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YAZARLARA B‹LG‹
“Çocuk Hematoloji” dergisi Türk Pediatrik Hematoloji Derne¤inin resmi yay›n organ›d›r. Çocuk kan ve kanser hastal›klar› alan›ndaki araflt›rmalar›, ilginç olgular› ve davetli derlemeleri yay›nlar. Derginin yay›n dili Türkçe'dir. Yaz›lar›n dergide
yer alabilmesi için daha önce baflka bir dergide yay›nlanmam›fl
olmas› ve yay›nlanmak üzere gönderilmemifl olmas› gereklidir.
Sunulan yaz› yay›n kurulu taraf›ndan belirlenen en az iki hakem taraf›ndan de¤erlendirilir. Son karar dergi yay›n kurulunundur. Yay›n kurulu hakem kurulu taraf›ndan yay›n koflullar›na uygun bulunmayan yaz›lar› yay›nlamamak, düzeltmek
üzere yazar›na geri vermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmek
ya da k›saltmak yetkisindedir. Yay›n kurulu bilimsel aç›dan
yeterli görülen bir yaz›n›n yay›nlanmas›n› etik nedenlerden dolay› reddedebilir.
Yaz› kabul edildi¤i takdirde bütün bask› haklar› (copyright)
dergiye geçmifl olur. ‹nsan denekleri üzerindeki çal›flmalar 1975
Helsinki Bildirgesinin 1983'de düzenlenmifl flekline uygun olmal›, her denekten bilgilendirilmifl onay ve lokal Etik Kuruldan
izin al›nm›fl olmal›d›r. Ayr›ca çocuklarla ilgili çal›flmalarda belirlenmifl kesin etik standartlar olmad›¤›ndan yazarlar Arch Dis
Child 1978; 54: 441-2'de bildirilen politikay› ve çal›flmalar›n
hukuki yönü için Arch Dis Child 1978; 53: 443-6 ve Lancet
1977; 2: 754-5'de yay›nlanan kriterleri benimsemifltir.
Yaz›m koflullar› için “Uniform requirements for manuscripts
submitted to biomedical journals” bafll›¤› alt›nda yay›nlanan
kurallar kabul edilmifltir.
Yaz›lar›n Haz›rlanmas›
Yaz›lar orijinali ve 2 fotokopi olmak üzere 3 nüsha fleklinde
gönderilmelidir. Beraberinde tüm yaz› ve flekilleri içeren bir
disket de bulunmal›d›r. Disket içeri¤inin yaz›s› Times New
Roman karakteriyle ve 10 punto büyüklü¤üyle yaz›lmal›d›r.
Düzeltme istenen yaz›larda, yaz›n›n düzeltilmifl halini içeren
bir disket de tekrar ayr›ca gönderilmelidir. Derlemeler en fazla
10, araflt›rmalar ise 7 sayfa olmal›, olgu bildirileri ise 5 sayfay› geçmemelidir.
Yaz›lar bir baflvuru mektubu ile gönderilmeli ve bu mektubun
sonunda tüm yazarlar›n imzas› bulunmal›d›r. Yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlara aittir.
Yaz›lar standart dosya ka¤›d›na daktilo veya bilgisayar ile,
sayfan›n sadece bir yüzüne olacak flekilde, iki aral›kl› olarak
yaz›lmal›, sayfan›n her iki kenar›nda yaklafl›k üçer santim boflluk b›rak›lmal›d›r.
Yaz›lar, bafll›k sayfas›ndan bafllamak üzere ve sa¤ alt köflede
olacak flekilde numaraland›r›lmal›d›r.
Yaz›larda bulunmas› gereken k›s›mlar flunlard›r:
A) Araflt›rmalar için: 1-Bafll›k sayfas›, 2-Türkçe özet, 3-‹ngilizce özet, 4-Girifl, 5-Gereç ve Yöntem, 6-Bulgular, 7-Tart›flma, 8-Kaynaklar, 9-Tablolar, 10-fiekil ve Foto¤raflar
B) Olgu bildirileri için: 1-Bafll›k sayfas›, 2-Türkçe özet, 3-‹ngilizce özet, 4-Girifl, 5-Olgu bildirisi, 6-Tart›flma, 7-Kaynaklar,
8-Tablolar, 9-fiekil ve Foto¤raflar.
Bafll›k sayfas›: Çal›flman›n ad› Türkçe ve ‹ngilizce, büyük
harflerle olacak flekilde alt alta yaz›lmal›d›r. Yazarlar›n aç›k
ad› (küçük harf)-soyad› (büyük harf), ünvanlar›, çal›flt›klar› ku-

rum ve çal›flman›n yap›ld›¤› kurum belirtilmelidir. Yaz› ile ilgili bilgi (kongrede sunulmufl olmas›, herhangi bir kurum deste¤i, ald›¤› ödül vb) varsa belirtilmelidir. Yaz›fl›lacak yazar›n
posta adresi ile telefon, faks ve e-posta adresleri yaz›lmal›d›r.
Özet: Bafll›k sayfas›ndan sonra, ayr› bir sayfada araflt›rma ve
derlemeler için en fazla 250 kelimeyi, olgu bildirileri için 100
kelimeyi aflmayan bir özet bulunmal›; özetin amaç, gereç-yöntem, bulgular ve ç›kar›mlar alt bafll›klar› olmal›d›r. Türkçe özetin alt›nda ayn› düzendeki ‹ngilizce özet yer almal›d›r. ‹ngilizce özette “aim, methods, results, conclusion” alt bafll›klar› olmal›d›r. Her yaz›da özetlerin hemen alt›nda Türkçe ve ‹ngilizce 3-10 kelime aras›nda anahtar kelime verilmeli, anahtar kelimeler Index Medicus'un konu bafll›klar›na uygun olmal› ve ilk
harflerine uygun alfabetik s›ralanmal›d›r.
Ana Metin: Girifl, gereç ve yöntem, bulgular ve tart›flma bölümlerinden oluflur.
Varsa teflekkür yaz›s›, kaynaklardan önce konulmal›d›r.
Olgu sunumlar›: 100 kelimeyi aflmayan bir Türkçe ve ‹ngilizce özetten sonra, en az 3 kelimelik bir anahtar kelimeler k›sm›
içermelidir. Ana metin, olgu/ olgular, tart›flma, kaynaklar bölümlerinden oluflmal›d›r.
fiekil ve Foto¤raflar: Siyah-beyaz ve parlak ka¤›da bas›lm›fl
olmal› ve ayr› bir zarf içinde herhangi bir ka¤›da yap›flt›r›lmadan gönderilmelidir. Grafikler ve teknik resimler çini mürekkebi ile ayd›nger ka¤›d›na veya beyaz ka¤›da çizilmeli, ya da
bilgisayarda yap›lmal›d›r. fiekil ve foto¤raflar da üç nüsha fleklinde gönderilmelidir. Her fleklin arkas›na fleklin yönü, numaras› ve ilk yazar›n ismi kurflun kalemle yaz›lmal›d›r. fiekillerin
alt yaz›lar› ayr› bir ka¤›da, flekil numaras› bildirilerek yaz›lmal› ve flekil numaralar› metin içinde mutlaka belirtilmelidir.
Mikroskopik resimlerde büyütülme oran› ve boyama tekni¤i
aç›klanmal›d›r.
Tablolar: Ayr› bir ka¤›da çift aral›kl› olarak yaz›lmal›, tablo
içinde enine ve boyuna bölme çizgileri kullan›lmamal›d›r. Her
tablonun üzerine numara (romen rakkam› ile) ve bafll›k yaz›lmal›d›r. Tablo numaralar› metin içinde mutlaka kullan›lmal›d›r.
Kaynaklar›n yaz›l›fl›:
Kaynaklar yaz›da geçifl s›ras›na göre numaraland›r›lmal› ve
numaralar parantez içinde olarak, cümle sonunda veya cümle
içinde araflt›r›c› ismi varsa bu isimden hemen sonra yaz›lmal›d›r.
Dergi isimleri Index Medicus'a uygun olarak k›salt›lmal›d›r.
Yazar isimleri alt›y› geçiyorsa, ilk üç isim yaz›lmal› ve sonunda Türkçe kaynaklarda "ve ark.", yabanc› dildeki kaynaklarda
"et al" kelimeleri eklenmelidir.
Örnek: Pizzo PA, Rubin M, Freifeld A, Walsh TJ. Child with
cancer and infection. II. Nonbacterial infections. J Pediatr
1991; 119: 845-57.
Yazar verilmemiflse kaynak afla¤›daki gibi yaz›lmal›d›r.
Örnek: Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial).
BMJ 1981; 283: 628.

Kaynak kitap ise afla¤›daki flekilde yaz›lmal›d›r.
Örnek: Arceci RJ, Hann IM, Smith OP. Pediatic Hematology
3rd ed. Massachusetts: Blackwell, 2006: 13-25.
Kaynak kitap içinde bölüme ait ise afla¤›daki flekilde yaz›lmal›d›r.
Örnek: Shahlaee AH, Arceci RJ. Histiocytic disorders In: Arceci RJ, Hann IM, Smith OP (eds). Pediatic Hematology third
ed. Massachusetts:Blackwell , 2006: 340-60.
K›saltmalar
Bafll›k ve özette k›saltma kullan›lmamal›d›r. Metin içinde k›saltma ilk kez kullan›ld›¤›nda önüne kelime veya kelimeler
grubunun tümü aç›k olarak yaz›lm›fl bulunmal›d›r.
Yaz›flma adresi: Prof. Dr. Ömer Devecio¤lu
‹.Ü. ‹.T.F. Çocuk Sa¤. ve Hast. ABD.
Pediatrik Hematoloji/Onkoloji BD.
34390 fiehremini/Çapa/‹stanbul
Tel: (0212) 631 29 44
Fax: (0212) 631 29 44
E-Posta: odeveci@istanbul.edu.tr

Yazarlar için"Kontrol Listesi":
1) Tüm yazarlar›n imzalad›¤› baflvuru mektubu
2) Yaz›n›n 3 kopyas› (bafll›k sayfas›ndan itibaren numaraland›r›lmal›d›r)
* Bafll›k sayfas› (Çal›flman›n Türkçe ve ‹ngilizce ad›, yazarlar›n aç›k ad›, ünvanlar›, çal›flt›klar› kurum ve çal›flman›n yap›ld›¤› kurum, yaz›fl›lacak yazar›n posta adresi, telefon ve faks numaras›, e-mail adresi)
* Türkçe ve ‹ngilizce özet (anahtar kelimeleri ile birlikte)
* Girifl
* Gereç ve Yöntemler
* Bulgular
* Tart›flma
* Kaynaklar
* Tablolar
* fiekil ve foto¤raflar
3) Yaz›y› flekil ve tablolar› ile birlikte içeren bir disket (disket
üzerinde çal›flman›n ad› ve ilk yazar›n ad› bulunmal›d›r).
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ED‹TÖRDEN

‹lk sayının heyecanı içinde, ikinci sayımızı neredeyse editörden yazısı olmadan baskıya verecektik. Hatta baskı ekibi aynı yazıyı sıraya koymufltu bile. Ama iyi ki Tiraje var. Burada kendisine çok teflekkür ediyorum. ‹lk sayılarda ki katkısı çok fazla oldu. Yönetim Kurulumuzu da
kutlamam lazım. Yanıma çok iyi bir ekip verdiler. Di¤er editör yardımcılarımız Türkan hanım,
Kaan, Duygu aynı heyecanı flimdiden bizlerle paylaflıyorlar. Üçüncü sayıda onların imzasını
taflıyacak seçimleri flimdiden görür gibiyim.
Kurslar her zaman çok güzel olmufltur. Bazan çok iyi bildi¤imizi zannetti¤imiz çok klasik bir
konuyu bile uzmanından dinlemek ne kadar keyifli bir olaydır. Onun için kurs konuflmalarını
ikinci sayımızın içeri¤i olarak düflündük. Kongre düzenleme kurulu programı yaparken ne kadar yararlı konulara de¤inmifl. Keyifle okuyaca¤ınızı ümi ediyorum.
Üçüncü sayımızdan itibaren flimdilik planladı¤ımız flekilde bir derleme yazısı, dört arafltırma
yazısı, dört olgu sunumu planında çıkaca¤ız. Kongre esnasında sanırım üçüncü ve dördüncü
sayıların yazılarıda gündeme gelmifl olacak.
Kapaktaki resmi Op. Dr. Bekir Tu¤cu'dan aldık. Sema da çok güzel bir tanımlama yaptı. "Hayata tutunmak". Hani hastalarımız ilk tanılarını aldıklarında bir sarsıntı geçirirlerde, ne yapacaklarını bilemezler ya. ‹flte belki o anda, en geçerli parola bu olsa gerek diye düflündüm. Sonra toparlanma, çok güçlü bir irade ve geçen günler ve aylar sonunda "Artık iyilefltiniz. Tedavinizi kesiyoruz" sözleri ile yeniden" hayata dönmek". O küçük kuflta belki o dalın üzerinde
kısa bir mola verip sonra yeniden hayata merhaba demifl olabilir.
Kongre sonrası Haziran ayında herbiriniz önemli toplantılara katılacaksınız. Ondan sonra ver
elini iki ay yaz tatili. Bu dönemde hem dinlenmenizi, hemde yazılarınızı hazırlamanızı istiyorum. Üçüncü sayımızda buluflmak üzere hoflçakalın.
Prof. Dr. Ömer Devecio¤lu

TAM KAN SAYIMININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Prof. Dr. Nazan SARPER
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dal›, Kocaeli

Kan say›m›ndaki normalden sapmalar primer hematolojik hastal›klar›n ve sistemik hastal›klar›n yans›mas›d›r. Kan say›m› ile birlikte periferik yayman›n incelenmesi tan›ya yaklafl›mda
çok de¤erlidir. Otomatik kan say›c›lar›ndan al›nan sonuçlar de¤erlendirilirken öncelikle hasta yafl›, cinsiyeti ve o yafl ve cinsin normal de¤erleri bilinmelidir. Bundan sonra hangi hücre
serisinin veya serilerinin etkilendi¤i belirlenmelidir. ‹ki veya daha fazla hücre serisinin etkilenmesi, aplastik anemi, osteopetrozis, lösemi, megaloblastik anemi, myelodisplastik sendrom, gibi kemik ili¤indeki yetersizlik, infiltrasyon veya etkin olmayan eritropoezi; Evans
sendromu (otoimmün anemi ve trombositopeni) gibi immün nedenli y›k›mlar›, hemofagositozu veya hipersplenizmi gösterebilir. Kemik ili¤inde blast art›fl› olmas›na karfl›n lösemilerde
periferik kanda lokosit say›s›n›n her zaman yüksek olmayaca¤›, hastalar›n normal hatta düflük lokosit say›s› ile baflvurabilece¤i unutulmamal›d›r.
Yenido¤an ve çocukluk ça¤›na özgü kan say›m› de¤erleri:
Eritrositler:
Eritrositler ve hemoglobindeki farkl› yafllardaki fizyolojik de¤ifliklikler bilinmeli, gere¤inde hematoloji kitaplar›ndaki tablolardan yararlan›lmal›d›r. Sa¤l›kl› yenido¤anlarda ilk 2 haftada
ortalama Hb de¤eri 16,5-18,5 mg/dl dir. -2 standart sapma (olgular›n %95'ini kapsar) de¤eri 2 hafta sonunda 12,5 mg/dl'ye kadar düflmektedir. Hb nin 22 g/dl veya %65’i geçmesi polisitemi olarak adland›r›l›r. Büyük çocuklarda nadir olan primer polisitemide ise Hb %50 nin
veya 17 g/dl nin üzerindedir.
Yenido¤anda eritrositler makrositerdir. Do¤umdan ilk 2 hafta sonuna kadar ki dönemde ortalama MCV 108 fl den 96 fl ye düflmektedir. Ayn› dönemde -2 standart sapma de¤erleri ise
98-86 fl dir. Prematürelerde eritropoetik aktivitenin azl›¤›, yan› s›ra eritropoetin düzeyinin
düflüklü¤ü, eritrosit ömrünün k›sal›¤›, s›k al›nan kan örnekleri, kilo al›m› ile birlikte kan
hacmindeki art›fllar 2. ayda hemoglobinin 7 g/dl'ye kadar düflmesine neden olmaktad›r. Bu
durumda aneminin nedeninin araflt›r›lmas›na gerek yoktur. Transfüzyon karar› klinik bulgulara göre verilmelidir.
Yafla göre normal hemoglobin, hematokrit ve MCV de¤erleri
Fizyolojik anemi sonucu 8-12. haftada miad›nda do¤mufl sa¤l›kl› bir bebekte hemoglobin
de¤eri 9 g/dl'ye düflebilir. Anne karn›ndaki hipoksik ortam (oksijen saturasyonu %70) fetusta eritropoetin uyar›s›n›, retikülosit yap›m›n› artt›rmakta bebek yüksek hemoglobin de¤eri ile
do¤maktad›r. Do¤umla birlikte oksijen saturasyonunun %95'e ç›kmas› eritropoetin düzeyinin düflmesine, eritropoez h›z›n›n azalmas›na ve fizyolojik aneminin ortaya ç›kmas›na neden
olur. Bu dönemde, doku oksijenlenmesinde azalma s›n›r›na gelince tekrar eritropoetin yap›7

Yafl
(y›l)
0,5-1,9
2-4
5-7
8-11
12-14
Kad›n
Erkek
15-17
Kad›n
Erkek
18-49
Kad›n
Erkek

Hemoglobin (g/dl)
Ortalama alt s›n›r

Hematokrit (%)
Ortalama alt s›n›r

MCV (µ3)
Ortalama alt s›n›r

12,5
12,5
13,0
13,5

11,0
11,0
11,5
12,0

12,5
12,5
13,0
13,5

11,0
11,0
11,5
12,0

12,5
12,5
13,0
13,5

11,0
11,0
11,5
12,0

13,5
14,0

12,0
12,5

13,5
14,0

12,0
12,5

13,5
14,0

12,0
12,5

14,0
15,0

12,0
13,0

14,0
15,0

12,0
13,0

14,0
15,0

12,0
13,0

14,0
16,0

12,0
14,0

14,0
16,0

12,0
14,0

14,0
16,0

12,0
14,0

m› bafllar ve hemoglobin art›fla geçer. Bu fizyolojik gerçeklerin dikkate al›nmamas› bebeklerin anemi etyolojisine yönelik gereksiz incelemelere ya da tedavilere maruz kalmas›na neden
olabilir.
Anemilerin ay›r›c› tan›s›nda MCV çok de¤erli bilgiler vermektedir. Yafla uygun MCV de¤erlerinin bilinmesi bu nedenle önemlidir. Eriflkinde MCV ortalama 90 fl, -2 standart sapma 80
fl iken süt çocuklar›nda 70 fl nin alt›ndaki de¤erler mikrositer, 85 fl nin üstündeki de¤erler
makrositer, 72-79 fl normositer olarak de¤erlendirilmelidir. 10 yafla kadar çocuklarda MCV
alt s›n›r› =70+yafl (y›l), üst s›n›r 6 ayl›ktan sonra MCV= 84+ 0,6 yafl (y›l) formülleriyle de yaklafl›k olarak hesaplan›r. (1).
Eritrosit da¤›l›m geniflli¤i (RDW) hücrelerin irili ufakl› m›, yoksa tekdüze bir büyüklü¤e mi
sahip oldu¤unu gösteren parametredir. Normal da¤›l›m %11,5-14,5 aras›ndad›r. RDW art›fl›
periferik yaymadaki anizositoz varl›¤›n›n göstergesidir. Demir eksikli¤i anemisi, megaloblastik anemi, thalasemi major gibi hastal›klarda artm›flt›r.
Otomatik kan say›m›n cihazlar›n›n Hb, eritrosit say›s›, gibi ölçümlere dayanarak yapt›¤› hesaplamalar tan›da daha az kullan›l›r. Bunlar içinde MCHC’nin art›fl› sferositozu destekler.
Periferik yaymada, sferositler, hedef hücreler, orak hücreler, çekirdekli eritrositler ve polikromazi (hemoliz), makroovalositler (megaloblastik anemiler) savafl bafll›¤› veya k›r›k yumurta
fleklinde eritrositler (mikroanjiopati), bazofil noktalanmalar (a¤›r demir eksikli¤i anemisi, thalasemi, 5'nüklotidaz eksikli¤i, kurflun zehirlenmesi) anemi, ay›r›c› tan›s›nda oldukça de¤erli
bilgiler verir.
Anemi tan›s›nda yararlan›lan retikülosit say›m› otomotik say›c›lar veya manuel olarak kan
damlas›n›n krezil mavi boyas› ile kar›flt›r›larak bir süre nemli ortamda bekletilmesi, daha
sonra lam üzerine yay›larak kurutulmas› ve mikroskopta say›lmas› yöntemleri ile gerçeklefltirilir. Retikülositler üzerinde DNa art›¤› olan a¤s› yap›daki mavi noktalanmalar görülür. Manuel say›m bu hücrelerin olgun eritrositlere oranlanmas› ile yap›ld›¤›ndan, anemik hastalarda sonucun milimetreküp kandaki eritrosit say›s› ile çarp›larak düzeltilmesi, yani retikülosit
indeksinin (mutlak retikülosit say›s›) bulunmas› gerekir. Çünkü anemide bu düzeltme yap›lmad›¤›nda, eritrosit say›s› az oldu¤undan, retikülositler artm›fl gibi de¤erlendirilir. Otomatik
say›c›lar hem yüzde olarak hem de milimetreküpteki (mutlak:abzolut) retikülosit say›s›n› verirler.
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Retikülosit indeksi: %retikülosit x hastan›n eritrosit say›s› normal 50 000-100 000/mm3
100
Retikülosit say›s› yenido¤anda ilk 3 günde %3 civar›ndayken daha sonra genellikle %1’i aflmaz. Retikülosit art›fl› hemolitik anemilerde veya kan kayb›nda görülür.
Lokositler:
Çekirdekli eritrositleri otomatik say›c›lar lokosit olarak de¤erlendirir. Periferik yaymada normoblastlar›n lokositlere oran› belirlenerek otomatik say›c›n›n belirledi¤i lokosit say›s›nda düzeltme yap›labilir. Eritoblastozis fetalisteki kan tablosu buna iyi bir örnektir. Yenido¤an, süt
çocuklar› ve çocuklarda infeksiyona cevap olarak olgunlaflmam›fl granülositlerin art›fl› belirgindir. Lokosit say›s›n›n 50000/mm3 üstüne ç›kmas› lokomoid reaksiyon olarak tan›mlan›r.
Lokopeni lokosit say›s›n›n 4000/mm3 alt›nda olmas›d›r. Nötrofil say›s› belirlenirken periferik
kandaki segmente (olgun) nötrofil say›s›na olgunlaflmam›fl granülositler (bantlar) de dahil
edilmelidir. Mutlak nötrofil say›s› (mm3 kandaki nötrofil say›s›) belirlenirken, periferik yaymada say›lan 100 lokositin içindeki segment ve bant flekillerinin toplam›n›n oran› toplam lokosit say›s› ile çarp›lmal›d›r. ‹ki hafta-1 yaflta 1000/mm3, daha sonraki yafllarda 1500/mm3
alt›ndaki nötrofil say›lar› nötropeniyi gösterir. ANS nin ≤500/mm3 olmas› a¤›r, 5001000/mm3 olmas› ›l›ml›, 1000-1500 olmas› hafif nötropeniyi gösterir ve nötropeninin a¤›rl›¤› kadar süresinin uzamas›, örne¤in 10 günü geçmesi ciddi enfeksiyonlara yol açar. Formülde sola kayma olarak de¤erlendirilen bant/nötrofil oran› yenido¤anda ilk gün 0,14 sonra
0,11 düzeyindedir ve sepsis tan›s›n› destekleyen erken bir laboratuar bulgusudur.
Periferik yaymada toksik granülasyon, ciddi enfeksiyonlarda nötrofil granüllerinin ince ve
koyu bazofilik boyanmas› olarak tan›mlan›r. Enfeksiyonun di¤er bulgular› nötrofil sitoplazmalar›ndaki Döhle cismi denilen daha büyük granüller ve vakuolizasyonlard›r.
Lokosit formülü yafla özgü de¤ifliklikler gösterir. Yenido¤anda ilk birkaç gün lokositlerin
%60-68'ini nötrofillr olufltururken, birinci haftan›n sonlar›ndan itibaren lenfosit hakimiyeti
bafllar ve dört yafl civar›na kadar hakimiyet devam eder. Bu yafltan sonra nötrofiller lokositlerin %50-60'›n› oluflturur.
Monositler tüm lokositlerin %4-9'unu oluflturur. Özellikle yenido¤anda 15-30 günlerde en
yüksek oranlardad›r.
Çocuklarda EBV baflta olmak üzere CMV, k›zam›k, k›zam›kç›k, kabakulak, toksoplazmozis
gibi birçok viral enfeksiyon lenfositoza neden olur. Bo¤maca, tuberküloz, sifiliz gibi enfeksiyonlar da lenfosit art›fl› yapabilir. Lenfosit art›fl› d›fl›nda periferik yaymada reaktif ya da atipik olarak adland›r›labilen lenfositlerdeki morfolojik de¤ifliklikler de görülür ve lösemi gibi
malinitelerle ay›r›c› tan› gerekir. fiüpheli durumlarda klinik bulgular belli bir enfeksiyona
yönlendirmiyorsa kemik ili¤i aspirasyonuyla lösemi ekarte edilir. Özellikle viral enfeksiyonlarda görülen reaktif lenfositler normal lenfositlerden genellikle daha büyük, daha amorf, sitoplazmalar› aç›k mavi ve fleffaf görünümde bazen seyrek k›rm›z› granül içeren tarzda olabilir ve hafif trombositopeni de efllik edebilir.
Normal eozinofil oran› yenido¤an ve çocukluk döneminde toplam lokositlerin %5'ini ve
400/mm3 say›s›n› geçmez. Ast›m, alerji, ekzema, parazit enfeksiyonlar›, Hodgkin hastal›¤›,
idyopatik hipereozinofilik sendrom ve primer klonal eozinofili art›fl› olarak eozinofilik lösemi
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eozinofili nedenleridir.
Trombositler:
Trombosit say›s› 150 000-400 000/mm3, hacmi ise 8,9±1,5 µm3’tür. ‹mmün trombositopenik purpura gibi hastal›klardaki genç trombositler daha iridir. Trombositlerin 1/3’ü dalakta
geri kalan› kan dolafl›m›ndad›r. Yafla göre trombosit say›s›nda de¤ifliklik görülmez.
ITP d›fl›nda mukoz zarlar›n kanamas› ile giden Bernard-Soulier sendromu ve klinik hastal›k
belirtisi vermeyen May-Heglin anomalisi, trombosit harcanmas› ve dolay›s›yla yeniden yap›m›na neden olan yayg›n damar içi p›ht›laflma büyük trombositlerin görüldü¤ü bafll›ca hastal›klard›r. Demir eksikli¤inde ve erkek çocuklarda immün yetersizlik ve trombositopeni ile
giden Wiskott-Aldrich sendromunda mikrotrombositler görülür. Trombositlerin küme yapma
özelli¤i görülmek isteniyorsa periferik yayman›n, EDTA'l› tüpe konmam›fl kandan direk lama
yay›larak haz›rlanmas› gerekir.
Empedans, radyo dalgas› ve optik saç›lma yöntemleri ile çal›flan otomatik kan say›m cihazlar› hematolojik hastal›klar›n tan›s›nda çok yararl›d›r. K›sa sürede her hücre serisi hakk›nda bilgi vermektedir. Ancak hücre morfolojisindeki de¤ifliklikleri saptamak, periferik kana
ç›km›fl çekirdekli eritrositi lokositten, reaktif lenfositi blasttan ay›rmak hala periferik yayman›n bilen bir göz taraf›ndan incelenmesini gerektirmektedir.
KAYNAKLAR
1. Herminston ML, Mentzer WC. A practical approach to the evaluation of the anemic child. In: Vichinsky E, Walters M, Feusner J (ed) The Pediatric Clinics of North America. Philadelphia: W.B Saunders, 2002: Vol 49. number 5. 2002; 877-982.
2. Lanzkowsky P. Manual of Pediatric Hematology and Oncology. SanDieho:Elsevier Academic Press 4.b as›m 2005.
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KEM‹K ‹L‹⁄‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Prof. Dr. A. Emin KÜREKÇ‹
Gülhane Askeri T›p Akademisi ve Askeri T›p Fakültesi,
Çocuk Hematolojisi Bilim Dal›, Ankara

Pek çok hematolojik hastal›¤›n tan›s› için kemik ili¤inin de¤erlendirilmesine gereksinim duyulur. Kemik ili¤inin muayenesi için iki farkl› yöntemle elde edilen örnekler kullan›l›r: 1. Kemik ili¤i (K‹) aspirasyonu: Elde edilen kemik ili¤i hücrelerinin morfolojik ve say›sal incelemelerine olanak sa¤lar ve her zaman yap›labilir; 2. Kemik ili¤i biyopsisi: kemik ili¤inin hücre say›s› bak›m›ndan yeterlili¤i, enfeksiyonlar, fibrozis (megakaryoblastik lösemi, kronik myeloproliferatif hastal›klar ) veya infiltratif (ör. “low-grade” lenfoma, myelodisplastik sendromlarda
“abnormal localization of immature precursor cells (ALIP)” ve anormal megakaryositlerin varl›¤›n›n araflt›r›lmas›) hastal›klar aç›s›ndan en uygun de¤erlendirmeye olanak sa¤lar. Al›nan
örneklerden yap›lacak de¤erlendirmeler hastan›n tedavi ve/veya yönetimi için temel görünse
de hangi hastan›n bu yönteme gereksinim duydu¤u konusunda kesin kurallar bulunmamaktad›r. Hastalar elde edilen klinik ve laboratuvar bilgiler aç›s›ndan bireysel olarak de¤erlendirilmeli ve kime K‹ aspirasyonu ve/veya biyopsisi yap›laca¤›n›n karar› ondan sonra verilmelidir. Bununla birlikte, örneklerden hangi özel çal›flmalar›n yap›laca¤› önceden belirlenerek örneklerin uygun ve yeterli miktarda al›nmas› sa¤lanmal›d›r. Kemik ili¤i incelemesine
ait genel endikasyonlar Tablo 1'de görülmektedir.

Tablo 1. Kemik ‹li¤i De¤erlendirmesinin Endikasyonlar›.
Periferik yaymada saptanan anormalliklerin nedenlerinin baflka yöntemler ile ayd›nlat›lamamas›
Lösemi, myelodisplastik veya myeloproliferatif hastal›klar›n varl›¤›ndan kuflkulan›lmas›
Baflka testler arac›l›¤› ile gösterilmeyen baz› seçilmifl enfeksiyon hastal›klar›n›n de¤erlendirilmesi
Sebebi aç›klanamayan atefl, metabolik kemik hastal›¤›, aç›klanamayan splenomegali ve depo hastal›klar›n›n
de¤erlendirilmesi
Baz› tümörlere (Hodgkin vs.) sahip hastalar›n evrelemesi ve yönetimi
Baflka bölgelerde yerleflmifl atipik lenforetiküler oluflumlara sahip hastalar›n de¤erlendirilmesi
Bafllang›ç tan›s›n›n beklenen seyrini göstermeyen hastalar›n de¤erlendirilmesi (ör. Tedaviye yan›t vermeyen immün
trombositopenik purpura)
Lösemi veya di¤er hematolenfoid tümörlerin tedaviye yan›tlar›n›n de¤erlendirilmesi
Otolog kemik ili¤i nakli öncesi kemik ili¤i de¤erlendirmesi
Potansiyel allojenik kök hücre vericisinin de¤erlendirilmesi (nadir)

Kemik ili¤i de¤erlendirmesinde hastan›n yafl› mutlaka dikkate al›nmal›d›r. Çünkü,
yenido¤an döneminden bafllayarak kemik ili¤inin hücresel zenginli¤i ve da¤›l›m› yafla göre bir
de¤iflim göstermektedir (Tablo 2).
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Tablo 2. Yafla göre kemik ili¤i hücrelerinin da¤›l›m›nda oluflan de¤ifliklikler.
Yenido¤an

1 ay-1 y›l

1-4 y›l

4-12 y›l

Eriflkin

80-100
60
(42-78)
3
(1-5)
14
(3-25)
14
(2-28)
4.3

80-100
33
(17-47)
3
(1-5)
47
(34-63)
8
(2-16)
4.0

60-80
50
(32-68)
6
(2-10)
22
(8-36)
19
(11-27)
2.6

60-80
52
(35-69)
3
(1-5)
18
(12-28)
21
(11-31)
2.5

40-70
57
(39-79)
3
(1-5)
17
(10-24)
0
(10-30)
2.6

Selülerite (%)
Nötrofilik seri (%)
Eozinofilik seri (%)
Lenfositler (%)
Eritrositik seri (%)
Myeloid/Eritroid oran

Bu bölümde, kemik ili¤i aspirasyonu ile al›nan hücrelerin incelemesinde elde edilen verilerin
hastal›klara göre de¤erlendirilmesinden bahsedilecektir.
1. Eritroid seri bozukluklar›
Anemili hastalarda klinik, hematolojik ve di¤er yard›mc› laboratuvar de¤erlendirmelerden elde edilen sonuçlar genellikle tan›y› koydurur. Ancak, di¤er serilerde anormallik, flüpheli aplazi veya kemik ili¤i infiltrasyonu flüphesi gibi anemi ile birlikte bulunmas› beklenmeyen
komplikasyonlar› yaflayan hastalarda kemik ili¤inin incelenmesi zorunlulu¤u vard›r. Böyle
durumlarda anemik hastalar›n kemik ili¤inde eritropoezin ve demir durumunun de¤erlendirilmesi tan› koydurucu olabilmektedir. Anemili hastan›n de¤erlendirmesinde aneminin patofizyolojik mekanizmas›n›n saptanmas› çok önemlidir. Patofizyolojik alt gruplara göre aneminin de¤erlendirilmesine ait bulgular Tablo 3'de verilmektedir.
1a. Proliferasyon bozuklu¤u: Do¤umsal (Fanconi anemisi, Diamond-Blackfan anemisi,
Shwachman-Diamond sendromu vs.) ve edinsel anemiler (aplastik anemi, kemik ili¤inin tümör hücreleri ile iflgal edilmesi, enfeksiyon, radyasyon ve kemoterapi gibi nedenler ile kemik
ili¤inin bask›lanmas›, böbrek yetmezli¤i) bu grup içerisinde yer al›rlar. Bu hastal›klardan baz›lar›n›n kemik ili¤i bulgular› Tablo 4'te verilmifltir.
Tablo 3. Patofizyolojik alt gruplara göre aneminin hematolojik bulgular›.
Mekanizma

Kan Bulgular›

Kemik ‹li¤i Bulgular›

Proliferasyon bozuklu¤u

Normokrom normositer anemi
Retikülosit say›s›nda azalma

Eritroid seri hipoplastik (aplastik
olabilir)

Çekirdek olgunlaflma bozuklu¤u

Makrositik anemi
Di¤er eritrosit anormallikleri
Retikülosit say›s›nda azalma
Nötrofil hipersegmentasyonu
Di¤er sitopeniler

Eritroid hiperplazi: inefektif hematopoez
Çeflitli serilerde megaloblastik de¤ifliklikler

Sitoplazmik olgunlaflma bozuklu¤u Mikrositik anemi
Di¤er eritrosit anormallikleri
Retikülosit say›s›nda azalma

Eritroid hiperplazi: inefektif eritropoez*
görünümü

Eritrosit yaflam›nda k›salma

Eritroid hiperplazi
‹ntrinsik anormalliklerde üretilen
eritrositler anormal, ekstrensek
olanlarda ise normaldir

Eritrosit flekil anormallikleri
(sferosit, parçalanm›fl
eritrositler, orak hücreler vs.)
Retikülosit say›s›nda artma
Mikroanjiopatilerde trombositopeni

‹nefektif eritropoez: Eritroid hiperplazi ve bununla uyumsuz olarak retikülosit say›s›n›n düflüklü¤ünün birlikte
bulunmas›d›r.
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Tablo 4. Proliferasyon bozuklu¤una ba¤l› anemilerde kemik ili¤i bulgular›.
Hastal›k

Kemik ‹li¤i Bulgular›

Fanconi anemisi

Bafllang›çta megaloblastik de¤ifliklikler ile birlikte normo/hiperselüler, daha
sonra (çocukluk ça¤›n›n ortalar›na do¤ru) aplazi, geç dönemde hastalar›n
%15-20'sinde AML veya myelodisplazi geliflimi

Diamond-Blackfan anemisi

Az say›da eritroblast›n bulundu¤u eritrosit aplazisi, di¤er hematopoetik elemanlarda önemli bir de¤ifliklik yok (bazen nötropeni bulunabilir), süt çocuklar›nda benign lenfoid öncül hücrelerde (hematogon) art›fl

Shwachman-Diamond sendromu

Bafllang›ç anormallikleri granulositer seriye s›n›rl›, %25 aplastik anemi ve %7
AML geliflir

Edinsel aplastik anemi

Kemik ili¤i selüleritesinin yafla ba¤l› normal de¤erinin %25'inden az olmas›
(genellikle %5-10'dur), tüm hematopoetik serilerde belirgin azalma. Kalan
hücreleri makrofajlar, lenfositler ve plazma hücreleri oluflturur. Bu lenfosit ve
plazma hücreleri s›kl›kla perivasküler yerleflimlidir. Ya¤ hücreleri artm›flt›r.
Mast hücrelerinde art›fl ve eozinofili vard›r

1b. Olgunlaflma bozuklu¤u (çekirdek): Vitamin B12 ve folat eksikli¤i, edinsel sideroblastik
anemi (çekirdek veya sitoplazmik olabilir), konjenital diseritropoetik anemiler (KDA), transkobalamin II eksikli¤i, orotik asiduri, metiyonin sentetaz eksikli¤i bu gruptad›r. Bu hastal›klardan baz›lar›n›n kemik ili¤i bulgular› Tablo 5'te verilmifltir.

Tablo 5. Çekirdek olgunlaflma bozuklu¤una ba¤l› anemilerde kemik ili¤i bulgular›.
Hastal›k

Kemik ‹li¤i Bulgular›

Vitamin B12 ve/veya Folik asit
eksikli¤i

Hiperselüler (tüm serilerde art›fl, mitotik aktivitede art›fl, karyoreksis), belirgin
eritroid hiperplazi (M/E oran› tersine dönmüfl), nükleer-sitoplazmik
olgunlaflma uyumsuzlu¤u (ince noktal› genç görünümlü bir nükleus varken
sitoplazman›n daha olgun gözükmesi), granülositik hiperplazi (blastlar artmadan dev metamyelosit ve band flekillerinin varl›¤›)

KDA* I

Belirgin eritroid hiperplazi, eritroid elemanlarda megaloblastik görünüm,
internükleer kromatin köprüleri, nükleer ç›k›nt›lar, nadir çift nükleuslu
flekiller

KDA II

Belirgin eritroid hiperplazi, normoblastik görünüm, çift veya multinükleer normoblastlar, nükleer karyoreksis

KDA III

Belirgin eritroid hiperplazi, megaloblastik (“gigantoblastlar” 12 nükleusa kadar
görülebilir) görünüm, nükleer karyoreksis

KDA IV

Belirgin eritroid hiperplazi, normoblastik görünüm, multinükleer normoblastlar

*KDA: Konjenital diseritropoetik anemi

1c. Olgunlaflma bozuklu¤u (sitoplazma): Talasemiler, konjenital sideroblastik anemiler, demir eksikli¤i anemisi, eritropoetik protoporfiria bu gruptad›r. Bu hastal›klardan baz›lar›n›n
kemik ili¤i bulgular› Tablo 6'da verilmifltir.
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Tablo 6. Sitoplazmik olgunlaflma bozuklu¤una ba¤l› anemilerde kemik ili¤i bulgular›.
Hastal›k

Kemik ‹li¤i Bulgular›

Talasemiler (a¤›r anemili)

Eritroid hiperplazi, demir birikimi, inefektif eritropoez

Konjenital sideroblastik anemi

Eritroid hiperplazi, sideroblastlarda art›fl ve “ringed” sideroblastlar, sideroblastik demir art›fl›

Demir eksikli¤i anemisi

Hafif veya orta dereceli eritroid hiperplazi, kemik ili¤i hemosiderini yok, sideroblastlar kemik ili¤i normoblastlar›n›n % 10'undan az, karyoreksis ve nükleer
ç›k›nt›lar, normoblastlar küçük ve dar sitoplazmal›

1d. Eritrosit yaflam›nda k›salma: ‹ntrinsik ve ekstrinsik eritrosit bozukluklar› bu grup içerisinde yer al›rlar. Bu hastal›klardan baz›lar›n›n kemik ili¤i bulgular› Tablo 7'de verilmifltir.
Tablo 7. Eritrosit yaflam›nda k›salmaya ba¤l› anemilerde kemik ili¤i bulgular›.
Hastal›k

Kemik ‹li¤i Bulgular›

‹ntrinsik eritrosit bozukluklar›
(membran, enzim veya
hemoglobin)

Beklenmeyen komplikasyonlar d›fl›nda genellikle kemik ili¤i de¤erlendirmesi
gerekmez. Böyle olgularda eritroid hiperplazi (efektif eritropoez görünümü)

Ekstrinsik eritrosit bozukluklar›
(immün hemolitik anemi,
HUS/TTP vs.)

Beklenmeyen komplikasyonlar d›fl›nda genellikle kemik ili¤i de¤erlendirmesi
gerekmez. Böyle olgularda eritroid hiperplazi (efektif eritropoez görünümü)

Splenomegali olmadan di¤er serilerde de anormallikler ile seyreden veya kemik ili¤inin tümör
hücrelerince iflgali düflünülen proliferasyon bozuklu¤una ba¤l› anemilerde aspirasyon d›fl›nda biyopsi de¤erlendirmesi yap›lmas› tan›sal aç›dan gereklidir. Di¤er bozukluklarda ise kemik ili¤i aspirasyonu yeterli bilgiyi sa¤layabilmektedir.
2. Lökosit seri bozukluklar›
Lökositlerde meydana gelen bozukluklar kendisini say›sal azalma veya artma, morfolojik veya ifllevsel anormallikler fleklinde göstermektedir. Say›sal aç›dan incelemenin do¤ru yap›labilmesi için myeloid elemanlar›n yafla göre de¤iflen mutlak say›lar›n›n bilinmesi gerekir. Tablo 8 mutlak hücre say›lar›n› özetlemektedir.
Tablo 8. Do¤ufltan veya reaktif lökosit bozukluklar› için mutlak hücre say›lar›*.

Nötrofili
Nötropeni
Eozinofili
Eozinopeni
Bazofili
Bazofilopeni
Lenfositoz
Lenfopeni
Monositoz
Monositopeni

Yenido¤an

<1 yafl

Çocuk

Eriflkin

>28000
<7000
>400
0
>100
0
>8000
<3000
>3500
<1000

>10000
<2500
>400
0
>100
0
>11000
<3000
>1000
<200

>8000
<1500
>400
0
>100
0
>9000
<1400 (>4 yafl) ve <3000 (1-4 yafl)
>1000
<200

>7000
<1500
>400
0
>100
0
>5000
<1400
>1000
<200

*birimler= hücre say›s›/µL
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Bu bölümde kronik myeloid lösemi, myelodisplastik sendrom ve akut lösemilerdeki kemik ili¤i bulgular› gözden geçirilmektedir.
2a. Akut Lösemiler
Akut myeloblastik lösemi hematopoetik kök hücre veya belli bir seriye özgün progenitor hücrelerden köken alan klonal hematopoetik bir hastal›kt›r. Çocukluk ça¤› lösemilerinin %15'ini
oluflturur. Tan›m için fiekil 1 kolayl›k sa¤layabilir. Akut myeloblastik löseminin bafllang›ç kemik ili¤i tipik olarak blastlar›n %30-90 aras›nda bulundu¤u hiperselüler bir kemik ili¤idir.
Megakaryosit ya yoktur ya da az say›dad›r. Myeloid ve eritroid elemanlarda displazi bulunabildi¤i bildirilmifltir. Myeloid öncül hücreler morfolojik olarak tuhaf görünümlüdür ve asenkronize granulasyon görülebilir. Bir araya gelmifl primer granüllerin oluflturdu¤u k›rm›z› çomak fleklindeki filamanlar (Auer cisimleri) lösemik hücrelerde bulunabilir. Bir lösemik hücrede çok say›da Auer cisimi bulunduran hücreler (“fagot cells”) görülebilir. Akut myeloblastik lösemi FAB s›n›flamas›na göre 5 temel bafll›k alt›nda 12 alt grupta de¤erlendirilir. Bu 5
hücre tipi: (1) myeloid, (2) myeloid-monositik, (3) monositik, (4) eritroid, megakaryositik.
Akut lenfoblastik lösemi normal hematopoetik elemanlar›n kayboldu¤u ve immatür B veya T
hücreleri ile iflgal alt›ndaki kemik ili¤i ile karakterize bir B veya T hücrelerin klonal proliferasyonunu tan›mlamaktad›r. Kemik ili¤i hiperselülerdir ve lösemik lenfoblastlar ile dolmufltur. Teknik olarak kemik ili¤inde %5'ten fazla lösemik lenfoblast›n bulunmas› tan›y› destekler. Ancak, kesin tan› konmadan evvel bu oran›n en az %25 olmas› beklenmelidir. Lösemili
hastalar›n 3/4'ünden fazlas› bafllang›ç kemik ili¤inde %50'den fazla lösemik lenfoblasta sahiptir.
2b. Kronik Myeloid Lösemi
Kronik myeloid lösemi olgun nötrofil say›s›nda belirgin art›fl ile sonuçlanan granulositik hiperplazi ile karakterize klonal kronik myeloproliferatif bir hastal›kt›r. Kök hücre düzeyinde
bir bozukluk bulunmas› nedeni ile trombositoz, bazofili ve eozinofili s›kl›kla bulunmaktad›r.
Bu hastalarda evrelere göre kemik ili¤inin gösterdi¤i özellikler Tablo 9'da özetlenmifltir.
Tablo 9. Kronik Myeloid Lösemide Kemik ‹li¤i Bulgular›.
Evre

Özellikler

Kronik faz

Granulositik proliferasyonun belirgin oldu¤u hiperselülerite
Bazofil ve eozinofil granül bulunduran myeloid hücreler
Pseudo-Gaucher veya “sea blue” histiyositler (olgular›n %40'›nda)
Megakaryosit say›s›nda ve kümeleflmelerinde art›fl
Megakaryositler s›kl›kla küçük ve mononükleer (cüce flekilli)
Megakaryositler hariç dispoez ya çok az ya da yok
Depo demirinde azalma (serum ferritin ve demir düzeyleri normaldir)
Myeloblastlar <%5
Myeloblast+promyelosit genellikle <%10

Akselere faz

Myeloblast say›s›nda art›fl (%10-20)
‹lerleyici dispoez
‹lerleyici kemik ili¤i fibrozu

Blastik kriz

Myeloblast >%20
‹ntra/ekstrameduller blast odaklar›
Dispoezis
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3. Myelodisplastik sendrom
Myelodisplastik sendromlar (MDS), bir veya daha çok seride displazi, sitopeniler, inefektif hematopoez ve blast say›lar›nda de¤iflken yükseklikler gösteren klonal kök hücre bozukluklar›d›r. Görülme s›kl›¤› eriflkinlere oranla çok daha azd›r (milyonda 0.5-4). Myelodisplastik sendromun en tipik özelli¤i kemik ili¤i hiperselüler bir yap› gösterirken periferde sitopenilerin
bulunmas›d›r (inefektif hematopoez). Güncel deliller artm›fl intramedüller hücre ölümü ve
bunun sonucu olarak geliflen siteopenilerin oluflmas›nda apoptozun sorumlu oldu¤unu göstermektedir. Kan›nda flekilli elemanlarda azl›k söz konusu olan hastalarda displastik de¤ifliklikler de olaya efllik ediyor ise kemik ili¤i aspirasyon ve biyopsisinin birlikte yap›lmas› önerilmektedir. Elde edilen bilgilerin fiekil 1'de gösterilen ak›fl flemas›na göre yap›lmas› akut
myeloblastik löseminin tipleri ve MDS ay›r›m›nda yard›mc› olmaktad›r.
Kemik ‹li¤i Hücre Say›m›

Eritroblast <% 50 TNH

Eritroblast ≥% 50 TNH

Myeloblast >%30 NEH

Myeloblast <%30 NEH

AML-M6

Myeloblast <%30 NEH

Myelodisplastik Sendrom

Myeloblast >%30 NEH

AML M0-M5, M7

TNH: tüm nükleuslu hücreler; NEH: noneritroid hücreler
fiekil 1. Akut Myeloblastik Lösemi ve Myelodisplastik Sendromun Tan›m›.

Pediatrik MDS'de aç›klanamayan sitopeniler, en az 2 diziyi tutan displazi, edinsel klonal sitogenetik anomali ve kemik ili¤inde blast art›fl› kriterlerinden en az ikisinin bulunmas›n›n tan› kriteri olaca¤› belirtilmektedir. Myelodisplastik sendromda kemik ili¤i bulgular›:
a. Kemik ili¤i hiperselüleritesi
b. Blast say›s›nda art›fl (<%20)
c. ‹mmatür prekürsör hücrelerin (myeloblast ve eritroid elemanlar) anormal yerleflimi (“abnormal localization of immature precursor cells” ALIP)
d. Displastik, kümelenmifl ve say›ca artm›fl megakaryositler
e. Belirgin karyoreksis (apoptozis)
f. “Ringed” sideroblastlar›n eritroid elemanlar›n %15'inden fazlas›n› oluflturmas›, eritroid
hücrelerde kaba demir granülleri
g. Sitokimyasal anormallikler (ör. PAS + eritroid elemanlar veya “Sudan black B” - myeloid
hücreler).
4. Megakaryosit bozukluklar›
Megakaryositler normalde pleomorfik hücrelerdir ve morfolojik olarak incelenmeleri özgül tan›y› sa¤layamamaktad›r. Ancak, megakaryositlerin morfolojik özellikleri, klinik, laboratuvar
ve periferik yayma bulgular› ile birlikte de¤erlendirildi¤inde reaktif, herediter ve klonal hastal›klar için ay›r›c› tan› yap›labilmektedir. Konstitüsyonel amegakaryositik hastal›klar çok
nadirdir ve birkaç seride aplazi (ör. Fanconi anemisi) ve izole amegakaryositik hastal›klar
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(TAR sendromu) fleklinde kendini gösterir. ‹mmün arac›l›kl› trombositopeni ile seyreden hastal›klarda megakaryositler artm›fl, daha immatür, lobüllenmemifl bir görünüm sergilerler (sola kayma). Kemik ili¤inde megakaryosit say›s›nda art›fl ve belirgin trombositoz ile seyreden
klonal hastal›klar kronik myeloproliferatif hastal›klar ve yenido¤anlarda Down sendromunda görülen geçici myeloproliferatif hastal›kt›r. Trombositoz ile giden reaktif hastal›klarda ise
kemik ili¤i selüleritesi genellikle normal, depo demiri genellikle normal, retikülin fibrozu yok,
megakaryositler normal veya hafif artm›fl ve kemik ili¤inde diffüz olarak da¤›lm›fl görünümde bulunur. Kronik myeloproliferatif hastal›klarda megakaryositler kümeleflmeler ve pleomorfizm gösterirler. Kronik myeloid lösemide küçük ve mononükleer megakaryositler dikkat çekicidir. Akut megakaryoblastik lösemide megakaryoblastlar›n gösterilmesi için özel çal›flmalar›n yap›lmas› gerekmektedir.
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KANAMALI HASTAYA YAKLAfiIM
Doç. Dr. Tiraje CELKAN
‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi
Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Aflikar yada gizli olan anormal kanama bir çok hastal›¤›n bulgusu olabilir. Kanama ile gelen
bir hastada iyi bir öykü, dikkatli fizik muayene ve basit birinci basamak testleri ile % 80'den
fazla durumda tan›ya gidilebilir. Beklenenden uzun yada daha yo¤un olan (bas›ya ra¤men 15
dakikadan uzun süren burun kanamas›, 7 günden uzun süren yatak veya çamafl›ra geçen
adet kanamas›, difl çekiminden 1 gün sonra bile devam eden kanama, transfüzyon ihtiyac›
do¤uran herhangi bölgeden olan kanamalar) tekrarlayan, basit bir travma ile oluflabilen, atipik yerleflim gösteren kanamalarda altta yatan kanama diyatezi mutlaka araflt›r›lmal›d›r. Hafif bir hemostaz bozuklu¤u olan durumlarda tan› ço¤u zaman ancak lokal faktör yada travma sonucunda konulabilir. Hekim muayene ve tetkikler sonras›nda afla¤›daki 4 soruya cevap verebilirse tan›ya daha rahat gidecektir.
1. Hastada yayg›n hemostaz bozuklu¤u mu var?
2. Kal›tsal m› edinsel mi?
3. Vasküler, trombosit, p›ht›laflma yada fibrinoliz mekanizmalar›ndan bozuk olan
hangisi yada hangileri?
4. Kanaman›n kesin nedeni ve derecesi ne?
Damar bütünlü¤ünün bozuldu¤u durumlarda hemostatik sistem devreye girerek kan ak›m›n› engellemeden p›ht› t›kac› oluflturarak ekstravazasyonu etkili bir biçimde s›n›rlar ve kan
kayb›n› önler. Hemostatik sistemin bafll›ca elemanlar› damar duvar›, trombositler ve p›ht›laflma faktörleridir.
Damar zedelenmesi olan bölgede ilk reaksiyon vazokonstriksiyon, ikincisi ise trombosit adhezyonu ve takiben agregasyonudur. Damar zedelenince aç›¤a ç›kan subendotel doku( kollajen, von Willebrand Faktör vWF) dolaflan kanla temas eder. Trombosit yüzeyinde bulunan
glikoprotein Ib dokudan aç›¤a ç›kan vWF ile birleflir ve adezyon gerçekleflir. Adezyondan sonra trombositlerde bulunan glikoprotein IIbIIIa fibrinojenle etkileflime girerek di¤er trombositlerin birleflmesini sa¤lar. Trombositler sadece birincil p›ht› geliflimi de¤il, ayn› zamanda fibrin oluflumu için gerekli olan fosfolipid yüzeyin oluflumunu sa¤lar. Bu olaylar›n hepsi “birincil hemostaz” olarak bilinir ve saniyeler içinde geliflir. Oluflan trombosit t›kac› gevflektir,
“ikincil hemostaz” olarak tan›mlanan p›ht›laflma faktörlerinin oluflturdu¤u sistemin (intrensek ve ekstrensek sistem) devreye girmesiyle de sa¤lam bir p›ht› t›kac› oluflur. Bu olay birincil hemostaza göre daha yavafl oluflur. Dolafl›mda bulunan p›ht›laflma faktörleri inaktif prekürsör flekildedir (zimojen), p›ht›laflman›n bafllamas› ile inaktif proteinlerin bir parças› proteolize u¤rar ve protein aktifleflerek kendisinden sonra gelen proteini bir düzen içinde aktiflefltirir. Ayr›ca birincil ve ikincil hemostaz karfl›l›kl› birbirini de etkilemektedir. Örne¤in akti18

ve olmufl trombositler ikincil hemostaz› h›zland›r›rken, ikincil hemostaz reaksiyonlar› sonucu oluflan trombin trombosit agregasyonunun en güçlü uyar›c›s›d›r. Hemostaz›n herhangi
bir basama¤›ndaki bozukluk kiflide kanamaya e¤ilim yaratacakt›r. Hemostaz sa¤lan›rken di¤er taraftan antitrombotik mekanizmalar afl›r› p›ht› oluflumunu engeller ve kanama durduktan sonra oluflmufl p›ht› fibrinoliz mekanizmalar› sayesinde temizlenir bu da üçüncül hemostaz olarak tan›mlanmaktad›r (fiekil 1).

Damar
hasar›

Endotel
mediatörleri

Vazokontrüksiyon

Trombosit
yap›flmas›

Trombosit
aggregasyonu

Trombosit
p›ht›s›

Trombosit
faz›

Trombosit
yap›flmas›

Trombosit
aggregasyonu

Trombosit
p›ht›s›

Trombosit
faz›

Damar faz›

fiekil 1. Damar hasar› ve hemostaz mekanizmalar›n›n aktifleflmesi.

Kanama flikayeti ile gelen bir hastada hekim olay›n ciddiyetine göre h›zla karar vermelidir.
Hipovolemi ve flok bulgusu ve D‹K çok acil olarak müdahale gerektirir. Önce hastay› stabillefltirmeli, flok yada floka gidifl söz konusu ise hemen damar yolu aç›lmal›, yeterli böbrek kan
ak›m› sa¤layacak damar bas›nc› sa¤lanmal›, gerekli olan tedavi amaçl› kan ve kan ürünü ile
kan tetkiklerini istedikten sonra kanama lokalizasyon ve nedenlerini bulmal›d›r. Kanaman›n
nedeni çok çeflitli olabilece¤i için tedavi yaklafl›m› çok farkl› olabilir.
Kanamal› hastada kanama yeri belirlenmelidir. Kanama deri kanamalar› (petefli: noktasal cilt
alt› kanamalar ve ekimoz: mordan sar› yeflil renge kadar de¤iflen de¤iflik büyüklükte olan cilt
alt› kanamalar›), kolay morarma, burun ve difleti kanamalar›, menoraji, hematom veya hemartroz, gastrointestinal sistem kanamas›, hematüri, hemoptizi ve en tehlikeli tip olan intrakranial kanama fleklinde olabilir.
Hikayede ayr›nt›l› bir flekilde son 3-6 hafta içinde geçirilmifl infeksiyon veya canl› afl›, son 10
gün içinde kulland›¤› ilaçlar özelliklede aspirin veya oral antikoagülan kullan›m› sorgulanmal›d›r. Özgeçmiflinde do¤umda göbekten kanamas›, afl› yap›lan yerlerde morarma yada hematom oluflmas›, difl çekimi, sünnet, do¤um gibi s›k karfl›lafl›lan cerrahi giriflimlerden sonra saatlerce devam eden, tekrarlayan, cerrahi müdahale veya kan transfüzyonu gerektirecek
miktara varan kanamalar varl›¤› sorgulanmal›d›r. Yenido¤an ve süt çocu¤unda do¤umdan
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sonra K vitamini uygulamas› ile iliflkili detayl› bilgi al›nmal›d›r. Yenido¤an›n kanamalar›nda
anne anamnezi önem kazan›r, annenin antikonvülsan ilaç kullan›m›, ‹TP, SLE gibi kollajen
doku ve otoimmün hastal›k varl›¤› araflt›r›lmal›d›r. Hastan›n beslenme tipi, ishal ve antibiyotik kullan›m› sorulmal›d›r. Kronik hastal›klardan karaci¤er, böbrek ve kalp hastal›klar› kanama e¤ilimine neden olur. Yüksek atefl, bilinç de¤iflikli¤i, havale geçirme genel durum bozukluklar› sepsis ve buna ikincil geliflen D‹K tablosuna ba¤l› kanamalar› aç›klayabilir.
Soygeçmifl kanama tetkikinde önemlidir. Çocuk öyküsünde tetikleyici sünnet, difl çekimi,
küçük cerrahi gibi giriflimler olmad›¤›nda aile sorgulamas› dahada önem kazan›r. Ailedeki
tüm bireyler kanama öyküsü aç›s›ndan sorgulanmal›d›r. X'e ba¤l› resesif kal›t›m ile geçen hemofili A ve B'de kad›nlar tafl›y›c›, erkekler hasta oldu¤undan özellikle erkek kardefllerde ve
day›da kanama e¤ilimi sorgulanmal›d›r. Ancak hemofili vakalar›n›n yaklafl›k %30'unda aile
öyküsünün olmad›¤›, hastal›¤›n yeni mutasyon sonucu ortaya ç›kt›¤› unutulmamal›d›r.
Trombosit fonksiyon bozukluklar›nda da aile içinde benzer flikayetleri olan kardefl varl›¤› tan›y› destekleyecektir. Ailedeki kad›nlar›n adet kanama öyküsü iyi al›nmal›d›r. Toplam kanama süresi ( genellikle </ =7 gün), yo¤un kanama dönemi( </ =3 gün), günlük pet say›s› kanama diatezi aç›s›ndan incelenmelidir. Menoraji flikayeti olan kad›nlar›n % 16- 20'sinde altta yatan kanama bozuklu¤u oldu¤u bilinmektedir.
Fizik muayenede özellikle deri lezyonlar›, hepatosplenomegali, lenfadenomegali, atefl bulgular›, kronik böbrek veya karaci¤er yetersizli¤i, kollajen doku hastal›¤›, lösemi, malabsorbsiyon, ishal gibi sistemik patolojilerin bulgular› da araflt›r›lmal›d›r. Ayr›ca yenido¤an döneminden itibaren saptanabilen izole trombositopeni ile seyreden TAR ve daha büyük çocuklarda
ortaya ç›kan mikrosefali, parmak anomalileri ile klinik bulgu veren Fanconi anemisi gibi özel
durumlarda ay›c› tan›da düflünülebilir.
Kanaman›n yeri ve tipi etyoloji hakk›nda önemli bilgiler verebilir. Örne¤in petefli ve küçük
yüzeyel çok say›da ekimozlarda trombosit kaynakl›, ciltte az say›da büyük derin doku -kas
içi kanamalarda ise p›ht›laflman›n plazma faz› yani ikincil faz›na ait bir patoloji düflünmek
uygundur. Kanama e¤er travma yada cerrahi müdahaleden hemen sonra bafllarsa birincil faz
kaynakl›, e¤er kanama önce durup daha sonra bafllarsa kanaman›n ikincil faz kaynakl› kanama oldu¤unu düflünmek yerinde olur. Yani birincil p›ht› oluflmufl ancak p›ht›laflma faktörlerinin aktifleflmesi ile sa¤lam p›ht› oluflmas› gerçekleflmemifltir. S›z›nt› tarz›nda süregelen kanamalarda ise faktör XIII eksikli¤inden veya artm›fl fibrinolizden flüphelenilmelidir.
Birincil ve ikincil hemostaz bozukluklar›n›n klinik özellikleri genellikle baz› farkl›l›klar tafl›r
(Tablo 1).
Tablo 1. Birincil ve ikincil hemostaz bozukluklar›n›n klinik özellikleri.
Birincil hemostaz bozuklu¤u

‹kincil hemostaz bozuklu¤u

Kanama yeri Petefli-ekimoz, mukoza kanamalar›
Kanama tipi Erken kanama
Lokal önlemler Etkili
Aile öyküsü Nadir
Yüzeyel keside kanama Uzun ve fazla
Spontan kanama Multipl odakl›
Cinsiyet Her iki cinsiyet

Hematom, hemartroz
Geç kanama
Yetersiz
S›k
Hafif
Tek odak
Erkeklerde s›k
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KANAMALI HASTADA LABORATUAR YAKLAfiIMI
I-Vasküler kanama bozukluklar› genellikle hafif-orta fliddette deri ve mukoza (difleti, burun)
kanamalar› fleklinde karfl›m›za ç›kar, s›kl›kla ekstremitelerde purpurik lezyonlar fleklindedir.
Bu hastalarda kanama zaman› genellikle normaldir. Hastalarda sistemik muayene ile elde
edilecek telenjiektaziler, anormal eklem mobilitesi, atefl, böbrek tutulumu, organomegali varl›¤› genellikle laboratuar testlerinden daha anlaml›d›r. Kanama e¤ilimi yaratan bafll›ca vasküler bozukluklar: Ehler Danlos sendromu gibi kal›tsal kollajen doku hastal›klar› ve Henoch
Schönlein purpuras›d›r. Bu tip hastal›klarda turnike yada Lacet testi defektif olarak saptan›r. Bu test sistolik ve diastolik kan bas›nc› ortalamas›nda 2,5 cm çap›nda ön kolda belirlenen bir saha içerisinde 5 dakika süre içerisinde >10 petefli oluflmas› üzerine kurulmufl bir
testtir. Vasküler patolojileri belirledi¤i gibi trombosit say› ve fonksiyon bozukluklar›nda da
bozuk saptan›r.
II-Hemostaz›n tombosit faz›n› de¤erlendirirken:
1. Trombosit say›m›
2. Çevre kan› yaymas›
3. Lacet yada turnike testi
4. Kanama zaman› ölçümü
5. Trombosit fonksiyon testleri önem kazan›r.
Trombosit say›s› tam kan say›m› ve çevre kan› yaymas› ile birlikte de¤erlendirilirse trombositopeniye efllik eden anemi, lökopeni, viral veya bakteriyel enfeksiyon bulgular›, blastik hücre varl›¤› ve mikroanjiopatik eritrosit de¤ifliklikleri saptanabilir. Yaymada trombosit büyüklük, küme yapma özelli¤i ve içindeki granüller aç›s›ndan de¤erlendirme yap›larak kal›tsal
trombosit fonksiyon bozukluklar›ndan baz›lar› için flüphelenerek ileri tetkik yap›labilir. Çevre kan yaymas›nda X100 büyütmede saptanan bir trombosit ortalama 15.000/mm3 olarak
de¤erlendirilir. Bernard-Soulier ve May-Hegglin'de trombositler büyüktür, hatta eritrosit büyüklü¤ünde olanlara rastlanabilir. ‹TP'de ise normal ve büyük trombositlere rastlan›l›r.Otomatik kan say›m cihazlar›ndan ç›kan MPV (mean platelet volume) trombosit büyüklü¤ümü
bildirir.
Trombosit say›s›n›n normal ancak kanma zaman›n›n uzun oldu¤u durumlarda trombosit
fonksiyon bozukluklar›ndan flüphelenilmelidir. Trombosit fonksiyon bozukluklar›n› belirlemek amac› ile trombosit aggregasyon testleri kullan›lmaktad›r.
Kanama zaman› kolay, ucuz ve hemostaz›n birincil faz›n› de¤erlendirilirken yararlan›lacak
bir testtir. Ancak tecrübeli ellerde yap›lmas› uygundur. Ivy metodunda tansiyon aleti ile 40
mmHg bas›nçla s›k›lan önkolda 5 mm uzunluk ve 1mm derinlikte bir kesi yap›larak her 30
saniyede bir yara dudaklar›na dokunmadan oluflan kan damlas› bir filtre ka¤›d›na emdirilir
ve kanama bitinceye kadar saat tutulur. Normali çocuklarda 2-9 dakikad›r. Kanama zaman› trombosit say› ve fonksiyon bozukluklar›, von Willebrand hastal›¤›, vasküler hastal›klar ve
ilaç kullan›m› ile uzayabilir. Tek bir doz aspirin al›m› ile sa¤l›kl› kiflilerin % 50'sinde kanama
zaman›nda uzama saptan›r. Günümüzde kanama zaman› art›k standardize edilebilmesi
amac›yla PFA-100 denilen bir aletle bak›lmaktad›r.
III- Hemostaz›n ikincil faz›n› de¤erlendirmek amac›yla p›ht›laflma zaman› kullan›labilir ancak
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bu test kaba ve güvenilir olmad›¤› için yerini protrombin zaman› (PT) ve aktive parsiyel tromboplastin zaman›na (aPTT) b›rakm›flt›r. Koagülasyonun ekstrensek yolunu yani doku faktörü yolunu PT gösterir. Normali 10-14 saniyedir. Ancak farkl› laboratuarlardaki sonuçlar›n
karfl›laflt›r›labilmesini sa¤lamak amac› ile sonuçlar›n INR olarak (‹nternational normalized
ratio) verilmesi de gereklidir. Aktivitenin %75'den fazla olmas› INR'nin 0,8-1,2 aras›nda olmas›na denk gelmektedir. Bu s›n›rlar aras› normal olarak de¤erlendirilirken ideali INR' nin
1 olmas›d›r. Aktive parsiyel tromboplastin zaman› ise koagülasyonun intrensek yolunu gösterir. Normali 25-40 saniyedir. Tüm hemostaz sonuçlar› de¤erlendirilirken ayn› zamanda yap›lan kontrol sonuçlar›na göre belirlenmesi test güvenilirli¤ini artt›r›r. PT veya aPTT de¤erlerine yans›yan uzama varl›¤› ancak faktör düzeylerinin normalin %40'dan daha az oldu¤u durumlarda saptan›r. Testlerden PT yada aPTT uzun saptand›¤›nda ya faktör eksikli¤i yada faktörlere karfl› oluflmufl inhibitör varl›¤›ndan flüphelenilmelidir. Bu iki durumun ay›r›c› tan›s›
miksing (kar›flt›rma) yöntemi ile ay›rt edilebilir. Bu yöntemde uzun test de¤eri saptanan hastan›n plazmas›n›n üzerine 1/1 oran›da normal kiflinin plazmas› konularak ölçüm tekrarlan›r. Test uzun olarak saptanmaya devam ediyorsa faktörlere karfl› geliflmifl antikor varl›¤›,
normale yak›n de¤erler saptan›rsa faktör eksikli¤i düflünülmelidir. Klinikte ortak yolu ( trombin oluflumundan fibrin oluflumuna kadar geçen süre) de¤erlendirmek amac› ile trombin zaman› (TT) kullan›l›r. Normali 10-15 saniyedir.
‹yi bir öykü ve fizik muayene düflünülen tan›n›n istenilen uygun laboratuar testleri ile kesinlefltirilmesi gereklidir. Gereksiz ve masrafl›, yap›lmas› zahmetli testlerden kaç›n›lmal›d›r.
Tüm kanama flikayeti ile gelen hastalarda yap›lmas› gereken “‹lk Basamak Testleri”:
1.
2.
3.
4.
5.

Tam kan say›m›
Parmak ucundan haz›rlanm›fl periferik yayma
Kanama zaman›
Protrombin zaman› (PT)
Aktive parsiyel tromboplastin zaman› (aPTT)'d›r.

Bu testlerin sonucunda elde edilen patolojik bulgulara göre p›ht›laflma faktörlerinin düzeyi,
trombosit fonksiyon testleri, kemik ili¤i aspirasyonu gibi daha ileri tetkiklere yönelinebilir.
Fibrinolizis artt›¤ndan flüpheleniyorsa fibrin y›k›m ürünleri (FDP yada FYÜ) ve D-dimer bak›lmal›d›r. Fibrin y›k›m ürünleri Plazminin fibrin ve fibrinojeni proteolize etmesi ile ortaya ç›kan de¤iflik büyüklükteki protein parçalar›d›r. Trombolitik ilaç kullan›m›, D‹K, karaci¤er
hastal›klar› ve disfibrinojenemide artar. Fibrinolizisin terminal dimer parças›n›n artmas› (Ddimer) D‹K'te FYÜ yüksekli¤inden daha sensitif ve spesifiktir. Özellikle karaci¤er hastal›klar›nda yükselmedi¤i için FYÜ'den daha de¤erli bir testtir. Trombolitik ilaç kullan›m›, D‹K, pulmoner emboli ve derin ven trombozunda da yükselir. Ancak ilk basamak testleri normal olmas›na ra¤men kanama e¤ilimi olan hastal›klar›n da oldu¤u unutulmamal›d›r: von Willebrand hastal›¤› (vWH) tip 1, hafif tip hemofili, Faktör XIII eksikli¤i, Faktör XIII karfl› geliflmifl inhibitör varl›¤› (izoniazid kullan›m›), Fibrinolizisin artt›¤› durumlar, Alfa-2
antiplazmin eksikli¤i, baz› vasküler kanama bozukluklar›nda 1. basamak testleri normal
saptan›r.
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Klinik senaryolar ve kanama diyatezi
1. PT, aPTT ve normal trombosit say›s› olan kanayan çocuk
Bu durumda en önemli nokta kanaman›n gerçekten önemli düzeyde oldu¤u ve araflt›r›lmas›
gerekli olup olmad›¤›na karar vermektir. Neden vWF, Faktör XIII eksikli¤i, fibrinoliz veya
trombosit fonksiyon bozukluklar›na ba¤l› olabilir.
vWF eksikli¤i en s›k rastlan›lan kanama bozuklu¤udur. %1-3 oran›nda rastlan›l›r. Hastal›k
nedeni vWF kantitatif veya kalitatif eksikli¤idir. vWF'ün kanama kontrolunda 2 önemli görevi vard›r; birincil trombosit plak oluflumu ve faktör VIII'in satabilizasyonu ve dolafl›mda kalmas›n›n sa¤lanmas›. Hastal›k 3 grupta incelenir. Genellikle vWF düzeyinin ve kanama testlerinin normal oldu¤u tip1 grup hastalar›n tan›s› için tekrarlanan tetkiklere gerek vard›r.
Özellikle menometrorajisi olan kad›nlarda tetkikin adetin 4-7. günlerinde al›nmas› önerilir.
Oral kontraseptif kullan›m› yalanc› yüksek kan düzeyine neden olabilir. Ayr›ca O kan grubu, aort stenozu ve Wilm's tümörü olanlarda normalden düflük saptan›r (Tablo 2).

Tablo 2. vWF eksikli¤i tipleri
Tip

vWF aj

vWF:R Co

multimer

F VIII

trombosit

I
IIA
IIB
IIM
IIN
III

D
D
D-N
N
N
yok

D
Çok D
D-N
Çok D
N
yok

Hepsi var
HMW düflük
HMW düflük
N
N
yok

D-N
D-N
D-N
N
<% 25
<% 10

N
N
D
N
N
N

D: düflük, N: normal, vWF aj: VWF antijen düzeyi, vWF:R Co: VWF ristosetin kofaktör aktivitesi, HMW: yüksek
a¤›rl›kl› multimerler.

Faktör XIII eksikli¤inde kanama klinik olarak homozigot eksiklik saptananlarda oluflur. Tan›da özellikle göbekten kanama ve geçikmifl yara iyileflmesi önemli ip ucudur. Faktör XIII eksikli¤i tan›s›n›n konulabilmesi için 5M üre veya % 1 monoklorasetik asid ile fibrin p›ht›s›n›n
çözünmesi araflt›r›lmal›d›r.
Fibrinolitik aktivitenin fazla oldu¤u durumlarda da kanama klinik olarak saptan›r. Alfa -2
antiplazmin ve plazminojen aktivatör inhibitör -1 ( PAI-1) eksikli¤i fibrinolizisin fazla olmas›na nedendir. Tan›da euglobulin lizis erime zaman› kullan›l›r. P›ht› erime süresinde k›salma
tan›da önemlidir.
2. Trombosit say›s› ve PT normal, uzun aPTT de¤eri olan kanayan çocuk
‹zole aPTT uzunlu¤u inhibitör varl›¤›nda, heparin bulaflmas›nda veya intrensek faktör eksikliklerinde olur. Hemofili A, B ce C eksikli¤inde bu klinik oluflur. Hemofili A'da faktör VIII, Hemofili B'de faktör IX ve Hemofili C'de faktör XI eksikli¤i vard›r.
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3. Trombosit say›s› ve PTT normal, uzun PT de¤eri olan kanayan çocuk
Faktör VII eksikli¤i ve inhibitör varl›¤›nda olur. Faktör VII yar›lanma süresi en k›sa olan faktördür. K vitamini eksikli¤inde ve karaci¤er bozukluklar›nda henüz aPTT uzamadan erken
dönemde de bu tablo saptanabilir.
4. Trombosit say›s› normal, uzun PT ve PTT de¤eri olan kanayan çocuk
Ortak yola ait faktörlerden birinin eksikli¤inde veya iki yola ait (intrensek ve ekstrensek) birden fazla faktör eksikli¤inde saptanabilir. En s›k K vitamini eksikli¤ine ba¤l› faktörlerde (
2,7,9,10) saptan›r. Ayr›ca k vitamini antagonist kullan›m›nda da (Warfarin) benzer bulgulara saptan›r. K vitamin tedavisine h›zl› yan›t al›n›r, gerekti¤inde ise taze donmufl plazma kullan›l›r (Tablo 3).

Tablo 3. Kvitamin, karaci¤er yetersizli¤i ve D‹K ay›r›c› tan›s›.

Eritrosit
PTT
PT
FYÜ
Trombosit
Azalan fak

K vitamin eksikli¤i

Karaci¤er eksikli¤i

D‹K

n
u
u
n
n
2,7,9, 10

target
u
u
n,art
n
1,2,5,7,9,10

fragmente
u
u
art
azal
1,2,5,8,13

5. Düflük Trombosit say›s› ve uzun PT ve PTT de¤eri olan kanayan çocuk
Bu çocuklar genellikle klinik olarak düflkün ve hasta çocuklard›r. D‹K ve karaci¤er yetersizli¤i en s›k nedendir. Genellikle FYU ve d-dimer artm›flt›r.
6. Trombosit say›s› düflük, PT ve PTT normal olan kanayan çocuk
Akut veya kronik immün trombositopenik purpura ( ‹TP) tan›da düflünülmelidir.
Bu senaryolar›n yan›nda kanamas› olmayan ancak aPTT uzun saptanan hastalarda high
moleculer weight kininogen (HMWK), prekallikrein (PK) veya faktör XII eksikli¤i olabilir, hatta faktör XII eksikli¤inde tromboz saptanabilir.
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Tablo 4. Klinik senaryolara göre olas› tan› ve tetkikler (ANA: anti nükleer antikor).
Test sonuçlar›

Olas› tan›

Takipte ve tan›da istenilecek ileri tetkikler

PT normal
vWF hastal›¤›
aPTT normal
trombosit fonk. Boz
trombosit say›s› normal F XIII eksikli¤i
Fibrinoliz boz

PFA-100
vWF tetkikleri
trombosit aggregasyon testleri
üre p›ht› erime testi
euglobin lizis test
alfa-2 antiplazmin, PAI-1, TPA

PT normal
PTT inhibitör
aPTT uzam›fl
vWF eksikli¤i
trombosit say›s› normal Hemofili A,B, C
heparin kontaminasyonu

PTT kar›fl›m testi
Faktör VIII,IX, XI
vWF alt testleri
TT,reptilaz zaman›
HMWK, PK, passovay faktör(klinik kanama
yoksa)

PT uzam›fl
PT inhibitör
aPTT normal
Vitamin K eksikli¤i
trombosit say›s› normal Warfarin al›m›
Faktör VII eksikli¤i

PT kar›fl›m testi
Faktör II, VII, IX, X( k vitaminine ba¤l› faktörler)

PT uzam›fl
Dolaflan antikor
aPTT uzam›fl
Karaci¤er fonksiyon bozuklu¤u
trombosit say›s› normal Vitamin K eksikli¤i
Faktör eksikli¤i(I, II, V, X)

PT/ PTT kar›fl›m testleri,
TT/ reptilaz zaman›
Fibrinojen
Faktör I, II, V, X düzeyleri

PT uzam›fl
aPTT uzam›fl
trombosit say›s› düflük

D‹K
Karaci¤er bozuklu¤u
Kasabach-Merritt sendromu

TT
Fibrinojen
Faktör düzeyleri
D-dimer

PT normal
aPTT normal
trombosit say›s› düflük

Akut ‹TP
Kronik ‹TP
Kollajen damar hastal›klar›
Erken kemik ili¤i yetersizlik sendromlar›

ANA
Antikardiyolipin
Direkt coombs testi
Serum immünoglobulin düzeyleri
Serum kompleman düzeyi
Helikobakter taramas›
vWF multimer analizi
kemik ili¤ aspirasyonu
kemik ili¤inden kromozom tetkiki

Unutma
1. Daha önceden kanama öyküsü var m›?
2. Ailede uzun ve yo¤un kanayan kimse var m› özellikle kardefl ve day›lar ?
3. Difl çekimi yada i¤ne yap›ld›¤›nda kanama oldu mu?
4. Annenin adet kanama öyküsü nas›l?
5. Dikiflle durdurulan kanamas› olmufl mu?
6. Kanama bafllama yeri ve zaman› ( diflçinin muayenesinde mi yoksa diflçiden ç›kt›ktan sonra yolda m›)
7. Böbrek yada karaci¤er hastal›¤› var m›?
8. ‹laç öyküsü: Aspirin ( Bebe hap› ) kullanm›fl m›?
9. Hep ayn› yerden mi kan›yor?
10. Cildinde petefli, ekimoz, dikifl ve kafl›nt› izleri var m›?
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KANAMALI HASTA
Temel Tarama Testleri
PT, aPTT, kanama zaman›, trombosit say›s›

Trombositopeni

PT ve aPTT
uzun

D‹K
Purpura fulminans
Sepsis
Septik flok
Masif travma
Yan›klar
Siroz
Otoimmün vaskülit
Promiyelosit lösemi
Kasabach-merritt
sendromu
Hemolitik transfüzyon
reaksiyonu
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Normal trombosit say›s›
(Di¤er flemaya bak›n›z)

PT ve aPTT
normal

‹zole trombositopeni
‹TP
Neonatal otoimmüntrombositopeni
Neonal alloimmün
trombositopeni
‹laca ba¤l› trombositopeni
Posttransfüzyon purpura
Siyonatik kalp hastal›¤›
Hipertiroidi
Üremi
TAR sendromu
Trizomi 13, 18
Wiskott-Aldrick sendromu
May-Hegglin anomalisi
Bernard-Soulier sendromu
Alport sendromu

Anemi ile birlikte
Lösemiler
Nöroblastom
Langerhans histiositoz
Depo hastal›klar›
Fanconi anemisi
Edinsel aplastik anemi
Osteopetrosis
TORCH-S infeksiyonlar›
Kala-azar
Evans sendromu
Eritroblastosis fetalis
SLE
HÜS, TTP
Hipersplenism
Hemofagositik sendrom
Prostetik kalp kapaklar›
Megaloblastik anemi
PNH

Normal Trombosit Say›s›

PT ve aPTT
normal

PT uzun
aPTT normal
Faktör VII eksikli¤i
Karaci¤er eksikli¤i
Worfarin etkisi

PT ve aPTT
uzun

TT

Kanama
zaman›

Kanama
zaman›

Normal
Hafif VWH
Faktör XIII eksikli¤i
A2-antiplasmin eksikli¤i
HSP
H.hemorajik telenjektazi
Marfan sendromu
Ehlers-danlos sendromu
Otoimmün vaskülitler
Skorbüt
Lokal anatomik patolojiler
Fiziksel istismar

PT uzun
aPTT uzun

Uzun
VWH

aPTT uzun
dolaflan
antikoagülan
(inhibitör antikorlar)
Heparin etkisi

Normal
1/1 normal plazma
‹le kar›flt›r›l›r

TT uzun
Afibrinojenemi
Disfibrinojenemi
KC hastal›¤›
Heparin etkisi
FDP

aPTT normal
Faktör VIII,IX eksikli¤i
Kontakt faktör eksikli¤i

TT normal

K vit verilir
Uzun
Glanzman
trombastenemisi
Trombosit granül
defektleri
Aspirin etkisi
Di¤er ilaçlar›n etkisi
Üremi

Yan›t yok
KC hastal›¤›
Dolaflan antikoagulan
Fak.II,V,X eksikli¤i
Yan›t var
K vit. Eksikli¤i
Warfarin etkisi
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LENFADENOPAT‹YE YAKLAfiIM
Doç. Dr. Betül SEV‹N‹R
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dal›, Bursa

Tan›m
Çocuklarda lenf dokusu do¤umda göreceli olarak küçük ancak geliflmifl durumdad›r. Timus
boyutu büyük olup do¤umu izleyen ilk aylarda bebeklerde periferik lenf dü¤ümleri genellikle palpe edilmez. Süt çocuklu¤u ve erken çocukluk dönemlerinde periferik lenf dokular›n›n
kitlesi artar, 6 yafl civar›nda eriflkindekine yaklafl›r. Çeflitli antijenik uyar›mlarla veya farkl›
hücrelerin infiltre etmesi sonucunda lenf dü¤ümleri büyüme gösterir. ‹nsan vücudunda yaklafl›k alt›yüz lenf dü¤ümü bulunur. Çocuklarda servikal, inguinal ve aksiller bölgelerde lenf
dü¤ümlerinin palpe edilmesi normal bir bulgudur. Bir yak›nmas› veya bilinen hastal›¤› olmayan 4-8 yafl aras›ndaki çocuklar›n %90’›nda lenf dü¤ümü palpe edilir. Günlük pratikte lenf
dü¤ümlerinin normalde ele geldi¤i bölgelerde 1 cm boyutundan büyük, say›ca artm›fl veya
anormal özellikte olmas› lenfadenopati (LAP) olarak isimlendirilmektedir. Sadece boyut art›fl› oldu¤unda bunu lenfadenomegali olarak adland›rmak daha do¤rudur. LAP nedenleri çocuklarda ço¤u kez enfeksiyonlard›r. Bununla birlikte LAP, sistemik veya malign hastal›klara
ve immün yetmezlik durumlar›na efllik edebilen önemli bir bulgudur. Servikal, submandibuler, pre ve postauriküler, oksipital, supraklaviküler, aksiller, epitroklear ve inguinal bölgelerdeki lenf dü¤ümleri fizik incelemede ulafl›lan yüzeysel lenf dü¤ümleridir. Derin yerleflimlerdeki abdominal, pelvik ve mediastinal lenf dü¤ümleri radyolojik olarak de¤erlendirilebilir.
Lenf dü¤ümlerinin hangi bölge ve yap›lar›n drenaj›ndan sorumlu oldu¤u bilinmelidir. Lenf
dü¤ümlerinin tek bölgede s›n›rl› büyümesi “lokalize” LAP, komflu olmayan iki veya daha çok
lenf dü¤ümünde büyüme “jeneralize LAP” olarak tan›mlan›r. Birinci basamak sa¤l›k hizmetinde görülen lenfadenomegalilerin dörtte üçü lokalize LAP olarak bildirilmektedir. Çok say›da LAP saptanmas› sistemik hastal›klara iflaret eder. Çocuklarda LAP, ço¤u kez benign ve reaktif özelliktedir. Bununla birlikte hastan›n yafl›, öyküsü ve klinik de¤erlendirmeye göre yaklafl›m gereklidir. Tek algoritma ile yaklaflmak eksik olacakt›r.
Etyoloji: Çocukluk ça¤›nda görülen LAP’lerin ço¤unlu¤u enfeksiyonlara ikincil geliflmifltir.
Hem benign hem de malign nedenli LAP en s›k servikal yerleflimde tan›mlanmaktad›r. Ekstremitelere ait nedenlerde aksilla ve inguinal LAP, abdominal ve torakal hastal›klarda supraklaviküler LAP saptanabilir. Reaktif lenf dü¤ümü hiperplazisi en s›k viral üst solunum yolu enfeksiyonlar›na ba¤l› görülür. Üst solunum yolu enfeksiyonlar› rinovirus, parainfluenza
virus, influenza virus, repiratuvar sinsityal virus, korona virus, adenovirus veya reoviruslar
nedeniyle olur. Epstein-Barr virus (EBV), sitomegalovirus, rubella, rubeola, varisella-zoster,
herpes simpleks, koksaki virus ve HIV (human immunodeficiency virus) di¤er servikal LAP
nedenleridir. Bakteriyel adenit grup A beta-hemolitik streptokoklar veya stafilokokus aureus
ile oluflur. Anaerobik bakteriler genellikle dental veya periodontal hastal›klara ba¤l› servikal
lenfadenite yol açabilir. Grup B streptokoklar ve Haemophilus influenzae tip b daha az görülen nedenlerdir. Ülkeye ve sosyo-ekonomik koflullara göre mikroorganizma da¤›l›m› özellik
gösterdi¤inden ülkemizde erken yafllarda geçirilen EBV enfeksiyonu ve tüberküloz s›k görülmektedir. Tüberküloz ve atipik mikobakteri enfeksiyonlar› tüm yafllarda subakut ve kronik
LAP nedenleridir. Postnatal dönemde toksoplazmozis, kedi t›rm›¤› hastal›¤›, daha az oranda
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EBV ve CMV enfeksiyonlar› kronik LAP’e yol açar.Brusella ve tularemi ülkemiz koflullar›nda
unutulmamas› gereken mikroorganizmalard›r. Jeneralize LAP sistemik bafllang›çl› juvenil romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, serum hastal›¤› ve ilaç kullan›m›n›n bulgusu olabilir. Bartonella henselae (kedi t›rm›¤› hastal›¤›) nadir görülür. Özellikle servikal kitleler çocuklarda LAP ile kar›flt›r›labilir. Histiyositozlar ve lenfoproliferatif hastal›klar LAP ay›r›c› tan›s›nda yer al›r. LAP yapan kanser tipleri aras›nda en s›k lenfoma ve lösemi yer almaktad›r.
Bu olgular malign hastal›klar›n %80-86 kadar›n› oluflturur. Ayr›ca nöroblastoma, rabdomiyosarkom ve yumuflak doku sarkomlar›, nazofarenks karsinomu, tiroid karsinomlar› lenf dü¤ümü metastaz› ile gelebilir. Genel olarak birinci basamak sa¤l›k hizmetinde LAP saptanan
hastalar›n %3-5’inde biyopsi gerekmekte ve yaklafl›k %1-2’sinde malign hastal›klar tan›mlanmaktad›r. Hematoloji ve onkoloji uzmanlar›na ulaflan seçilmifl vakalarda LAP etyolojisinde kanser tan›s› %30’lara ulaflabilmektedir.
Lenf dü¤ümlerinin de¤erlendirilmesi
LAP nedenlerinin ço¤unlu¤unda ayr›nt›l› öykü ve iyi bir fizik inceleme do¤ru yönlenmeye yeterlidir. Çocuklardaki LAP’lerin büyük ço¤unlu¤u (%70-90) servikal yerleflimdedir.
Öykü: Ana yak›nma, LAP yerleflimi ve süresi önemlidir. Akut unilateral LAP öyküsünde %4080 stafilokok, streptokok enfeksiyonu tan›mlanmaktad›r. Viral enfeksiyonlar bilateral servikal adenopatilerin en s›k nedenidir. ‹ki haftay› geçen yak›nma subakut veya kronik nedenleri düflündürür. Akut lenfadenomegali veya lenfadenit saptanan çocuklarda üst solunum
yolu enfeksiyonlar›, otit, mastoidit, cilt ve dental bölgenin enfeksiyonlar› öyküden saptanabilir. Atefl, bo¤az a¤r›s›, kulak a¤r›s›, öksürük, döküntü gibi özellikler not edilir. Çocu¤un yafl› yönlendirici bir bilgidir. Baz› mikroorganizmalar›n da¤›l›m› yafla özgü oldu¤u gibi yafllara
göre kanser epidemiyolojisi de de¤iflecektir. Süt çocuklar› ve okul öncesi dönemde stafilokokus aureusa, grup B streptokoklara, grup A beta-hemolitik streptokoklara ba¤l› enfeksiyonlar ve Kawasaki hastal›¤› düflünülmelidir. Befl yafl›ndan büyük çocuklarda reaktif LAP en s›k
viral enfeksiyonlara ba¤l› geliflmektedir. Yap›lan afl›lamalar (Difteri-bo¤maca-tetanoz, poliomyelit, BCG, tifo afl›lar›) ve hastan›n kulland›¤› ilaçlar (fenitoin, izoniasid ,sefalosporinler )
lenf dü¤ümlerinde büyümeye neden olabilir. Transfüzyon öyküsü, ailede tüberküloz ve histiyositoz, otoimmün hastal›klar baflta olmak üzere bilinen hastal›klar sorgulanmal›d›r. Atefl,
gece terlemesi, kilo kayb› lenfoma veya tüberkülozu düflündürür. Aç›klanamayan atefl, yorgunluk, artralji kollajen doku hastal›¤› veya serum hastal›¤› olas›l›¤›n› akla getirir.
Fizik muayene
Genel durum bozuk ve malnütrisyon bulgular› varsa tüberküloz, kanser veya immün yetmezlik gibi kronik hastal›klar akla gelir. Tüm ulafl›lan lenf dü¤ümü bölgeleri muayene edilmelidir. Lenf dü¤ümlerinin yerleflimi önemlidir. Hiçbir lenf dü¤ümü bölgesinde ciddi bir hastal›k riski olmad›¤› söylenemez. Ancak supraklaviküler, posterior servikal, posterior auriküler ve epitroklear bölgelerde LAP saptand›¤›nda ön servikal LAP’a oranla malignite riski daha
fazlad›r. Lenf dü¤ümleri mezura veya cetvelle ölçülmelidir. Genellikle servikal bölgede 10mm,
ingunal bölgede 15 mm çap›ndan küçük palpe edilen lenf dü¤ümleri normal boyuttad›r. LAP
boyutu 3 cm’den büyükse lenfoproliferatif hastal›klar ve solid tümör metastazlar› için risk
artm›flt›r. Lenf dokusunun karakteri de¤erlendirilmelidir. Duyarl›l›k, eritem, ›s› art›m›, hareketlilik, fluktuasyon ve k›vam önemlidir. Viral enfeksiyonlarda LAP genellikle bilateral ve yumuflakt›r. Bu lenf dü¤ümleri çevre dokulara yap›fl›kl›k göstermez. Bakteriyel enfeksiyon varsa, lenf dü¤ümleri duyarl›, tek veya iki tarafl›, fluktuasyon gösteren ve fikse olamayan özelliktedir. Eritem, ›s› art›m› akut piyojenik enfeksiyonlar› fluktuasyon ise apse oluflumunu düflündürür. Tüberkülozlu lenf dü¤ümleri fluktuan, birleflmifl, üzerindeki ciltte morumsu eri29

tem olan ancak ›s› art›m› göstermeyen dü¤ümlerdir. Tüberkülozda sinüs traktusu oluflumu
görülür. Malign LAP’de akut inflamasyon yoktur. Lenf dü¤ümleri sert ve alttaki dokulara yap›flma e¤ilimindedir. Hodgkin lenfomada sert, lastik k›vam› tipiktir. Solid tümör metastazlar›nda da lenf dü¤ümü çok sert palpe edilebilir. Lenf dü¤ümlerinin muayenesi çocukta fizik
de¤erlendirmenin ayr›lmaz parças›d›r. LAP saptanan çocuklarda hepatosplenomegali ve /veya abdominal lenfadenomegali olmas› lenfoproliferatif hastal›klar› destekleyen bulgulard›r.
Laboratuar bulgular›
Servikal LAP’li çocuklar›n ço¤unda ileri tetkik gerekmez. Bakteriyel adenitlerde tam kan say›m›nda lökositoz ve sola kayma, toksik granülasyon vard›r. Atipik lenfositoz EBV enfeksiyonunun bulgusudur. Pansitopeni veya blastlar lösemi ya da Hodgkin d›fl› lenfoman›n kemik
ili¤i tutulumunda gözlenir . Eritrosit sedimantasyon h›z› bakteriyel adenitte ve Hodgkin lenfomada artm›flt›r. H›zl› streptokok antijen testi ve bo¤az kültürü streptokok enfeksiyonunu
do¤rulamakta yararl›d›r. Kuflku duyulan durumda tüberküloz için deri testi yap›lmal›d›r. B.
henselae, EBV, sitomegalovirus, and toksoplazmozis için serolojik testler ve akci¤er filmi yararl›d›r. Elektrokardiyogram ve ekokardiyogram Kawasaki hastal›¤› kuflkusu oldu¤unda yap›lmal›d›r. Biyokimyasal de¤erler sistemik hastal›klar ve hemofagositik lenfohistiyositozlar
için ipucu verebilir. En önemli verilerden biri laktik dehidrogenaz (LDH) yüksekli¤idir. Özgül
bir bulgu omamakla beraber Hodgkin d›fl› lenfoma ve nöroblastomada LDH yüksekli¤i anlaml›d›r.
Servikal LAP’de yüzeysel ultrasonografinin fizik incelemeye tan›sal katk›s› s›n›rl›d›r. Ultrasonografi ve bilgisayarl› tomografi solid ve kistik kitle ayr›m›n›, süpürasyon ve infiltrasyonun
varl›¤›n› ve yayg›nl›¤›n›n saptanmas›n› sa¤lar. Ultrasonografik incelemede reaktif LAP olan
hastalar›n %90’›nda oval flekilli ve uzun ekseni belirgin olan lenf dü¤ümleri tan›mlanmaktad›r, hilus ve vaskülarizasyon normaldir. Lenfomalarda yuvarlak, uzun ve k›sa eksen oran›
2’den küçük ve hipoekoik lenf dü¤ümleri rapor edilmektedir. Lenfoma ve EBV gibi ön tan›lar
varda abdominal ultrasonografi k›ymetli bilgiler verir. Abdominal LAP periferik LAP ile birlikte ise malign tan› riski artabilir.
‹nce i¤ne aspirasyonu ve lenf dü¤ümü kültürü bakteriyel enfeksiyon düflünülen durumlarda yararl›d›r. Bakteri izolasyonu sa¤lar. Aspirasyon materyallerinden gram yaymas›, asidoresistan boyama, aerobik ve anaerobik bakteriler, tüberküloz ve fungus kültürler de istenmelidir. E¤er gram boyamas› pozitif ise yaln›z bakteriyel kültür gereklidir. Sitolojik inceleme
Hodgkin d›fl› lenfomalarda tan› koydurucu basamaklardan biri oldu¤undan, lenf dü¤ümü
ponksiyonu yap›ld›¤›nda haz›rlanan yaymalar onkolog veya hematolog taraf›ndan da de¤erlendirilmelidir.
Lenf dü¤ümü biyopsisi
Büyümeye devam eden veya antibiyotiklere yan›ts›z, kuflkulu lenf dü¤ümlerinden biyopsi yap›lmal›d›r. Genellikle 4 haftay› geçen dönemde hiç küçülme göstermeyen veya 3 cm çap›ndan büyük lenf dü¤ümlerinde biyopsi önerilir. Malign oldu¤undan kuvvetle kuflku duyulan
LAP’de beklemeden biyopsi yap›lmal›d›r. ‹nce i¤ne aspirasyon biyopsisini savunan merkezler
bulunmakla beraber deneyim merkezden merkeze de¤iflmektedir. Çocuklarda ince i¤ne aspirasyon biyopsisi ancak pozitif sonuçta k›ymetlidir, negatif sonuçlar tan›y› ekarte ettirmez. Bu
nedenle eksizyonel biyopsi özellikle malign tümörlerde tan› gecikmesini önleyecektir. Biyopsi en büyük ve sert lenf dü¤ümünden yap›lmal› ve lenf dü¤ümü kapsülü sa¤lam olarak tam
ç›kar›lmal›d›r. Biyopsi öncesinde patoloji uzman› ile iletiflimde olmak önemlidir.
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Sonuç ve yorum
Gözlemlere göre ço¤u reaktif LAP kendi kendini s›n›rlar ve tedavi gerektirmez. Anamnez ve
baz› laboratuvar testleri ay›r›c› tan›da yard›mc›d›r. Do¤ru ve h›zl› tan›da en önemli nokta klinik de¤erlendirmedir.
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YEN‹DO⁄ANDA ANEM‹
Prof. Dr. Zeynep KARAKAfi
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi
Çocuk Hematoloji/Onkoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Solukluk öncelikle anemiyi akla getirmekle birlikte yenido¤an döneminde görüldü¤ünde asfiksi, flok, hipotermi, hipoglisemi bulgusu olabilir. Do¤umdan sonra ilk 2 gün içinde görülen
anemi genellikle kanama veya ciddi alloimmunizasyona, 2. günden sonra ve sar›l›kla birlikte ortaya ç›kan anemi ise hemolize ba¤l›d›r.
Yenido¤anda normal hematopoez
Hematopoez fetal hayat›n 20. gününde yolk sac'da kan adac›klar› halinde bafllar, gebeli¤in
ortalar›nda karaci¤er ve dalakta, son 3 ayda ise kemik ili¤inde devam eder (fiekil 1). Fetal hayatta ilk olarak Hb Gower 1, daha sonra Gower 2, Portland ve Hb F sentezlenir (Tablo 1). Do¤umdan hemen önce beta zinciri yap›lmaya bafllan›r, do¤umda hemoglobinin % 60-90'›
HbF'tir. Do¤umdan sonra ise Hb F azalmaya bafllar, 4. ayda % 5'in alt›na iner. Fetüs ve yenido¤an eritrositleri eriflkin eritrositlerine göre daha k›sa ömürlü (70-90 gün) ve daha büyüktür (110-120 fl). fiekil 2’de normal bir yenido¤an tam kan say›m› örne¤i verilmifltir. Hemoglobin (Hb) gebeli¤in 12. haftas›nda 8-10 g/dl, 40. haftas›nda 16.5-18 g/dl iken do¤umu takiben 6-12. saatte geçici olarak artar. Fetus oksijenlenmesi do¤umdaki Hb düzeyini tayin
eder. Oksijen ihtiyac›n›n artt›¤› örne¤in SGA, diabetik anne bebe¤i, sigara içen anne bebe¤i,
yüksek irtifada do¤an bebek gibi durumlarda Hb artar. Hb do¤umdan sonra fizyolojik olarak
azal›r, term bebeklerde 3-6. aylarda 11 g/dl, pretermlerde ise 1-2. aylarda 7-10 g/dl olur ancak 6.5 g/dl’nin alt›na düflmedi¤i sürece doku oksijenizasyonu bozulmaz (Tablo 2). Yenido¤an bebeklerde ilk günlerde retikülosit say›s› % 5-10 aras›nda iken giderek azalarak 7. günde % 1’e iner (1,2).
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Tablo 1. Fetal ve Neonatal Eritropoez: Globin-zincir geliflimi ve yap›s›.
Geliflti¤i dönem

Hemoglobin

Globin-zincir yap›s›

Embriyo
Embriyo
Embriyo
Embriyo-Eriflkin
Eriflkin
Eriflkin

Gower 1
Gower 2
Portland
A
A2
Fetal

Zeta 2, Epsilon 2 a
Alfa 2, Epsilon 2
Zeta 2, Gama 2
Alfa 2, Beta 2
Alfa 2, delta 2
Alfa 2, gama 2 b

a Bu tetramer dört epsilondan oluflabilir.
b Eriflkinlerce yap›lan fetal hemoglobinde 136. pozisyondaki gama zinciri amino
asit dizisi farkl›d›r.

Yenido¤anda anemi nedenleri üç ana grupta toplanabilir:
1. Kan kayb›na ba¤l› anemiler
2. Hemolitik olaylara ba¤l› anemiler
3. Eritrosit yap›m azl›¤›na ba¤l› anemiler (3,4)
KAN KAYBINA BA⁄LI ANEM‹LER
Hayat›n ilk günlerinde görülen anemi do¤umdan önce, do¤um s›ras›nda veya do¤umdan sonra oluflan kan kayb›na ba¤l› olabilir. Kan kayb›na ba¤l› anemi genelde annede vajinal kanama, plasenta ile ilgili (plasenta pravia veya abruptio plasenta), sezaryen, ço¤ul gebelik, göbek
kordonunun 30 sn’den önce kesilmesi, kord bas›s› olan do¤umlar gibi obstetrik nedenlerle
geliflir. Masif bir kanama sonucu akut anemi geliflmiflse anoksi ve flok tablosu görülür. Hematokriti (Hct) 45’in alt›nda olan asfiktik yenido¤anlarda ciddi bir eritrosit volüm azalmas›
vard›r. Bu durumda hemen hava yolu aç›l›p damar içi hacim geniflletilir. H›zla serum fizyolojik verilir % 5 albumin ve eritrositle desteklenir. Hematokritin bafllang›çta normal hatta
yüksek olmas› bebe¤in hipovolemik olmas›n› d›fllamaz. Arteriyel bas›nc› 30 mm Hg’dan az
olan veya bafllang›çta normal olmas›na ra¤men yaflam›n ilk 6 saatinde Htc de¤eri h›zla düflen bebeklerde de eritrosit kitlesi azalm›flt›r ve damar içi hacim geniflletilmelidir (5).
Laboratuar incelemeleri için kan al›nmas›
Toplam kan hacmi prematürelerde 115 ml/kg, normal yenido¤anlarda 80-110 ml/kg’d›r.
Hastanede 28 gün yatan düflük do¤um a¤›rl›kl› bir bebekte ortalama 50 mL/kg kan tetkik
için al›nmaktad›r. Deri yoluyla izlem ile kan gaz› için al›nan kan› azaltmak, tetkikler için daha az kan al›nan tekniklerin gelifltirilmesi gerekmektedir.
Göbek kordonunun kesilme zaman›
Arjantin’de UN‹CEF taraf›ndan desteklenen bir çal›flmada göbek kordonunun do¤umdan 15
sn, 1 dk ve 3 dk sonra kesilmesi karfl›laflt›r›lm›fl ve göbek kordonunun 1 dk sonra kesilmesinin yenido¤an anemisinin geliflmesini azaltt›¤› gösterilmifltir. Bu durumun di¤er bir yarar›
da yenido¤an bebe¤e daha fazla kök hücrenin geçmesi ve immün sisteme etkisidir. Göbek
kordonunun kesilme zaman›n›n süt çocu¤unda demir eksikli¤i anemisi geliflimi üzerine
muhtemel etkisi özellikle geliflmekte olan ülkelerde önemlidir ve araflt›r›lmal›d›r (6).
Klinik
Kan kayb›na ba¤l› geliflen anemilerde klinik bulgular kanaman›n yerine, akut veya kronik olmas›na göre de¤iflir. Akut kanamada solukluk, h›zl› ve düzensiz solunum, taflikardi, periferk
nab›zlarda zay›flama veya al›namamas›, kan bas›nc›nda düflme ve hepatosplenomegali görü33

Tablo 2. Zaman›nda do¤an bebeklerde Hb ve eritrosit indeksleri.
Günler
Eritrosit parametreleri
Hb (ort, g/dL)
MCV (fl)
MCH (pg)
MCHC (%)

1
19.4
114
36.6
33.0

3
18.6
110
36.7
33.1

Haftalar
7
18.7
108
36.2
33.9

2
17.6
106
33.6
31.7

Aylar
4
13.9
101
32.5
32.1

2
11.2
95
30.4
32.0

3
11.4
88
30.4
34.6

4
12.0
84
28.1
33.3

6
12.1
77
26.4
34.2

fiekil 2: Normal bir yenido¤an›n (> 1haftal›k) kan say›m› örne¤i.

lür (Tablo 3). Hb konsantrasyonu bafllang›çta normal olsa bile ilk 24 saatte h›zla düfler. Anemi normositik veya makrositiktir. Acilen flok tedavisi yap›lmal› ve anemi düzeltilmelidir. Kronik kanamalarda ise solukluk d›fl›nda bulgu olmayabilir veya hepatomegali gibi konjestif
kalp yetersizli¤i bulgular› olabilir. Hb konsantrasyonu do¤umda düflüktür. Anemi hipokrom
mikrositiktir, demir düflüktür, anisositoz ve poikilositoz görülür. Bazen eritrosit transfüzyonu gerekse de genelde demir tedavisi ile düzelir.
HEMOL‹T‹K ANEM‹LER
Hemolitik anemilerde y›k›m nedeniyle eritrosit ömrü azal›r ve normokrom normositer anemi
oluflur. Birlikte retikülositoz ve hiperbilirübinemi (indirekt bilirübinde art›fl) vard›r. Retikülosit say›s› kemik ili¤inde eritrosit yap›m›n› (eritropoez) gösteren bir testtir. Retikülosit say›s›n›n art›fl› kemik ili¤inde eritropoezin artt›¤›n› gösterir. Bu durum ya kanama ya da hemoliz
sonucu oluflan anemiye kemik ili¤inin yan›t›d›r. Hemolitik anemide y›k›lan eritrositlerden
aç›¤a ç›kan bilirübin nedeniyle retikülositozla birlikte sar›l›k görülür. Coombs testi ise eritrositlere karfl› antikor varl›¤›n› gösterir ve immün hemolitik anemilerin tan›s›nda kullan›l›r.
Coombs pozitifli¤i yenido¤anda ABO ve Rh uyuflmazl›klar›n›n önemli bir bulgusudur. Ama
negatif Coombs testi immun kökenli hemoliz bulunmad›¤›n› göstermez. Minör kan grubu
uyuflmazl›klar› bulunabilir. Anne ve bebekte kan grubu tayini ve anne kan›nda ona yönelik
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Tablo 3. Yenido¤anda soluklu¤un ay›r›c› tan›s›.
Asfiksi

Akut ciddi kan kayb›

Hemolitik anemi

Solunum sistemi: Çekilmeler
Siyanoz, oksijene yan›t
Bradikardi
Stabil Hb

Kan bas›nc›nda düflme
H›zl› solunum
Asiyanotik
Taflikardi
Hb de düflme

Hepatosplenomegali, sar›l›k
Coombs pozitifli¤i
Anemi

Tablo 4. Yenido¤anda hemolitik anemi nedenleri.
Eritrosit zar› bozukluklar› Sferositoz, eliptositoz, stomatositoz, Piropoikilositoz vs
Eritrositlerle ilgili Enzim eksiklikleri
Hemoglobinopatiler
‹mmun

G6PD, piruvatkinaz, Hekzokinaz, Pirimidin 5’nükleotidaz
Alfa ve gama zinciri bozukluklar›
Rh uyuflmazl›¤›
ABO uyuflmazl›¤›
Minör kan grubu uyuflmazl›klar›
(c, C, e, G, Duffy, Kell, JKa, MNs, Vw)
‹laca ba¤l› (penisilin, alfa metil dopa, sefalotin)
Annede otoimmun hemolitik anemi

Eritrosit d›fl›
nedenler

Enfeksiyon:
Bakteriyel: sepsis, sifiliz
Viral: Parvovirus, TORCH (Toksoplazma, CMV, rubella, yayg›n
herpes)
Parazit: S›tma
Metabolik hastal›klar: Galaktozemi, Lizozomal depo hastal›klar›,
uzun süren metabolik asidoz,
‹laç: valproik asit
Di¤er: Kimyasal madde, ›s›, osmotik
Yayg›n damar içi p›ht›laflmas› (DIC)
Makro ve mikro anjiopatik hemoliz
E vit eksikli¤i
TAR sendromu
Transfüzyon reaksiyonu

Nonimmun

antikor taramas› (‹ndirekt Coombs testi) yap›lmal›d›r. Sar›l›kla birlikte negatif Coombs testi
non-immun hemolitik anemileri düflündürür. Yenido¤anda hemolitik anemi nedenleri Tablo
4’de verilmifltir (3-5).
Membran bozukluklar›
Herediter sferositoz, eliptositoz, stomatositoz yenido¤an döneminde bulgu verebilir. Eritrosit
zar› bozukluklar› belirgin yenido¤an hiperbilirübinemisine yol açar ancak tipik eritrosit morfolojisi yenido¤anda henüz görülemeyebildi¤inden tan› genellikle daha sonra konur.
Eritrosit Enzim Defektleri
En s›k görülenler Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) ve piruvatkinaz eksikli¤idir. G6PD eksikli¤i yenido¤anda belirgin hiperbilirübinemi ve sar›l›k nedeni olabilir ve kernikterusa yol
açabilir.
Hemoglobinopatiler
Baz› herediter hemoglobin bozukluklar› yenido¤anda görülebilir. Bunlar›n baz›lar› zamanla
kaybolur (γ zincir defektleri), baz›lar›nda ise do¤umda klinik bulgu yoktur, 6. aydan sonra
belirginleflir (β zincir bozukluklar›). Di¤er baz›lar›nda ise klinik bulgular ya çok a¤›rd›r, fatal
olur veya hafif olup ancak yenido¤an tarama programlar›nda ortaya ç›kar (α zincir bozukluklar›).
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Tablo 5. ABO Ve Rh hemolitik hastal›klar›n›n karfl›laflt›r›lmas›.
KL‹N‹K
Gebe taramas›n›n önemi
Sonraki gebeliklerin etkilenmesi
Kord kan› Direkt Coombs
Kord kan› ‹ndirekt Coombs
Kord Hemoglobin
Erken anemi
Sar›l›k
Hepatosplenomegali
Periferde sferositler
Geç anemi

Rh Hemolitik Hastal›k

ABO Hemolitik Hastal›k

Var
Genellikle kötü
++
++
Normal veya azalm›fl
++
Erken bilirübin art›fl›
++
+
S›k

Yok
De¤iflik
+/+/Normal
+/De¤iflik
+/+++
Nadir

YEN‹DO⁄ANIN HEMOL‹T‹K HASTALI⁄I
Antijen negatif anne (Rh) ile antijen pozitif fetus aras›nda uyumsuzluk sonucu Rh hemolitik
hastal›¤› oluflur. Fetusta eritrosit antijenlerine karfl› annenin IgG antikorlar› vard›r. Genelde
2. veya daha sonraki gebeliklerde hemoliz görülür. A¤›r durumlarda fetusta ciddi anemi, eritroblastozis ve kalp yetmezli¤i geliflir. Hiperbilirübinemi h›zla tedavi edilmezse kernikterusa
yol açar. Rh negatif annelere her gebelikten sonra anti Rh D verilerek önlenir. ABO ve Rh hemolitik hastal›klar›n›n özellikleri ve farklar› Tablo 5’de verilmifltir.
ER‹TROS‹T YAPIM BOZUKLU⁄U
Diamond-Blacfand anemisi (saf eritrositer seri aplazisi) sadece eritropoezin yetersiz olmas›yla karakterize, bazen konjenital anomalilerin efllik etti¤i bir hastal›kt›r. Anemi vakalar›n dörtte birinde yenido¤an döneminde görülür.
Parvovirus, sitomegalovirus, rubella, adenovirus gibi konjenital infeksiyonlar da eritrosit yap›m›n› bozarak yenido¤anda anemiye yol açarlar. Yenido¤an döneminde anemiyle baflvurabilen kemik ili¤i yetmezli¤i nedenleri Tablo 6’da, kemik ili¤i yetmezli¤i yablosuyla baflvuran
sendromlar da Tablo 7’de verilmifltir.
PREMATÜREL‹K ANEM‹S‹
Do¤umda eritrosit kitlesi daha az, eritrosit yaflam süresi daha k›sa, eritropoietin uyar›s› daha az, demir depolar› daha az ve h›zl› büyüme nedeniyle prematürelerde normal yenido¤anlara göre daha fazla oranda anemi görülür. Anemi apne ve geliflme gerili¤i riskini artt›r›r (7).
Tedavisi
Prematüre anemisi tedavisi ile ilgili birçok araflt›rma yap›lm›fl olup randomize kontrollü çal›flmalar Cochrane Library Bilgi bankas›nca yap›lan metaanalizlerde de¤erlendirilmifltir. Bu
metaanalizlerde erken ve geç verilen Eritropoietin (EPO) tedavisinin erken do¤an ve/veya düflük do¤um tart›l› bebeklerdeki transfüzyon ihtiyac›n› azalt›p azaltmad›¤› araflt›r›lm›flt›r. Aber
ve Ohlsson 21 ülkeden 28 randomize çal›flmada 1302 preterm bebek (< 37 weeks) ve/veya
düflük do¤um tart›l› (< 2500 g) yenido¤anlara hayat›n 8. günü veya daha sonra bafllanan eritropoietinin etkisini de¤erlendirmifller ve bebek bafl›na verilen total eritrosit susp (ml/kg) miktar› ve say›s›n›n azald›¤›n› göstermifller ve geç EPO tedavisi ile ilgili yeterli kan›t oldu¤u sonucuna varm›fllard›r (8). Buna karfl›l›k Cochrane’nin bir baflka metaanalizinde 262 preterm
bebek (< 37 weeks) ve/veya düflük do¤um tart›l› (< 2500 g) yenido¤anlara erken veya geç bafllanan EPO’nun etkisi de¤erlendirilmifl ve erken EPO (hayat›n 8. gününden önce) ile geç EPO
(8-28. günlerde) tedavisi aras›nda belirgin fark olmad›¤› ve EPO tedavisinin transfüzyon sa36

Tablo 6. Yap›m yetersizli¤ine ba¤l› anemiler.

Tablo 7. Yenido¤anda kemik ili¤i yetmezli¤i sendromlar›.

A. ETK‹L‹ ER‹TROS‹T YAPIMININ YOKLU⁄U
1. K‹ yetersizli¤i
a. Aplastik anemiler
Konjenital
Edinsel:
Enfeksiyon
‹laçlar
b. Eritroid seri aplazisi
Konjenital:
- Diamond-Blackfan send,
- Aase sendromu
Edinsel:
- TEC (Çocukluk ça¤›n›n
geçici eritroblastopenisi)
c. K‹ infiltrasyonu
Malignite, osteopetroz,
miyelofibroz
d. Pankreatik yetmezlik-K‹ hipoplazisi sendromu
2. Eritropoietin yap›m›n›n azalmas›
a. Kr böbrek hast
b. Hipotiroidi
c. Kr. ‹nflamasyon
d. Protein malnutrisyonu
e. O2 affinitesi az Hb mutantlar›
B ER‹TROS‹T MATURASYON BOZUKLUKLARI
1. Sitoplazmik maturasyon anormallik.
b. Talasemi sendromlar›
c. Kurflun zehirlenmesi
d. Sideroblastik anemi
2. Çekirdek olgunlaflma anormallikleri
a. B12 vit eksikli¤i
b. Folik asit eksikli¤i
c. Tiamine cevapl› megaloblastik anemiler
d. Folat metabolizmas› anormallikleri
e. Orotik asidüri
3. Kal›tsal Diseritropoetik anemiler
- Tip I, II, III ve IV
4. Eritropoetik porfiri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diamond-Blacfan anemisi
Fankoni anemisi
Diskeratosis konjenita
Pearson sendromu
Cartilage hair hipoplazisi
Schwachman-Diamond sendromu
Kostmann sendromu
Retiküler disgenezi
Amegakaryositik trombositopeni
Osteopetrosis
Kal›tsal Diseritropoietik anemiler
TAR sendromu
Dubowitch sendromu
Noonan sendromu
Down sendromu

y›s›n› azaltmad›¤›, aksine erken EPO tedavisinin prematürelik retinopatisini artt›rd›¤› bildirilmifltir (9).
Onsekiz ülkeden, 2074 preterm bebe¤i kapsayan randomize çal›flmalar›n de¤erlendirildi¤i yeni bir metaanalizde ise hernekadar
transfüzyon ihtiyac›n› azaltsa da körlü¤e
gidebilecek prematürite retinopatisi riskinden dolay› prematüre bebeklerde hayat›n
sekizinci gününden önce EPO tedavisi önerilmemektedir (10).
Manoura A ve ark. (11) Kell negatif annenin
Kell pozitif transfüzyonla duyarl›laflmas›
sonucu intrauterin transfüzyon ihtiyac›
olan ve do¤duktan sonra 15. günde a¤›r hemolitik anemi geliflen bebekte rekombinan
EPO ile aneminin düzeltildi¤i bir vaka bildirmifllerdir.

ANEM‹K YEN‹DO⁄ANA TANISAL YAKLAfiIM
Yenido¤an anemileri flok tablosuna yolaçabildi¤inden h›zl› tan› ve tedavi yaklafl›m› flartt›r.
Tan› için;
1. Öykü: Ailede anemi, kanama, kan verilmifl kiflilerin varl›¤›, ailenin kökeni (Trakya, Akdeniz bölgesi talasemi, Akdeniz bölgesi orak hücreli anemi aç›s›ndan daha riskli)
2. Annenin hamilelik ve do¤um öyküsü: Hamilelik boyunca travma, vajinal kanama,
enfeksiyon geçirip geçirmedi¤i, ilaç kullan›p kullanmad›¤›, naftalin kullan›m›, bakla
yenmesi sorulmal›d›r. Annenin kan grubunun, geçirdi¤i enfeksiyonlar›n (hepatit, rubella…) saptanmas› gerekir. Do¤umun süresi, vajinal kanama, plasenta hakk›nda bilgi (flekli, y›rt›lmas›…) ve do¤um flekli (forseps, vakum, do¤um travmas›….) ö¤renilmelidir. Bebekte geliflimsel anomali ve ço¤ul gebelik varl›¤› belirtilmelidir.
3. Aneminin bafllama zaman›: Do¤umdan önce veya do¤um s›ras›nda kanayan bebekler
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ANEM‹
(<13.5 G Hb/dL) Seckel sendromu

Retikülositde azalma

Retikülositte artma

Konjenital hipoplastik anemi
‹laca ba¤l› bask›lanma
Direkt Coombs testi
Direkt Coombs pozitif

Rh, ABO ve di¤er kan grubu uyuflmazl›klar›

Negatif

Düflük MCV/MCH
Fetomaternal kanama
‹kizden ikize transfüzyon
α ve β talasemi

MCV/MCH
Normal veya yüksek

Yüksek MCHC

MCHC
Normal veya düflük MCHC

Herediter sferositoz
Anormal
Herediter sferositoz
Herediter stomatositoz
DIC/Mikroanjiopati
Di¤er hemoglobinopatiler

Eritrosit enzim eksiklikleri
G6PD
PK
Heksokinaz

Periferik yayma

Hemoliz

Enfeksiyon
Bakteriyel
Viral: CMV, Rubella, HSV
Toksoplazma
Fungal

Di¤er
Galaktozemi
Hipotiroidi

fiekil . Yenido¤anda anemiye yaklafl›m ak›fl flemas›.

akut kan kayb› nedeniyle afl›r› soluk ve hipovolemik olabilir. Bebekten anneye veya
ikizden ikize kronik kanamalarda veya kan uyuflmazl›¤›na ba¤l› anemilerde aneminin
görülmesi 24-48. saate kadar uzayabilir, sonra h›zla artar.
4. Laboratuar: ‹lk yap›lacak tetkikler; tam kan say›m› (Hb, Hct, eritrosit indeksleri, lökosit ve trombosit say›s›), periferik yayma (eritrosit morfolojisi), retikülosit (eritropoezi de¤erlendirmek için) ve Direkt Coombs (eritrositlere karfl› geliflen antikorlar›n saptanmas› için) testidir. Anne kan›nda Kleihauer-Betke yöntemi ile fetal eritrositlerin belirlenmesi yararl› olabilir. Yenido¤anda normal kan de¤erleri de¤erlendirme için önemlidir.
Prematürelerde do¤umda eritrosit kitlesinin daha az olmas›, eritrosit yaflam süresinin daha
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k›sa olmas›, eritropoietin uyar›s›n›n az olmas›, demir depolar›n›n az olmas› ve h›zl› büyüme
nedeniyle normal yenido¤anlara göre daha fazla oranda anemi görülür. Prematüre anemisinde 6 hafta süreyle eritropoietin ve demir tedavisi verilir.
Normositik, normokromik anemisi olan bir yenido¤anda sar›l›k yok ve retikülosit yüksekse
akut kanama araflt›r›lmal›d›r. Do¤um travmas›na ba¤l› iç kanamada (sürrenal, karaci¤er,
böbrek, dalak içine kanama) 48-72 saat sonra belirtiler ortaya ç›kabilir. Annede kanama,
sepsis, D‹C, sürekli kanayan bebekte kanama diatezi (p›ht›laflma faktör eksiklikleri) araflt›r›lmal›d›r.
Eritrosit zar bozukluklar› ve enzim eksiklikleri yenido¤an döneminde sar›l›k, hemolitik anemi ile baflvurabilirler.
Enfeksiyonlar (bakteri: E. coli, Streptokok sepsisleri, sifiliz, viral: parvovirus ve TORCH, parazit: s›tma) yenido¤an döneminde kemik ili¤i bask›lanmas›na veya hemolitik anemiye yol
açabilir. Galaktozemi, lizozomal depo hastal›klar› gibi metabolik hastal›klar da hemolitik
anemiye yol açabilir. Yenido¤anda anemiye yaklafl›m algoritmas› fiekil 3’de verilmifltir.
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ÇOCUKLUK DÖNEM‹NDE ANEM‹ VE AYIRICI TANISI
Prof. Dr. Zümrüt UYSAL
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dal›, Ankara

Anemi k›rm›z› küre kitlesi ve hemoglobin içeri¤inin yafl ve cins için olmas› gereken de¤erin
iki standart deviasyon alt›nda olmas›d›r.
Anemi bir hastal›ktan çok, bir bulgu olarak di¤er bir hastal›¤›n ya da bozuklu¤un sonucu
olarak ortaya ç›kar. Bu nedenle önce nedeni belirlenmeli sonra tedavi edilmelidir.
Kan de¤erleri yafl, cins, co¤rafik koflullara göre de¤ifliklikler gösterdi¤i için anemiyi de¤erlendirirken, toplumun yafllara göre normal hemoglobin de¤erlerini bilmek gereklidir. Afla¤›da
hemoglobin ortalamalar› ve alt s›n›rlar› görülmektedir.
HEMOGLOB‹N (g/dl)
Yafl

Kordon
2 ay
0.5-2
2-6
6-12
12-18 K
E
>18y.K

Toplumumuz

Nathan -Oski
Ort.

Alt s›n›r

Ort.

Alt s›n›r

16.5
11.5
12.0
12.5
13.5
14.0
14.5
14.0

13.5
9.5
10.5
11.5
11.5
12.0
13.0
12.0

15.5
11.0
10.8
12.3
12.7
13.3
14.1
13.3

13.5
9.2
9.0
10.7
11.1
11.4
12.3
12.0

Anemileri etyopatogenezine göre kabaca flu flekilde s›n›fland›rabiliriz:
1. Eritrosit yap›m›, olgunlaflmas› ve kemik ili¤inden at›l›m›nda bozukluk
* Tam olarak eritropoez yetersiz
Mutlak eritroblastopeni (K‹ yetmezli¤i)
* Olgunlaflmada bozukluk (ineffektif eritropoez)
Fazla say›da eritroblast vard›r
Retikülositler olgunlaflana kadar ölürler.
2. Eritrosit y›k›m›
- Kemik ili¤i normal, hemoliz
3. Kan kay›plar›
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Aneminin s›nfland›r›lmas›nda fizik bulgular›n onemi:
• Deri
Hiperpigmantasyon
Fanconi
Petesi, Purpura
Trombositopeni ile otoim.HA
Hemolitik Uremik Sendrom
K‹ yetmezli¤i, K‹ infiltrasyonu
Karotenemi
Demir eksikli¤i
Sar›l›k
Hemolitik Anemiler
Kavernoz hemanjioma
Mikroangiopatik hemolitik anemi
Alt. Eks. ülserler
Orak hücre, Thalassemia
• Yüz
Frontal ç›k›nt›
Malar ve maksiler kemik de¤ifliklikleri Konjenital hemolitik anemiler
• Gözler Mikrokornea
Retinal damarlarda tortuosite,
Konjuktival damarlanma,
Katarakt, vitreusta kanama, körlük
• A¤›z
Glossit
Angular Stomatit
• Mikrosefali, kemik ve iskelet anomalileri
• Nöröpati
• Hepatosplenomegali

Fanconi apilastik anemisi

Hb S, Hb C
Vit B 12, demir eksikli¤i
Demir eksikli¤i anemisi
Fankoni apilastik anemisi
B12 eksikli¤ine ba¤li megaloblastik anemi
Kojenital hemolitik anemiler, lösemiler,
depo hastalıkları

Anemilerin ay›r›c› tan›s›nda ortalama eritrosit çap›na göre de¤erlendirilerek yap›lan morfolojik s›n›fland›r›lma en çok yararlan›lan s›n›fland›rma fleklidir. Anemiler buna göre; göre mikrositik, normositik ve makrositik olarak s›n›fland›r›l›rlar.
Mikrositik anemiler
Eritrosit hemoglobininin az oldu¤u anemilerdir. Bu grupta demir eksikli¤i anemisi, kronik
enflamasyon anemileri (normositik te olabilirler), α ve β talasemi sendromlar›, kurflun zehirlenmesi, sideroblastik anemiler, bak›r ve pridoksin eksikli¤i vard›r. Mikrositoz için ortalama
eritrosit hacm› (OEV= MCV) alt s›n›rlar› yenido¤anda, 3 ayl›kta, 6ay 6 yafl aras›nda, 7-12 yaflta ve eriflkinde farkl›d›r. Bu rakamlar s›ras›yla; 110, 70, 71-74, 76-80 ve 80 fleklindedir.
Dünyada ve ülkemizde özellikle çocukluk ça¤›nda en fazla görülen anemi demir eksikli¤idir.
Demir eksikli¤inin en fazla görüldü¤ü dönem de 6-24 aylard›r. Demir eksikli¤inin ilk evresinde doku demir depolar› azal›r. Kemik ili¤inde hemosiderin kaybolur (Demir boyas› ile boyand›¤›nda) Serum transferrin reseptör düzeyi artar (sTfR). Demir depo proteini olan ferritin azal›r. ‹nflamatuar bir durum olmad›¤› zaman organizma demir depolar›n› çok iyi bir flekilde
gösteren serum ferritini, enflamasyonda akut faz reaktan› olarak organizma demir durumundan ba¤›ms›z olarak yükselir. sTfR ise organizman›n demire olan ihtiyac›n›n ve fonksiyonel
demir eksikli¤inin belirleyicisi olarak enfeksiyon varl›¤›nda bile yüksektir.
Demir eksikli¤i ilerledikçe serum demir (SD) düzeyi düfler, total demir ba¤lama kapasitesi
(TDBK) artar ve transferrin saturasyonu (TS=SD/TDBKx100) azal›r (ikinci evre). Serbest eritrosit protoporfirini (FEP) (ZPP), hemoglobin sentezinde azalmaya ba¤l› olarak artar.
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Demir eksikli¤inin üçüncü ve son evresi; eritrositlerin normalden daha küçük ve hemoglobin içeriklerinin az olarak yap›lmas› ile mikrositer hipokromik eritrositlerle periferik yaymada anizopoikilositozun görülmesi ve anemidir. Ayr›ca eritrosit da¤›l›m geniflli¤i (RDW) artar.
RDW art›fl› anizopoiklostozun oldu¤unu gösterir. Lökositler normaldir, trombosit say›s› artabilir.
Di¤er hipokrom mikrositer anemilerden beta-talasemi minörde RDW normaldir. Beta-talasemi majörü, belirgin klinik bulgular ve hemolitik anemi tablosu ile ay›rt etmek zor de¤ildir.
Kurflun zehirlenmesinde periferik yaymada iri bazofilik noktalanma görülür. Serum kurflun
düzeyi, FEP, idrar kaptoporfirin düzeyi artm›flt›r. Yenido¤anda alfa-talasemi tafl›y›c›lar›nda
%3-10 Hb Bart ve mikrositoz bulunur. Hemoglobin H (Hb H) hastal›¤›nda da (4 ± genin 3'ünde mutasyon olan alfa-talasemi) hemolitik anemi bulgular› vard›r.
Demir eksikli¤i ile ay›r›c› tan›da en fazla güçlük kronik enfeksiyon, enflamasyon anemisi ile
olmaktad›r. Enflamasyon anemilerin ço¤u normokrom normositer olmakla birlikte 1/3'ünde
hipokrom mikrositer anemi vard›r. Çocuklarda enfeksiyonlar da çok görüldü¤ü için gerek tan›da gerek tedavide dikkatli olunmal›, altta enfeksiyon varsa öncelikle onu ay›rdedip tedavi
ettikten sonra demir tedavisi verilmelidir. Enflamasyon anemisinde serum demiri düflükken,
ba¤lama kapasitesi de azalm›flt›r. Serum ferritini normal veya yükselmifltir. Sedimantasyon
yüksektir. Ay›r›c› tan›da en yararl› test, demir eksikli¤inde yüksek olan sTfR'nin kronik enflamasyon anemisinde normal s›n›rlarda kalmas›d›r. sTfR/logferritinde yükselme ise kronik
enflamasyon varl›¤›nda demir eksikli¤inin birlikteli¤ini gösterme aç›s›ndan oldukça duyarl›d›r. STFR'nin ferritinin logaritmas›na oran› olan bu parametre, enfeksiyon varl›¤›nda birlikte demir eksikli¤ini göstermektedir.
Demir metabolizmas›n› ve demir emilimini etkileyen hepsidin, enfeksiyon varl›¤›nda akut faz
reaktan› olarak karaci¤erden yap›m› artar. Hepsidin duedenal demir emilimini bloke ederken, makrofaj kaynakl› demirin de sal›n›m›n› durdurarak kanda demirin azalmas›na yol açmaktad›r. Enfeksiyon ve enflamasyonda bu nedenle serum demiri azalm›flt›r. Bu durum, zaten eritropoezde kullan›lam›yacak demirin artarak enfeksiyona ve enflamasyona olumsuz
katk› yaratmas›n› önlemeyi amaçlamaktad›r.
Makrositik anemiler
Makrositik anemiler, kemik ili¤inde megaloblastik de¤iflikliklerle birlikte olan ve megaloblastik de¤ifliklikler olmaks›z›n makrositoz ile karakterize anemiler olarak ikiye ayr›l›r. Megaloblastik de¤ifliklikler olmaks›z›n makrositoza yol açan nedenler a) neonatal dönem, b) retikülositoz, c) karaci¤er hastal›klar›, d) myelodisplastik sendromlar, e) aplastik anemiler, f) multiple myelom, g) gebelik, h) hipoksidir.
Megaloblastik anemiler ise; periferik kanda makrositler, kemik ili¤inde (K‹) megaloblastlarla
karekterize bir grup anemilerdir. K‹ deki megaloblastlar; çekirdek olgunlaflmas› sitoplazmaya göre gecikmifl eritroblastlard›r. Bu eritroblastlar›n sitoplazmalar›nda normal hemoglobin
birikimi olurken, çekirdeklerinin kromatini aç›k renkli, da¤›n›k, dantel gibi, yani immatür,
çekirdek ve sitoplazman›n aras›nda olgunlaflma fark› oldu¤u görülür. Olgunlaflma fark›n›n
nedeni esas olarak DNA sentezindeki bozukluktur. Sitoplazmadaki RNA ve protein sentezi
daha normaldir.
Megaloblastik anemilerin %95'inden B12, folik asit veya ikisinin birden eksikli¤i sorumludur.
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Daha nadir olarak B12 ve folik asitin do¤umsal metabolizma hastal›klar›, DNA sentezindeki
konjenital veya akkkiz bozukluklar, askorbik asit, tokoferol gibi vitamin eksiklikleri megaloblastik anemiye yol açabilir.
B12 ve folik asit nükleoproteinlerin sentezinde gereken kofaktörlerdir. Bu nedenle eksiklikleri DNA sentezinde bozuklu¤a, daha az olarak ta RNA ve protein sentez bozuklu¤una yol
açarlar. Kemik ili¤inde hücrelerin prematür ölümü veya olgunlaflmas›n›n duraklamas› ineffektif eritropoeze bunun sonucu olarak retikülosit say›s›n›n düflük olmas›na yol açar.
Normositik anemiler
On yafl›n üzerindeki anemilerde MCV 80-95 aras› ise normositik anemi olarak de¤erlendirilir. Bu tip anemiler retikülosit say›m›na göre; yap›m azalmas› veya y›k›m art›fl› düflünülerek
s›n›fland›r›l›rlar.
Anemiye kemik ili¤inin cevab›n› retikülosit say›s› gösterir. Aneminin nedeni hemolitik anemi,
kronik kanamalar ise retikülosit artar. Demir eksikli¤i ve megaloblastik anemi tedavisini takiben de retikülosit yükselir. Anemi oldu¤u halde retikülosit say›s› düflük ise aneminin kemik ili¤inde eritrosit yap›m›n› etkiliyen bir olay sonucu oldu¤u düflünülmelidir. Aplastik anemi,hemolitik anemilerde aplastik kriz döneminde, talasemi, pernisiyöz anemi, sideroblastik
anemi gibi etkin olmayan(inefektif) eritropoez durumlar›nda retikülosit düflüktür. Retikülosit say›m› total eritrosit oran›na göre hesapland›¤› için anemide düzeltilmifl retikülosit say›s›n› hesaplamak daha do¤rudur.
Düzeltilmifl retikülosit say›s› ise retikülosit de¤erlerinin hematokrit de¤erine göre tekrar hesaplanmas› ile bulunur. (= % Retikülosit x Hastan›n Hkt(%) / Normal Hkt(%) ). Normal de¤erler; eriflkinde %0.5-1.5, yeni do¤anda (0-2 haf) %2.5-6 fleklindedir.
Anemili bir çocu¤u de¤erlendirirken afla¤›da flematik olarak gösterilen flekilde bir yol izlemek
oldukça yararl› olur.
ANEM‹

MCV

Mikrositer

-Demir eksikli¤i anemisi
-Kronik enflamasyon
anemileri (normositik te
olabilirler)
-α ve β talasemi sendr.
-Kurflun zehirlenmesi
-Sideroblastik anemiler
-Bak›r ve pridoksin eksikli¤i

Normositer

Makrositer

Megaloblastosis
olmaks›z›n makrositoz

Megaloblastosisle
makrositoz

-yenido¤an dönemi
-retikülostoz
-karaci¤er hastal›klar›
-hipotroidi
-aplastik anemiler
-Blackfan Diamond sendr.
-myelodisplastik sendr.

-B12 eksikli¤i
-folik asit eksikli¤i
-konjenital ve akkiz
pürin ve pirimidin
metabolizma bozukluklar›
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Normositik Anemi

RET‹KÜLOS‹T SAYIMI

Düflük

Yüksek

BK ve Tr. Normal

BK ve Tr. Anormal

Pure red cell anemi
‹laçlar
Enfeksiyonlar
Geçici eritroblastopeni

Lösemi,
K‹ ‹nfiltrasyonu
Hipersplenizm

Coombs’

NEGAT‹F
Korpüsküler
-Enzimopatiler
Enzim analizi
-Membran defektleri
Morfoloji
Osmotik frajilite
-Hemoglobinopatiler
Hemoglobin elektroforezi (HbS vb.)
Ekstrakorpüsküler
-‹diopatik
-Sekonder: ‹laçlar,
‹nfeksiyon,
Mikroanjiopatik HA
(D‹C, HÜS, mekanik)

POZ‹T‹F
Otoimmün hemolitik anemi
Primer
Sekonder
(konnektif doku hastal›¤›, ilaçlar, vb)
‹zoimmün hemolitik anemi
Rh
ABO
subgrup uygunsuz kan
transfüzyonu

Periferik yayma
Anemilerin ay›r›c› tan›s›n› yaparken mutlaka periferik yayma yap›lmal› ve iyi bir flekilde de¤erlendirilmelidir. Periferik yayma iyi yap›l›r ve iyi de¤erlendirilirse tan›ya çok büyük katk›s›
olan bir laboratuvar incelemesidir. ‹yi teknikle yap›lm›fl bir periferik yaymada eritrositler aç›k
pembe renkte, ne çok da¤›n›k ne de üst üste gelmifl olmal›d›rlar.
‹yi bir periferik yayma ile anemi d›fl›nda pek çok hastal›k hakk›nda fikir edinilebilirken, aneminin hipokromik, mikrositik, normositik veya makrositik oldu¤u ay›rt edilebilir. Ayn› zamanda eritrosit membran hastal›klar› veya hemoglobinopatileri düflündüren spesifik morfolojik anormallikler saptanabilir.
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Bunlar afla¤›da yaz›lm›flt›r.
Periferik yaymada görülebilen spesifik eritrosit anormallikleri:
Target hücreleri
Artm›fl yüzey/volüm oran›
Talasemi
Hemoglobinopatiler
HbAC veya CC
HbSS,SC,S-Tal
Karaci¤er hastal›klar›
Postsplenektomi veya hiposplenik durumlar
Ciddi demir eksikli¤i
HbE (Heterozigot veya homozigot)
Sferositler
Azalm›fl yüzey/volüm oran›, hiperdens (MCHC>36)
Herediter sferositoz
ABO uygunsuzlu¤u
Otoimmün hemolitik anemi
Mikroanjiopatik hemolitik anemi
Hipersplenizm
Yan›klar
Transfüzyon sonras›
Piruvat kinaz eksikli¤i
Su-dilüsyon hemolizisi
Akantositler (spur cells)
Hücreler de¤iflken büyüklükte 5-10 spikül içerir; spiküller düzensiz aral›kta ve kal›nl›ktad›r,
tabanlar› genifltir; sferositer yap›lar›ndan dolay› normal hücrelerden daha küçük görünürler.
Karaci¤er hastal›klar›
Yayg›n damar içi p›ht›laflmas› (ve di¤er mikroanjiopatik hemolitik anemiler)
Postsplenektomi veya hiposplenik durumlar
Vitamin E eksikli¤i
Hipotiroidizm
Abetalipoproteinemi: Nadir konjenital hastal›k; Hücrelerin %50-100'ü akantosittir; birlikte olan anormallikler (ya¤ malabsorbsiyonu, retinitis pigmentoza, nörolojik anormallikler)
Malabsorbsiyon durumlar›
Ekinositler (burr cell)
Eflit büyüklükte ve eritrositin yüzeyine da¤›lm›fl 10-30 spikül; hücre d›fl› veya hücre içi olan
de¤ifliklikler sonras›nda ortaya ç›kar
Artefakt
Böbrek yetmezli¤i
Dehidratasyon
Karaci¤er hastal›klar›
Piruvat kinaz eksikli¤i
Peptik ülser veya gastrik karsinoma
Eritrosit transfüzyonunun hemen ard›ndan
Hücre içi potasyumunun azalmas›na yol açan nadir konjenital anemiler
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fiistozitler
Helmet, üçgen flekilli veya küçük parçalard›r. Anormal vasküler yüzeyin (fibrin birikimi, vaskülitler, dolafl›mda yapay bir yüzey bulunmas› gibi) etkisi ile parçalanma sonucu oluflur.
Yayg›n damar içi p›ht›laflmas›
A¤›r hemolitik anemi (örn. G6PD eksikli¤i)
Mikroanjiopatik hemolitik anemi
Hemolitik üremik sendrom
Prostetik kalp kapa¤›, anormal kardiyak kapak, kardiyak yama, aort kuoarktasyonu
Kollajen doku hastal›¤› (örn. SLE)
Kasabach-Merritt Sendromu
Purpura fulminans
Renal ven trombozu
Yan›klar (Is›n›n etkisi ile sferositozis te)
Trombotik trombositopenik purpura
Homograft rejeksiyonu
Üremi, akut tübüler nekroz, glomerülonefrit
Malign hipertansiyon
Sistemik amiloidoz
Karaci¤er sirozu
Dissemine karsinomatozis
Kronik tekrarlayan flistozitik hemolitik anemi
Eliptositler
Eliptik hücreler normalde eritrositlerin %1 inden az›n› oluflturur. Herhangi bir anemide nadiren %10 oran›nda görülebilir.
Herediter eliptositoz da % 10 dan fazla
Demir eksikli¤i (A¤›rl›k ve hipokrominin artmas› ile paraleldir)
SS hastal›¤›
Talasemi major
Ciddi bakteriyel infeksiyonlar
SA trait
Lökoeritroblastik reaksiyon
Megaloblastik anemiler
S›tma
Gözyafl› Hücreleri
Damla fleklinde, genelde mikrositik, s›kl›kla hipokromiktir.
Yenido¤an
Thalasemi major
Lökoeritroblastik reaksiyon
Miyeloproliferatif sendromlar
Stomatositler
Orta soluklu¤u dudak biçimindedir
Normal (az miktarda)
Herediter stomatositozis
Rh null hastal›¤› (Rh kompleksinin yoklu¤u)
Artefakt
Talasemi
Akut alkolizm
Karaci¤er hastal›¤›
Malignansiler
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Nükleuslu eritrositler (normoblastlar)
Yenido¤an dönemi d›fl›nda periferik yaymada görülmesi patolojiktir.
Yenido¤an (‹lk 3-4 gün)
Yo¤un Kemik ‹li¤i stimülasyonu
Hipoksi (Özellikle postkardiyak arrest)
Akut kanama
Ciddi hemolitik anemi (Thalasemi,SS Hemoglobinopati)
Konjenital enfeksiyonlar (Sepsis, konjenital sfilis, CMV, Rubella)
Postsplenektomi veya hiposplenik durumlar
Lökoeritroblastik reaksiyon
Megaloblastik anemi
Diseritropoetik anemi
Blister Hücreler
Membran›n alt›nda k›rm›z› bir alan görülür, bu alan hemoglobin içermez.
G6PD eksikli¤i (Hemolitik dönem s›ras›nda)
SS Hastal›¤›
Pulmoner emboli
Bazofilik Noktalanma
Ribozomal RNA agregatlar›n› içeren noktasal bazofilik inklüzyonlard›r.
Hemolitik anemi (Talasemi trait)
Demir eksikli¤i anemisi
Kurflun zehirlenmesi
Pirimidin 5' nükleotidaz eksikli¤i
Howell Jolly Cisimci¤i
Küçük, iyi tan›mlanm›fl, yuvarlak, dense nükleer kal›nt›lard›r.
Postsplenektomi veya hiposplenik durumlar
Yenido¤an
Megaloblastik anemiler
Diseritropoetik anemi
Cabott Halkas›
Halka fleklinde nükleer kal›nt›
Megaloblastik anemiler
Kurflun toksisitesi
Heinz Cisimci¤i
Denatüre hemoglobin agregat›
Talasemi
Aspleni
Kronik karaci¤er hastal›¤›
Heinz-body hemolitik anemi
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YEN‹DO⁄ANIN GEÇ HEMORAJ‹K HASTALI⁄I
Dr. Çetin T‹MUR
SB. Göztepe E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji
Klini¤i, ‹stanbul
OLGU
40 günlük k›z hasta, huzursuzluk, emmeme ve s›rt›nda morluk yak›nmalar› ile getirildi. 25
yafl›ndaki annenin ilk gebeli¤inden miad›nda evde do¤du¤u, annenin gebelikte ilaç kullanmad›¤›, do¤umda K vitamini yap›ld›¤› ve halen anne sütüyle beslendi¤i ö¤renildi. Tart›s› 3850
g (25-50p), boy; 54cm (25-50p), BÇ; 38 cm (50-75p) olan hastan›n genel durumu orta, bilinç
aç›k, huzursuz görünümde, s›rtta her iki scapula aras›nda 2 x 2 cm lik hematom ve sol gözde içe deviasyon saptand›. Hb; 6.5gr/dl, Hct: %19, lökosit: 19000/mm3,, trombosit:
279.000/mm3, MCV: 88fl, periferik yaymada atipik hücre yok, trombosit kümeleri mevcut.
Eritosit morfolojisi: normokrom normositer, CRP:8 mg/dl (N: 2-8 mg/dl) , kanama zaman›:
6 dk, PT sonsuz, aPTT: 100 sn bulundu. Kranial USG intrakranial kanama lehine yorumland›. Bu bulgularla hastada geç tipte yenido¤an›n hemorajik hastal›¤› düflünüldü. Yat›fl›n›n ilk
günü konvülsiyonlar› da olan hastaya 2 mg K vitamini, 1 ünite taze donmufl plazma (10
ml/kg) ve eritrosit süsp. (15 ml/kg) verildi. Konvülsiyonlar› için ‹V fenobarbital (20 mg/kg)
baflland›. Konvülsiyonlar midazolam (Dormicum iv inf; 0.06mc/saat) ilave edilerek kontrol
alt›na al›nabildi. 3. gün midazolam azalt›larak kesildi, fenobarbital ile tedaviye devam edildi.
Kontrol hemoglobin:14 g/dl, PT:11.3 sn, a PTT:28.9sn idi. Daha sonraki günlerde yap›lan PT
ve aPTT’ler de normal s›n›rlarda bulundu. Bir ay sonra çekilen kranial MR: Sol parietal lobda 3x5x6cm boyutlar›nda ensefalomalazik ve ensefalomalazik alan›n içinde 3 cm subakut evreyle uyumlu hematom tespit edildi. Genel durumu iyi olan hasta fenobarbital ( Luminaletten) 3 x 1/2 tab. ile çocuk nörolojiden izlenmek üzere taburcu edildi.
Yenido¤an›n hemorajik hastal›¤›
Yenido¤an›n hemorajik hastal›¤›n›; ilk defa 1864 y›l›nda Charles Townsend, Boston’da sa¤l›kl› yenido¤anlarda yaflam›n ilk 2 haftas›nda görülen kanama olarak tan›mlam›flt›r. 1929’da
Dam ve Doisy taraf›ndan K vitamini izole edilmifl (Nobel Ödülü, 1942) ve yapt›klar› klinik çal›flmalar ile K vitamininin yenido¤an›n hemorajik hastal›¤›na karfl› koruyucu oldu¤unu göstermifllerdir. 1961 y›l›nda ise Amerikan Pediatri Akademisi, her yenido¤an bebe¤e parenteral
K vitamini proflaksisi önermifltir. 1990’l› y›llarda K vitamini hemen hemen bütün dünyada
yayg›n olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
K vitamini
Ya¤da eriyen, safra tuzlar›n›n varl›¤›nda gastrointestinal sistemden emilen, Faktör II, VII, IX,
X ile protein C ve S’nin aktivitesi için gerekli olan bir kofaktördür. Bu proteinlerin aminoterminal bölgesindeki glutamik asitlerin karboksilasyonunda rol oynar. Karboksilasyon olmaz
ise bu fakörler Ca ba¤layamayarak inaktif kal›rlar (PIVKA).
K Vitaminin üç formu mevcuttur:
K1 phytomenadione, phylloquinone) günlük g›dalarda, özellikle yeflil sebzelerde ve bitkisel
ya¤larda bulunur.
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K2 (menatetrenone, menaquinone) barsak floras›nda sentezlenir.
K3 (menadione) suda eriyen sentetik formudur.
Yenido¤anlarda K vitamini eksikli¤i
Yenido¤anlarda K vitamininin yetersiz oldu¤u bilinmektedir. Plazmada K1 vitamini düzeyi
eriflkine göre belirgin derecede düflüktür. Eriflkin karaci¤erindeki bafll›ca K vitamini olan K2
ise yenido¤an›n karaci¤er dokusunda bulunmamaktad›r. Yenido¤an›n kan K vitamini düzeyinin anneninkine göre daha düflük olmas›, plasentadan geçiflinin s›n›rl› oldu¤unu göstermektedir. Ancak, anneye K vitamini verilmesi yenido¤anda kan K vitamini düzeyini yükselterek, yenido¤an›n hemorajik hastal›¤›n› önleyebilmektedir. Yenido¤anlarda K vitamine ba¤›ml› faktör aktiviteleri eriflkindekilerin yaklafl›k % 30-60’› kadard›r. Yaflam›n ilk 5 gününde
yenido¤anlar›n yaklafl›k % 50’sinde K vitamini eksikli¤ine ba¤l› anormal PT zaman› saptan›r.
Anne sütünde K vitamini düzeyinin düflük olmas› sadece anne sütüyle beslenen bebeklerde
yenido¤an›n klasik ve geç hemorajik hastal›¤› görülme oran› yüksektir. Anne sütü ile beslenen prematürelere bu oran daha da yüksektir, çünkü anne sütü K vitamini içeri¤i (2-15
µg/L) ticari formülalardan (>50 µg/L) çok düflüktür.
Yenido¤anlarda K vitamini eksikli¤ine ba¤l› kanamalar üç flekilde görülür.
1. Erken Tip
Kanama bulgular› yaflam›n ilk 24 saati içinde görülür. Sefalhematom, intrakranial ve intraabdominal kanama gibi çok ciddi kanamalar geliflebilir. Genellikle, annenin gebelikte K vitaminin biyolojik aktivitesini etkileyen coumarin türevlerini (warfarin) kullanmas›na, ya da karaci¤er mikrosomal enzimlerini indükleyerek K vitamini metabolizmas›n› etkileyen antikonvülsan ve antitüberküloz ilaçlar›n (karbamazepin, fenitoin, barbiturat, baz› sefalosporinler,
rifampisin, isoniazid) al›n›m›na ba¤l› geliflir. Bu tip ilaç alan annelere do¤um öncesi profilaksi gereklidir.
2. Klasik Tip
Anne sütü alan sa¤l›kl› yenido¤anlarda, 2.-7. günlerde görülür. K vitaminin plasental geçiflinin yetersizli¤ine ba¤l› olarak do¤umda K vitamini depolar›n›n azl›¤›, anne sütünde K vitaminin yetersizli¤i ve ba¤›rsak floras›n›n oluflmamas›na ba¤l› geliflir. Kanamalar, en s›k gastrointestinal sistemde, ayr›ca göbekte, kafa içinde, sünnet veya enjeksiyon yerlerinde ortaya
ç›kar. Proflaksi uygulanmayan bebeklerde en s›k görülen tip olup, s›kl›¤› %0,25-%1,7 aras›ndad›r. ‹ntrakranial kanama nadir görülür.
3. Geç Tip
‹kinci haftadan 12. haftaya kadar görülebilir. Do¤umda K vitamini uygulanmamas›na veya
barsakta K vitamini sentez veya emilimini etkileyen antibiyotik kullan›m›, kronik diyare, kolestaz ve intestinal malabsorbsiyona yol açan kongenital defektlere (kistik fibrozis, alfa-1- antitripsin eksikli¤i, hepatit, çöliyak hastal›¤›, bilier atrezi gibi) ba¤l›d›r. Yenido¤an›n hemorajik hastal›¤›, geç tipinde en çok intrakranial kanama, daha sonra deri ve mukoza kanamalar› ve gastointestinal kanamalar fleklinde ortaya ç›kar. S›kl›¤› 4.4-7,2/100.000 do¤umdur.
Geç tipte intrakranial kanama insidans› % 50‘un üzerindedir. Mortalite ve nörolojik sekel
oran› yaklafl›k % 20’dir. S›k intrakranial kanama nedeni, bu dönemde h›zl› beyin geliflimi olmas›, destekleyici ba¤ dokusu ve damarlardaki geliflimin buna uygun bulunmamas› olarak
ileri sürülmüfltür.
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Tan›
Kanama bulgular› olan yenido¤anlarda öyküde K vitamini uygulamas› bulunmamas› en
önemli kriterdir. Gebelikte ilaç kullan›m› sorgulanmal›d›r. Göbekten s›z›nt› biçiminde kanamas› olan, ya da topuk kan› al›nd›ktan sonra kanamas› durmayan bebeklerde K vitamini eksikli¤i düflünülmelidir. Özellikle geç tip K vitamini eksikli¤inde; kafa içi, sindirim sistemi gibi önemli organlarda kanamalar ortaya ç›kmadan önce bu belirtiler yol gösterici olabilmektedir. Bir haftadan büyük bebeklerde altta yatan di¤er hastal›klar aç›s›ndan araflt›rma yap›lmal›d›r. PT ve aPTT de¤erlerinde uzama (özellikle PT), ilgili faktör aktivitelerinde azalma (FII, FVII, FIX, FX), bu faktörlerin dekarboksile formlar›n›n düzeylerinde ( P‹VKA II) artma, K vitamini düzeyinde azalman›n saptanmas›,
K vitamini uygulamas›na cevap al›nmas› tan›da yard›mc›d›r (PT, aPTT’nin düzelmesi).
Kanama zaman›, trombosit say›s›, fibrinojen, FV ve FVII-I düzeyleri normaldir.
Ay›r›c› Tan›
1. Yayg›n damar içi p›ht›laflmas›: Genellikle prematürlerde görülür. Birlikte trombosit say›s› ve kanama zaman› da etkilenir. Klinikte s›kl›kla hipoksi, asidoz, flok, enfeksiyon gibi altta yatan hastal›klar vard›r.
2. P›ht›laflma faktörlerinin do¤ufltan eksikli¤i: F VII-I ve IX eksikliklerinin ancak %5-35
kadar› YD döneminde belirgin kanamaya yol açabilmektedir. Faktör XII-I eksikli¤i, bu
dönemde göbekten s›z›nt› biçiminde kanamaya yol açabilir. PT bu durumlarda normaldir. Tan›, faktör düzeylerinin ölçümüyle konulabilmektedir.
3. Yutulmufl kan: Yenido¤an›n do¤um esnas›nda ya da emzirme s›ras›nda annesinin gö¤üs çatlaklar›ndan yuttu¤u kana ba¤l› sindirim sistemi kanamas›n› düflündürecek
bulgular olabilir. Böyle durumlarda %1’lik sodyum hidroksit ile yap›lacak Apt testi tan›ya yard›mc› olur. Supernatant s›v›s›n›n renginin sar›-kahverengiye dönmesi annenin
kan› oldu¤unu gösterir.
4. Prematürlerde yüzeysel seyreden frajil damarlara ba¤l› kanamalar olabilir. Belirgin bir
koagülasyon bozuklu¤u yoktur.
5. Maternal isoimmun trombositopeni
6. Alloimmun trombositopeni
7. Nadir koagülopatiler.
Profilaksi
Yenido¤an›n günlük K vitamini ihtiyac› 1-2 mg/kg’d›r. Her yenido¤ana 0,5-1 mg i.m. veya
2-4 mg oral do¤al ya¤da eriyen K vitamini ( phylloquinone) mutlaka verilmelidir. 1500 gr alt›nda 0,5 mg, 1500 gr üstüneki yenido¤anlara do¤umu izleyen ilk 6 saat içinde 1 mg i.m Kvitamini verilmesi uygundur. K vitamininin i.m. kullan›m›n›n; lokal travma, damar ve sinir
zedelenmesi, abseler, osteomyelit, masif hemoraji gibi dejavantajlar› vard›r. Oral kullan›m etkili olmakla birlikte, bebe¤in yutmama riski ve emilimin olmayaca¤› durumlarda i.m. uygulama çok daha etkilidir. Oral uygulamada tekrarlayan dozlarda etkinlik artabilir.
K vitamini aktivitesini inhibe edici ilaçlar› kullanan annelerin gebeliklerinde 10-20 mg/gün
oral K vitamini do¤umdan 15-30 gün önce bafllanmas› veya gebeli¤in son 2 haftas›nda 20 mg
K vitamini verilmesi erken tip yenido¤an hemorajik hastal›¤›n› büyük ölçüde önlemektedir.
Anneye verilen K vitaminin ancak % 10 bebe¤e geçebildi¤inden, bu bebeklere do¤umdan sonra K vitamini proflaksisi de gerekmektedir.
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Geç tip’in profilaksi alan yenido¤anlarda da görülmesi tekrarlanan uygulamalar› gündeme
getirmifltir. ‹ntramusküler kullan›m› istemeyen ailelerin yenido¤anlar›na ilk beslenmeyle birlikte oral 2 mg K1 bafllan›r, 2. ve 7. günler aras›nda doz tekrarlan›r. Di¤er bir yaklafl›mda,
ilk doz 1mg bafllan›r, 3 ay süreyle haftal›k 1 mg oral olarak devam edilir. Oral verilmesini izleyen ilk 2 saat içinde rejurjitasyon olmas› halinde oral doz tekrarlan›r. Kanama riski yüksek olan yenido¤anlarda (prematüre, hasta yenido¤anlar, do¤um asfiksisi, zor do¤um, herhangi bir hastal›k nedeniyle beslenmenin gecikmesi, bilinen karaci¤er hastal›klar›) ilk doz
i.m. veya yavafl i.v. verilmelidir. Parenteral uygulamada 1-2 saat içinde, oral uygulamada 612 saat içinde koagülasyon faktörleri artmaya bafllar.
Tedavi
Yenido¤an›n hemorajik hastal›¤› tan›s› alan bütün çocuklara i.v. veya subkutan K vitamini
verilmelidir. ‹ntramüsküler uygulama büyük hematomlara neden olabilir. Subkutan uygulamada emilim, sistemik uygulamadaki h›za yak›nd›r. ‹ntravenöz uygulama, anafilaksi riski
nedeni ile yavafl yap›lmal›d›r. Ciddi kanamas› olan yenido¤anlarda taze donmufl plazma, hayati kanamada ise protrombin kompleks konsentrat› verilebilir.
Tart›flma
Profilaktik K vitamini uygulamas› birçok ülkede yap›lmaktad›r. Baz› araflt›rmac›lar K vitamininin yüksek riskli bebekler d›fl›nda, sa¤l›kl›, zaman›nda do¤an bebeklere uygulanmas›n›n
gereksiz oldu¤unu ortaya atm›fl ve K vitamini uygulamas› baz› ülkelerde durdurulmufltur.
Ancak bu uygulamayla yenido¤an›n hemorajik hastal›¤› olgular›n›n say›s› ve intrakranial kanamalar istatistiksel olarak belirgin düzeyde artm›flt›r.
Yine i.m. K vitamini uygulamas› ile çocukluk ça¤› kanserleri aras›nda iliflki olabilece¤inin iddia edilmesi, profilaksinin a¤›zdan K vitamini ile yap›lmas›n›n daha uygun olaca¤›n› düflündürmüfltür. Daha sonraki çal›flmalarda solid tümör geliflimine neden olmad›¤› anlafl›lm›fl,
ancak bölgesel çal›flmalarda saptanan akut lösemi ile iliflkisi tamamen ekarte edilememifltir.
Tek doz olarak yap›lan i.m. K vitamini, oral verilen K vitaminine göre daha iyi serum düzeyi
oluflturmakta ve hastal›ktan korunmada daha etkin olmaktad›r. Bununla birlikte oral K vitamininin yinelenen dozlar› parenteral K vitamini kadar etkin olabildi¤i de gösterilmifltir. Buna karfl›n, ülkemiz gibi geliflmekte olan bir ülkede bebeklerin do¤umdan sonra izlemlerinde
aksamalar olabilece¤i göz önünde bulundurulursa; do¤umda tek doz i.m. K vitamininin önleyici tedavi olarak verilmesi daha güvenli bir yaklafl›m olarak görülmektedir.
Anne sütünün yeterli K vitamini içerip içermedi¤i konusu tart›flmal›d›r. Bu nedenle yaln›zca
anne sütü ile beslenen bebeklerin do¤umda K vitamini profilaksisi alm›fl olmalar› önemlidir.
Hiçbir risk faktörü olmayan bebeklerde ilk aylarda yaln›zca anne sütüyle beslenmeye ba¤l› K
vitamini eksikli¤i geliflebilece¤i gözönünde bulundurulmal›d›r.
Anne (warfarin, fenobarbital,fenitoin) kullanm›fl ise, altta yatan kistik fibrozis, a1 antitripsin
eksikli¤i, karaci¤er hastal›¤› gibi kolestaz yarat›p K vitamini emilimini bozacak birincil hastal›klar›n bulundu¤u durumlarda profilaktik olarak yap›lan K vitamini dozu 5 mg’a dek art›r›labilmektedir. Böyle bebeklere özellikle i.m. ya da i.v K vitamini uygulamas› önerilmektedir.
T.C.Sa¤l›k Bakanl›¤› yenido¤anlarda K vitamini uygulamas› ile ilgili 2004/57 say›l› genelgesi ile, yenido¤an bebeklere do¤umu takiben yap›lacak 1 mg i.m. K vitamininin, bu vitaminin
eksikli¤ine ba¤l› kanamalar› önleyece¤i belirtilmektedir.
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Sonuç
Genel durumu h›zl› bir flekilde bozulan küçük süt çocuklar›n›n muayenelerinde saptanan ve
nedeni aç›klanamayan solukluk durumunda; K vitamini eksikli¤ine ba¤l› kanama da düflünülmelidir.
Özellikle 3. aydan küçük bebeklerin rutin muayenelerinde do¤umda K vitamini uygulan›p
uygulanmad›¤› sorgulanmal› ve K vitamini proflaksisi flüpheli olanlara 1 mg i.m. K vitamini
uygulanmal›d›r. Yenido¤an hemorajik hastal›¤› önlenebilir bir hastal›kt›r. Do¤umun hemen
sonras›nda yap›lacak 1 mg’l›k i.m. K vitamini yaflam kurtar›c› olabilmektedir.
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KANAMALI ÇOCUK
Doç. Dr. Canan VERG‹N
Behçet Us Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir

Potansiyel kanama bozuklu¤u olan bir çocu¤u de¤erlendirmek için belirtilerin bir kanama
bozuklu¤uyla iliflkili olup olmad›¤› ya da altta yatan kanama bozuklu¤u için ileri tetkik yap›l›p yap›lmayaca¤› önemlidir. Kanayan çocu¤a yaklafl›mda hemostaz basamaklar›n› bilmek
gerekir.
Hemostaz fizyolojisi
Hemostaz p›ht› oluflumu, antikoagülasyon ve fibrinoliz aras›nda bir dengeye ba¤l›d›r ve afla¤›daki fazlarla olur:
1. Vasküler endotel
2. Trombositler
3. Koagülasyon faktörleri
4. ‹nhibitörler
5. Fibrinoliz
Hemostaz›n primer faz› trombosit p›ht› oluflumudur. Bu faz vasküler hasardan hemen sonra subendotelyal dokular›n kan dolafl›m›yla temas›yla bafllar. Trombositlerin subendotelyal
dokuya ba¤lanmas› (adezyon) endotel hücrede yap›lan vWF ve trombosit yüzeyindeki GP Ib
ile olur. Trombosit adezyonunu izleyerek trombosit içeri¤inin sal›nmas› ve GP IIb/IIIa ile temasla trombosit aktivasyonu olur. Bafllang›ç trombosit p›ht›s›n›n büyümesi trombosit-trombosit agregasyonu ile olur (trombosit GP IIb/IIIa, fibrinojen ve vWF ile). Trombosit p›ht›s› kanamaya karfl› hem ilk savunma hatt›d›r hem de fibrin p›ht› formasyonunda yer alan koagülasyon proteinleriyle etkileflimde gerekli fosfolipid yüzey oluflturur.
Sekonder hemostaz faz› fibrin p›ht›s›yla sonuçlan›r. Koagülasyon proteinleri inaktif prekürsör formlarda dolafl›r. Koagülasyonun bafllamas›yla aktif forma çevrilir. Bu aktif proteinler
zincir reaksiyonla di¤er faktörleri aktive ederek kan p›ht›s› oluflturur.
Aktive trombositler ve p›ht›laflma kaskad› etkileflimi hemostatik yan›t oluflturur, yan›t kontrol edilemezse tromboz ve doku hasar›na yol açabilir. Koagülasyon aktive faktörlerin RES
yoluyla ortadan kald›r›lmas› ile modüle edilir, aktive prokoagülanlar›n kontrolü ise do¤al antitrombotik etkili protein C, protein S, antitrombin II-I ile olur. Bu s›n›rlay›c› reaksiyonlar›
fibrinolitik yolla sonlan›r.
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Kanamal› çocukta öykü ve fizik muayene
Hastaya afla¤›daki sorular sorulmal›d›r:• Kanama gerçekten var m›?
• Kanama varsa lokalize ya da jeneralize mi?
• Yayg›n kanama varsa trombosit ya da koagülasyon tipi mi?
• Konjenital/herediter ya da akkiz bozukluk mu?
• Sorumlu faktörler ne?
Gerçek kanama olup olmad›¤›n›n bilinmesi önemlidir. Kanamayla kar›flan fikse ilaç erüpsiyonu, eritema nodosum, ekimoza benzer. Fikse ilaç erüpsiyonunda ayn› zamanda ilaç al›nma öyküsü vard›r. Zamanla rengi de¤iflmez. Eritema nodosum ekstensor yüzeyde olur, genelde k›rm›z› ve hassast›r. Viral ekzantem ve sinek ›s›r›¤› petefliyal döküntü ile kar›fl›r. Petefliyal rafl basmakla kaybolmaz. Kanama varsa lokal ya da yayg›n olmas› önemlidir. Tek bir
bölgede kanama olmas›, yayg›n kanamadan çok lokalize kanama bulgusudur. Epistaksis bir
burunda olur ve tekrarlarsa lokal kanama nedeni düflünülmelidir. Her iki burun deli¤inden
olan epistaksis varl›¤› baflka bir bölgede kanama olmasa da yayg›n kanama bulgusudur.
Yayg›n kanama düflünülürse konjenital ya da akkiz olmas› sorgulanmal›d›r. Anormal kanama rutin kanama epizodundan daha uzun sürelidir ve rutin kanamadan daha ciddidir. Önceden herhangi bir kanama komplikasyonu olmadan cerrahi uygulama ya da difl çekimi yap›ld›ysa konjenital kanama bozuklu¤u düflünülmez.
Semptomlar›n bafllama zaman› önemlidir. Günler haftalar içinde akut bafllang›çl› kanama
akkiz bozuklu¤u düflündürür (‹TP veya vitamin K eksikli¤i gibi). Semptomlar›n daha uzun
süreli olmas› konjenital bozuklu¤u odüflündürür (vWD veya koagülasyon faktör eksikli¤i gibi). Konjenital koagülasyon bozuklu¤u olan bebeklerde kanama bulgular› do¤umda (sünnetten sonra), ilk aylarda (afl›lamadan sonra) ya da s›kl›kla bebek hareketlendikten sonra hafif
travmay› izleyerek bafllar. Hafif kanama bozukluklar› difl çekimi, cerrahi, travma veya menstrüasyon olmadan tan› konulamaz. Baz› çocuklarda travma sonras› bafllang›ç hemostaz› normaldir, gecikmifl kanama görülen bu olgularda faktör XII-I eksikli¤i veya fibrinolitik yol bozukluklar› düflünülmelidir.
Kanama tipi de¤erlendirmesi önemlidir. Mukozal kanama (difl eti kanamas›, epistaksis, menoraji), petefli, ekimoz kantitatif veya kalitatif trombosit hastal›klar› ve vWD’te daha s›k görülür. Tersine spontan derin kas ve eklem kanamas› hemofili gibi koagülasyon faktör eksikliklerinde görülür.
Aile öyküsü konjenital kanama bozuklu¤u tan›s›nda önemlidir. Herediter bozukluklar ailelerde oldu¤u için tan›nabilir. Ailenin tam bireyleri sorgulanmal›d›r. Hemofili X’e ba¤l› geçer,
primer olarak erkekler hastalan›r, ancak tafl›y›c› k›zlarda da anormal kanama bulgular› olabilir. Ailenin tüm bireylerinde difl çekimi, cerrahi giriflim s›ras›nda kanama bulgular› ve
transfüzyon öyküsü sorgulanmal›d›r. K›z akrabalar›n menstrüel ve obstetrik öyküsü belirli
kanama bozukluklar› için yol gösterici olabilir.
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‹laç kullanma öyküsü önemlidir, yanl›fl tan› konulmas›n› önler. Nonsteroid anti inflamatuarlar (NSAI) (ibuprofen, mefenamik asid gibi) ve aspirin trombosit fonksiyonunu inhibe eder.
Antikonvülzanlar, antihistaminikler, antitüberkülotik ilaçlar (özellikle rifampisin) ise trombositopeniye yol açabilir.
Hastan›n genel sa¤l›¤› da kanaman›n gerçek nedeniyle iliflkilidir. Konjenital kanama bozukluklar› ve ‹TP’li çocuklar genelde sa¤l›kl› görünür. D‹K’li çocuklar ise altta yatan hastal›kla
iliflkili hasta görünümlüdür. Karaci¤er hastal›¤›na s›kl›kla bozulmufl koagülasyon faktör yap›m›; böbrek hastal›¤nda ise anormal trombosit fonksiyonuyla iliflkili primer hemostaz defekti görülür.
Fizik inceleme tan›y› koymaya yard›m eder. Petefli trombositle iliflkili kanama için patognomoniktir, müköz membran kanamas› görülebilir. Ekimoz bald›r›n üst k›sm› ve dirsek d›fl›nda kar›n, s›rt, bö¤ürde olursa kanama yatk›nl›¤›n› gösterir. Herhangi bir bölgede travma derecesinden genifl çürükler ya da palpabl hematom anlaml› kanama bozuklu¤unu düflündürür. Anlaml› bir travma öyküsü olmadan herhangi bir eklemde fliflme kesin anormaldir. Derin doku ve kas içi kanamalar koagülasyon faktör eksikli¤i için anlaml›d›r. Kanama veya çürükler olan çocuklada istismar olas›l›¤› da akla gelmelidir.
Trombositler
Trombositler primer hemostaz›n devam› ve optimal hemostaz için gereklidir. Fizyolojik durumlarda periferal kanda trombosit say›s› 150.000/mm3’ten fazlad›r. Kemik ili¤i trombosit
yap›m›n› 8-10 kat artt›rabilir. Periferik kanda trombosit yaflam süresi 10 gündür. Daha genç
trombositlerin metabolik ve hemostatik fonksiyonlar›, daha yafll› olanlara göre daha aktiftir.
Hemostatik etkinli¤in fonksiyon görmesi için trombosit adezyonu, agregasyon, prokoagülasyon aktivitesi ve vazoaktif maddelerin sal›n›m› (sekresyon) normal olmal›d›r. Bu trombosit
fonksiyonlardan herhangi birinin bozulmas› kanamaya yol açar. Bu olgularda deri ve müköz
membranlara petefliyal kanama tipiktir. Yayg›n kanama purpura oluflturur.
Trombositlerin 100.000 alt›nda olmas›yla kanama riski ortaya ç›kar. Say› 50.000 alt›na inerse spontan kanama olabilir. Anemik ve ateflli hastalarda kanama daha s›k görülür. Bu olgularda kanama uzun süreli trombositopeniye ba¤l›d›r. Trombosit say›s›nda h›zl› düflme kanamaya yol açmaz.
A¤›r trombositopeni 1) kemik ili¤inde trombosit yap›m›nda azalma veya ineffektif yap›m, 2)
periferal trombosit y›k›m›nda art›fl, 3) Trombosit sekestrasyonu, 4) intravasküler trombosit
dilüsyonu.
‹mmun trombositopenik purpura
‹mmun trombositopenik purpura (‹TP) düflük trombosit say›s› ve mukokütanöz kanama ile
karakterize otoimmun bir hastal›kt›r. Y›ll›k insidans yaklafl›k milyonda 100’dür ve olgular›n
yaklafl›k yar›s› çocuktur. ‹TP primer veya altta yatan hastal›¤a sekonder olarak s›n›fland›r›-
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l›r. Akut ve kronik olarak iki gruba ayr›l›r. Yetiflkin ve çocukluk ‹TP’si farkl› özellikle gösterir. Çocuklar daha küçük yafltad›r (pik yafl 5) ve önceden sa¤l›kl› olan çocukta infeksiyöz hastal›ktan birkaç gün ya da haftalar sonra ani bafllang›çl› petefli ve purpura görülür, Cinsiyet
fark› yoktur. Çocuklar›n %70’inden ço¤unda tedavi verilsin ya da verilmesin hastal›k 6 ayda
düzelir.
‹TP toksik ya da ilaç etkisi olmadan görülen otoimmun trombositopeni tipidir. Trombosit
ba¤layan IgG ve komplemanda art›fl vard›r. Periferal kanda büyük trombositler ve kemik ili¤inde megakaryosit say›s›nda art›fl vard›r. Trombosit yar› ömrü k›sad›r. Akut ‹TP daha çok
çocuklarda akut viral hastal›¤› takiben görülür. Genellikle spontan iyileflme olur. Eriflkinlerde akut form görülmez ve baz› olgularda otoimmun hemolitik anemi lupus eritematozus, lenfoproliferatif hastal›klar ve AIDS hastal›¤a efllik eder. Homoseksüel ‹TP’li hastalar›n hemen
hepsinde HIV pozitiftir. ‹TP’li gebe kad›nlarda IgG1 ve IgG2 yap›s›nda antitrombosit antikorlar plasentaya geçer.
‹TP IgG yap›s›nda otoantikorlar›n pasif olarak yenido¤ana geçifliyle geçici trombositopeniye
yol açar. IgG otoantikorlar›yla kapl› trombositler doku makrofajlar› taraf›ndan eksprese olan
FcÁ reseptörler yoluyla çoklukla dalak ve karaci¤erde h›zlanm›fl klirens görülür. Ço¤u hastada trombosit yap›m›nda kompanzatuar art›fl vard›r. Baz› hastalarda ise megakaryopoezin
inhibisyonu veya antikorla kapl› trombositlerin makrofajlarla intramedüller y›k›m› ile trobosit yap›m› bozulmufltur. Trombopoetin düzeyi artmaz, bu da normal megakaryopoezi gösterir.
Trombosit fonksiyon bozuklu¤u
Normal hemostaz›n sa¤lanabilmesi için önemli trombosit fonksiyonlar› olan; adezyon, agregasyon ve granül sal›n›m› gereklidir. Bu fonksiyonlardaki bozukluklar kanamaya yol açar.
Kal›tsal trombosit bozukluklar› nadir görülen, trombositopeni veya minor ya da normal trombositopeni say›s› ile uyumsuz, a¤›r kanama bulgular›yla seyreden bir hastal›k grubudur.
Trombosit fonksiyon bozukluklar›nda trombosit say›s› normalken, normal hemostatik t›kaç
oluflamaz ve kanama zaman› uzar.
Trombosit fonksiyon bozukluklar› trombositlerin kendilerine ait ya da normal trombositlerin
fonksiyonunu bozan di¤er faktörlerden kaynaklanabilir. Kusurlar kal›tsal yada akkiz olabilir. Ana klinik bulgular› cilt ve mukozalarda kanama, travma ya da ameliyat sonras›nda afl›r› kanamad›r. Trombosit fonksiyon bozukluklar›nda kanama öyküsü en önemli tarama testidir. Yeni geliflen kanama öyküsü genellikle akkiz kusurlar› düflündürürken, aile öyküsünün varl›¤› kal›tsal bozukluklar› akla getirir. Bir çok ilac›n trombosit fonksiyonlar›n› bozmas› nedeniyle, mutlaka ilaç kullan›m› da sorgulanmal›d›r. Öykü ve kanama zaman›na dayan›larak fonksiyon bozuklu¤u düflünülen hastalarda, kesin tan› ve tedavi plan› ek laboratuar
testleri ile yap›l›r.
Kal›tsal trombosit fonksiyon bozukluklar›n›n en iyi bilinenleri olan Glanzman trombasteni ve
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Bernard Soulier sendromu (adezyon defekti yapan Bernard-Soulier sendromu, agregasyon
defekti yapan Glanzman trombasteni veya sal›n›m sorununa ba¤l› depo havuz defektleri)
trombosit aktivasyon ve agregasyonu için gerekli membran reseptörlerin ekspresyonunda eksiklikle karakterizedir. Kal›tsal trombosit bozukluklar›n›n ço¤unda (Bernard-Soulier sendromu, Wiskott Aldrich sendromu, May Hegglin anomalisi) trombositopeni derecesine ba¤l› kanama görülür. Trombosit depo havuzu hastal›¤› s›kl›kla hafif kanama bulgular› ile seyreder
ve tan› koymak zordur. Klinik bulgular ve öykü çok önemli olup tan› için yine trombosit fonksiyon testleri gereklidir. Kanama bulgular›n›n hafif oldu¤u hastalarda von Willebrand faktör
eksikli¤i yan› s›ra trombosit sekresyon defektleri ve trombosit dens granül eksikli¤i akla gelmelidir.
Glanzman trombasteni nadir görülen, trombosit say› ve morfolojisinin normal oldu¤u, makroskopik trombosit agregasyonunun gözlenmedi¤i, otozomal resesif geçiflli bir hastal›kt›r.
Trombosit yüzeyinde fibrinojen ve vWF için reseptör görevi yapan GPIIb/IIIa proteinlerinde
kalitatif ve kantitatif anormallik vard›r. Reseptör proteinlerinde defekte neden olan 50’den
fazla mutasyon bildirilmifltir.
Klinik olarak özellikle do¤umda veya çocukluk ça¤›nda bafllayan mukokütanöz kanamalar,
epistaksis, gingival kanamalar ve menoraji göze çarpar. Menstrüel kanamalar transfüzyon
gerektirecek kadar fliddetli olabilir. Kanaman›n fliddeti önceden bilinemez. Varyant tip trombastenik hastalar›n trombositlerinde normale yak›n GP ekspresyonu olmas›na ra¤men fonksiyonel olarak defektif olmas› nedeniyle fliddetli kanamalar oluflabilir. Buna karfl›n % 5’ten
az GP ekspresyonu olan kardefller aras›nda da kanamalar›n fliddetinde farkl›l›klar gözlenmifltir. Hastal›kta aile öyküsü yoktur ve tan› ancak trombosit fonksiyonlar› yap›larak konulabilir.
Herediter Glanzman hastal›¤›nda trombositlerin say› ve morfolojisi normaldir. Mukokütanöz
kanamalar, epistaksis olgular›n ço¤unda do¤umdan sonra bafllar. ‹TP’de 30.000/mm3’ün
üzerinde trombosit say›s›yla klinik olarak önemli kanamalar nadirdir. Olgular›n tedaviye gereksinimleri pek olmaz Trombosit say›s› 30,000/mm3 üzerindeyken fliddetli kanama episodlar› olan olgularda trombosit fonksiyon bozuklu¤u düflünülmelidir.
Bernard-Soulier sendromu trombosit yüzeyindeki adezyon reseptörü olan GPIb/IX/V ekspresyonunun olmad›¤›, trombositopeni ve dev trombositlerle karakterize otozomal resesif geçiflli bir hastal›kt›r. Hastalarda normalde trombosit agregasyonu oluflturan bir antibiyotik
olan ristosetine trombosit agregasyon yan›t› azalm›flt›r. Yetersiz oluflan primer trombosit p›ht›s› nedeniyle kanamaya yatk›nl›k olur. Hastalar genellikle yenido¤an döneminden bafllayarak süt çocuklu¤u döneminde deri ve mukoza kanamalar› ile baflvurur. Epistaksis, difl, deri
kanamalar› ve travma sonras› kanama s›k görülen bulgulard›r. Semptomlar›n fliddeti puberte ve yetiflkinde daha artar. Kanama zaman› uzam›flt›r.
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Sonuç
Çocuklarda normalde de kanama ve berelenme kolay görüldü¤ü için çocuk uzmanlar›n›n
normal durumlar› defektif hemostazdan ay›rmas› önemlidir. Kanamal› çocuklarda öykü ve fizik inceleme yap›larak ileri tetkiklerin yap›l›p yap›lmayaca¤›na karar verilir. Mukokütanöz
kanamalar (petefli, purpura, epistaksis, subkonjonktival kanama) trombosit ve kan damar›
bozukluklar›nda görülür.
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