yafl; olgular›n % 35’i bir yafl alt› ve sadece % 4’ü befl yafl üstü.
Erkek/Kad›n: 2/1
Nörofibromatozis: 200 kat artm›fl risk.
JMML hastalar›n›n % 15’i NF-1’li olgular
Noonan sendromu ve Trizomi 8’de s›k rastlan›l›r.
Fizik Muayene Bulgular›:
Egzema, cafe-au-lait lekeleri, makulopapüler döküntü,
Lenfadenomegali
Hepatosplenomegali
Kanama
Solunumsal flikayetler: Kronik taflipne, öksürük, h›fl›lt›
Atefl, enfeksiyon.
Laboratuvar Bulgular›
Hemogram:
Lökosit: >25000/mm3
Monositoz
Trombositoz
Periferik Kanda immatür miyelod hücreler, özellikle yonca fleklinde monosit öncüleri
Nuveli eritrositler
Kemik ‹li¤i:
Hiperselüler; myeloid seride art›fl, monosit say›s›nda art›fl, % 20’den az blast say›s›
Sitogenetik:
Monozomi 7: % 35-30
7q-: % 5
Normal karyotip: % 60
Di¤er: % 5

* Cerrahpafla T›p Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal›, Doç. Dr.
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Tan› Kriterleri
Destekleyici Kriterler:
Lenfadenomegali
Hepatosplenomegali
Solukluk
Cilt döküntüleri
Atefl
Laboratuar Bulgular›
Minimum Kriterler:
Filedelfiya kromozomunun negatif olmas› veya
BCR/ABL translokasyonunun olmamas›
Lökosit say›s›n›n 10.000’in üzerinde olmas›.
Kesin Tan› Kriterleri: Yafla göre artm›fl Hemoglobin F düzeyi
Periferik kanda immatür myeloid hücreler
Beyaz kürenin 100.000’in üzerinde olmas›
Klonal anomali
Artm›fl GM-CSF duyarl›l›¤›

Biyoloji
Klonal bir hastal›kt›r.Pluripotent hematopoetik kök hücreden kaynaklan›r. Bu hastal›ktaki
blastlar›n özelli¤i ortama GM-CSF eklenmeden kültür ortam›nda bol miktarda granülosit ve
makrofaj üretebilmeleridir. Blastlardan sal›nan IL-1,TNFa ve GM-CSF’in ortamdaki hücrelerin kendili¤inden büyümesini sa¤lamaktad›r. TNFa hem normal hemopoezi inhibe eder, hem
de JMML’ye özgün monosit ve makrofajlar›n ço¤almas›n› indükler.
Ay›r›c› Tan›:
Kronik viral enfeksiyon; EBV, CMV, HHV6.
1) Kemik ili¤inde hemofagositoz; viral enfeksiyon lehine
2) Viral antikor titresi
3) PCR virüs titresi
4) GM-CSF sensitivitesi tan›da de¤erli.
Prognoz
Birkaç vakada spontan remisyon görülmüfl. Blastik transformasyon % 15 hastada saptan›r.
Hastalar›n ço¤u solunumsal nedenlerden kaybedilir; lösemik infiltrasyon, enfeksiyon nadiren preB lösemi geliflebilir.
Tan›da yüksek HbF düzeyi, 2 yafl üstü olma, ve 33000/mm3’in alt›nda tombosit say›s› olumsuz prognoz gösterir.
Tedavi
13-cis retinoik asit 3 mg/kg/gün
Kemoterapi:Yan›t düflük, yan etki fazla. Farnesil transferaz inhibitörleri kullan›lmaya bafllanm›flt›r.Ayr›ca GM-CSF analoglar›n›n ve GM-CSF/difteri füzyon proteinlerinin klinik kullan›m› bafllam›flt›r.
Kök hücre nakli: Tek tedavi flans›. % 30 remisyon
Enfeksiyonlardan korunma için IVIG.
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ED‹TÖR’E MEKTUPLAR
Vitamin B12 Eksikli¤i ve Uyku
Halûk YAVUZ*

Say›n Editör;
Türk Çocuk Hematoloji Dergisinin eylül-2007 say›s›ndaki “ Yenido¤an döneminde afl›r› uyku
nutrisyonel megaloblastik aneminin ilk bulgusu olabilir mi?” bafll›kl› yaz›y› ilgi ile okudum
(1). Vitamin B12 eksikli¤inin(VBE) ülkemizin sa¤l›k meselelerinden birisi oldu¤u, son y›llarda konuyla ilgili yay›nlar›n artmas›ndan bellidir.
Bu vakalar›n, yenido¤an döneminde fazla uyuma gibi bir özellikleri oldu¤unun, ilk defa bildirildi¤ini san›yorum. Konunun irdelenmesinde fayda görüyorum. E¤er bu özellik VBE’nin ilk
bulgusu olarak al›n›rsa, di¤er bulgular›n da erken ortaya ç›kmas› ve hastalar›n daha erken
getirilmesi beklenir. Halbuki tabloda hastalar›n befline, 12. ay ve sonras›nda teflhis koyuldu¤u görülmektedir ki, bu vakalarda belirtilerin geç bafllad›¤›n› akla getirmektedir. VBE olan
çocuklar›n çok uyudu¤u, baz› yaz›larda belirtilmifltir (2,3). Fakat bu vakalar›n özelli¤i; büyüme ve geliflmenin önceleri normal iken sonra yavafllamas›,daha sonra kazan›lan yeteneklerin
(oturma, gülme, etrafla ilgilenme gibi) kayb› ile birlikte, uyku halinin (letarji) bafllamas›d›r.
Afl›r› uyku bu sebeple ilerlemifl dönem bulgusu olarak düflünülebilir. Acaba ailelerin belirtti¤i “vakalar›n yenido¤an döneminde çok uyumalar›”, hastal›ktan ziyade, tabii bir durumun
ifadesi olabilir mi? Bilindi¤i gibi bir ayl›k bebeklerde ortalama günlük uyku süresi 9-19 saat, gündüz uyku süresi 2-9 saattir (%2-%98 aral›¤›nda)(4).
Yaz›daki ilginç hususlardan birisi de vakalardan 10 unun annelerinin etyemez, birisinin ise
vegan olmas›d›r. Etyemez anne bebeklerinde VBE görülebilece¤i bilinen bir husustur. Fakat
bu durumun ço¤unlukla, etyemezlik kültürünün yayg›n oldu¤u Hindistan’da, Bat› ülkelerinde görüldü¤ü bilinmektedir. Ülkemizde rastlanan VBE’li bebeklerin ailelerinde s›k rastlanan
özellik ise bunlar›n fakir olmas›, dolay›s›yla Vitamin B-12 kayna¤› olan hayvani g›dalar› alamamalar›d›r. (5) Bu durumu; Zengin ve arkadafllar› (6), bildirdikleri yafllar› 3-24 ay aras›ndaki 13 vakalar› için “Bu bebeklerin anneleri,veganizmden habersiz olmalar›na ra¤men vegan perhiz yap›yorlard›. Çünkü fakirlikleri sebebiyle, hayvani g›da alam›yorlard›.” fleklinde
ifade ediyor. Torun ve ark.’n›n (1), vakalar›n sosyoekonomik seviyelerinin orta oldu¤unu belirtmesini, bölgede Hint kültüründen ziyade, girmek için çaba sarf etti¤imiz Avrupa Birli¤i
kültürünün etkinli¤inin artmas›na ait bir gösterge olarak yorumluyorum. Bu durum ülkemizin sanayi öncülerinden olan Kayseri’nin, etyemezlik kültüründe de öncü oldu¤u kan›s›n›
uyand›r›yor. Acaba bu durum Say›n Cumhurbaflkan›m›z›n Avrupa Birli¤i ile ilgili ola¤anüstü çabalar›n›n, kendi yöresindeki halk›m›z taraf›ndan benimsenmesinin bir sonucu olabilir
mi?
Kayseri’den bildirilen bu vakalar›n hepsinin tedavi ile düzelmesi ve son geliflimlerinin normal
olarak ölçülmesi sevindirici bir husustur. Baz› kaynaklarda, ilk iyileflmenin son durumun iyi
olaca¤› anlam›na gelmeyebilece¤i vurguland›¤› için (7,8), hastalar›n geliflmeleri aç›s›ndan takibi yararl› olabilir.
* Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Prof. Dr.
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Yaz›yla ilgili bir düzeltmenin de faydal› olaca¤›n› düflünüyorum.Tart›flma k›sm›n›n 2. paragraf›ndaki “yenido¤an›n vücut depolar›nda yaklafl›k 25 mg vitamin B12 vard›r, ilk ay süresince 0,4 mg/gün vitamin B12’ye ihtiyaç vard›r” cümlesinde yaz›m hatas› olabilir. Belirtilen rakamlar›n birimi mg de¤il, µg’d›r.
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