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G ünümüzde otomatik makinelerce yapılan 
tam kan sayımı sonuçları gerek eritrositle-
rin ve trombositlerin morfolojileri gerekse 

lökositler ve alt grupları hakkında ayrıntılı bilgiler 
verebilmekte ve birkaç biyokimyasal parametrenin 
yardımıyla bazı selim hematolojik hastalıkların 
tanısı için yeterli olabilmektedir. Ancak hemato-
loji pratiğinde pek çok hastalık için ilk inceleme 
çevre kanı yaymalarının değerlendirilmesiyle baş-
lar. Kan sayımıyla birlikte basit bir çevre kanı 
yayması hematolojik hastalıkların hemen çoğunda 
yol gösterici ve tanı koydurucudur. Özellikle habis 
hematolojik hastalıklar söz konusu olduğunda 
ise en önemli tanı aracımız kemik iliği aspirasyon 
ve/veya biyopsi örneklerinin değerlendirilmesidir. 
Son 15 yılda özellikle monoklonal antikor teknolo-
jisinin ve immünhistokimyasal boyama yöntemle-
rinin gelişimiyle birlikte immunofenotipleme bunu 
takiben de akım sitometrik incelemeler tanısal 
hematolojide vazgeçilmez bir yer kazanmıştır. Ayrı-
ca yine son 10 yılda özellikle hematolojik malig-
nitelerin tanı ve prognozunu belirlemede olmazsa 
olmaz incelemeler arasına girdiği için, sitogenetik 
incelemelerden de burada bahsedilecektir. 

Çevre kanı yayması 

Çevre kanı yaymaları bu konuda deneyimli 
hekim veya laboratuvar çalışanları tarafından 
yapıldığı takdirde tanı koydurucu ve ayırıcı tanıda 
yol gösterici, son derece önemli bir laboratuvar 
incelemesidir. Deneyimli olmayan kişiler tarafın-
dan yapıldığında otomatik kan sayım makineleri-
nin raporlarından daha öte bilgi elde edilemeyeceği 
gibi bazen hasta ve hekimleri gereksiz endişeye 
ve tetkiklere yöneltebildiği de unutulmamalıdır. 
Bazen hekimler çevre kanı yayması endikasyonu-

nu sadece kan sayımı raporlarındaki sonuçlara 
bakarak koymakta veya konsültasyon istemekte-
dirler. Bu konudaki açığı farkeden Uluslararası 
Laboratuar  Hematolojisi Derneği bir çalışma 
yaparak kan sayım raporlarındaki değişikliklerin 
hangilerinde çevre kanı yayması ile değerlendirme 
gerektiği konusunda rehberler hazırlamıştır (www.
islh.org). Kan sayım raporlarındaki değişiklik-
ler dışında çevre kanı yaymasının incelenmesini 
gerektiren çeşitli klinik tablolar ve laboratuvar 
bulguları vardır (Tablo 1). 

Bu endikasyonlar arasında en önemlileri len-
fadenomegali, splenomegali, hemolitik anemi gibi 
klinik tablolarla lökosit ve trombositlerin sayı ve 
nicelik kusurlarıdır.  Lenfadenomegali ve sple-
nomegali durumlarında çevre kanı yaymasının 
incelemesi rutin olmalıdır. Bu şekilde infeksiyöz 
mononükleoz veya diğer viral hastalıklara ait 
reaktif lenfositler veya kronik lenfositik lösemi, 
splenik villöz lenfoma, tüylü hücreli lösemi veya 
diğer yavaş seyirli lenfomalar veya akut lösemi 
gibi habis hastalıklara ait bulgular kolaylıkla 
görülebilir. Yine hemolitik anemilerin her şeklinde 
yararı olsa da özellikle herediter eritrosit memb-
ran kusurlarının tespitinde son derece değerlidir. 
Bazen anemisi dahi olmayan hastalarda çevre 
kanı yaymasıyla kolaylıkla herediter eliptositoz 
tanısı konulabilmektedir. Yine özellikle mikrosfe-
rositoz ve/veya parçalanmış eritrositlerin görül-
mesi trombotik trombositopenik purpura, akut 
veya kronik yaygın damar içi pıhtılaşması gibi 
ciddi klinik tabloları düşündürmesi yönünden 
önemlidir. Makrositik anemilerin araştırılmasında 
da çevre kanı yayması çok önemlidir. Morfolojik 
olarak tek başına makrositozun görülmesi karaci-
ğer hastaığı, hipotiroidi veya alkolizmi düşündü-
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rebileceği halde ovalo-makrositoz ve beraberinde 
nötrofillerdeki hipersegmentasyonun görülmesi 
megaloblastik anemiler için son derece değerlidir. 
Özellikle yaşlı hastalarda makrositoz görüldü-
ğünde miyelodisplastik sendrom düşünülmeli ve 
tanının ancak morfolojiyle konulacağı unutulma-
malıdır. Mikrositik anemilerin ayırıcı tanısında da 
çevre kanı yaymasının önemi vardır, ancak serum 
demiri, total demir bağlama kapasitesi veya ferri-
tin sonuçlarıyla demir eksikliği tanısı konulmuş 
olan olgularda çevre kanı yaymasının özellikle 
incelenmesine gerek yoktur. Tanıda şüphe olan 
durumlarda veya uygun tedaviyle düzelmeyen 
olgularda, çevre kanı yayması özellikle bazofilik 
noktalanma, papenheimer cisimciklerinin veya 
dimorfik eritrosit morfolojisinin araştırılması açı-
sından gereklidir. Trombositopenilerde ve trombo-
sit fonksiyon bozukluklarında da çevre kanı yay-
ması ilk yapılması gereken incelemedir. Splenek-
tomi yaptırılmış pseudotrombositopeni olguları, 
kronik immun trombositopenik purpura tanısıyla 
steroid tedavisi uygulanan Bernard-Soulier olgu-
ları çevre kanı yaymasının iyi değerlendirilmemesi 
sonucu  karşımıza çıkmaktadır. Açıklanamayan 
lökositoz, lenfositoz veya monositoz durumlarında 
çevre kanı yayması gereklidir. Lökopeni varlığında 
akut lösemi ve tüylü hücreli lösemi gibi habis has-
talıkların tanısı yada lökoeritroblastoz ve gözyaşı 
damlası şeklindeki eritrositlerle birlikte miyelofib-
roz tanılarının konulması çevre kanı yaymalarıyla 
son derece kolaydır. Günümüzde hematolojik 
hastalıkların tanısında kullanılabilecek son derece 
gelişmiş laboratuvar yöntemleri olsa da çevre kanı 
yayması hala hematoloji pratiğinin ilk yapılması 
gereken en değerli incelemesidir. 

Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi 

Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi genellik-
le çevre kanı yayması ile şüphelenilen ve gerek 
kemik iliğinin hücresel özelliklerini gerekse solid 
organ tümörü veya hematolojik habis hastalıklara 
ait tutulumları ortaya koymak için yapılan önem-
li incelemelerdir. İnvazif laboratuvar incelemeleri 
arasında belki de en az komplikasyon görülen ince-
lemeler olsa da endikasyonları iyi belirlenmelidir. 

Kemik iliği aspirasyonu daha kolaydır ve bazen 
tek başına yeterlidir. Özellikle çeşitli sitopenilerin 
incelenmesi sırasında gerekli olabilen bu inceleme, 
splenomegalisi olan bir hastada hipersplenizmi 
veya dimorfik anemisi olan bir olguda sideroblas-
tik veya megaloblastik anemiyi tespit etmek için 
gerekebilir. Kemik iliği aplazisinden şüphelenilen 
durumlarda daha başlangıçta kemik iliği aspiras-
yonunun, kemik iliği biyopsisiyle birlikte yapılması 
önerilir. Yeterli örnek alınabilirse, akut löseminin  
tanısı ve remisyon kontrolünde kemik iliği aspiras-
yonu yeterli olur. Kronik miyeloid lösemi şüphe-
sinde kemik iliği aspirasyon ve biyopsisinin tanıda 
çok fazla yararı yoktur. Ancak, sitogenetik incele-
me için kemik iliği örneğinin daha değerli olması 
nedeniyle kemik iliği aspirasyonu önerilmektedir. 
Diğer miyeloproliferatif hastalıkların tanı aşama-
sında kemik iliği biyopsisi daha değerlidir. Multiple 
miyelom tanısında kemik iliği aspirasyonu genel-
likle tek başına yeterli olurken miyelom olguları-
nın kemik iliğinde yamalı infiltrasyon yapabilmesi 
nedeniyle şüphede kalınan durumlarda kemik iliği 
biyopsisi yapılmalıdır. Diğer hastalıklar arasında 
Hodgkin hastalığı ve Hodgkin dışı lenfomaların 
tanı ve takip aşamasında da kemik iliği biyopsisi 
çok daha değerlidir. İmmun nedenlere bağlı oldu-
ğu düşünülen sitopenilerin seyri sırasında bazen 
kemik iliği aspirasyonu gerekebilir ancak biyopsi 
yapılmasına gerek yoktur. Burada özellikle kronik 
immun trombositopenik purpuradan (İTP) bahset-
mek gereklidir. Eskiden trombosit sayısı kaç olursa 
olsun kemik iliği aspirasyonu yapılmadan kronik 
İTP tanısı konulmaz iken günümüzde sadece ileri 
yaştaki miyelodisplastik sendrom (MDS) şüphesi 
olan hastalar ile splenektomi yapılacak dirençli 
olgularda splenektomi öncesi kemik iliği aspiras-
yonu önerilmektedir. 

Kemik iliği aspirasyonu ile kemik iliğinden ne 
aspire edildiği görülür, geride nelerin kaldığı ise 
ancak biyopsi ile belli olur. Fakat biyopsi daha 
invazif bir girişimdir ve hastalar için nadir de olsa 
hayatı tehdit edici hemoraji gibi riskleri vardır. Bu 
nedenle kesin endikasyonu olmadan yapılması öne-

Tablo 1. Çevre kanı yayması endikasyonları

Anemi incelemesi veya orak hücreli anemi şüphesinde 

Açıklanamayan sarılıklarda

Trombositopeni veya trombosit fonksiyon bozukluklarında

Nötropenilerde

Lenfoma veya diğer lenfopoliferatif hastalıkları düşündüren klinik 

bulgular varlığında (Lenfadenomegali ve diğerleri) 

Miyeloproliferatif hastalıkları düşündüren klinik tablolarda 

(Splenomegali ve diğerleri)

Göz dibi incelemesi sonrası retinal kanama, eksüdasyon, 

hiperviskozite bulgusu, optik atrofi gibi durumlarda 

Çevre kanı yaymasıyla tanı konulabileceği düşünülen bakteriyel veya 

parazitik infeksiyonlarda

Yaygın solid organ malignitesi düşündüren bulgularda (kilo kaybı 

halsizlik, kemik ağrıları)
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rilmez. Kemik iliği biyopsisinin endikasyonları da 
Tablo 2.de özetlenmiştir. Kemik iliği biyopsisinin 
önemli bir endikasyonu kemik iliği aspirasyonuyla 
yeterli örneğin alınamadığı durumlardır. Böyle 
durumlarda biyopsi örneğinden baskı, “imprint” 
yaymalarının yapılması da oldukça yararlı olur. 
Kemik iliği biyopsi endikasyonu olan bir olguda  
aspirasyon örneğinin incelenmesi ek bulgular 
verecek ise biyopsi sırasında aspirasyonun da 
birlikte yapılması önerilir. Bu arada daha hızlı ve 
doğru tanı için kemik iliği aspirasyon yaymalarının 
hastayı izleyen hematolog tarafından değerlendi-
rilmesi önerilir. Ancak, kemik iliği biyopsi kesitle-
rinin bu konuda uzmanlaşmış hematopatologlar 
tarafından değerlendirilmesi gerekir. 

Akım sitometrik incelemeler

Lökositlerin yüzeyinde hücreye özel antijenik 
yapıya sahip olan moleküllerin saptanmasıyla 
neoplastik hücrelerin incelenmesinde immünolojik 
yöntemler de kullanılmaya başlanmıştır. İmmun-
histokimyasal boyama yöntemleri kullanarak löse-
mik hücrelerin fenotiplerinin tespit edilmesi işlemi 
de “immünofenotipleme” olarak adlandırılır. Çevre 
kanı ve kemik iliği aspirasyon yaymalarının immü-
nohistokimyasal boyama yöntemleriyle boyanması 
şeklinde başlayan bu incelemeler akım sitometri 
cihazıyla birlikte ivme kazanmış ve günümüzde 
hematolojik habis hastalıkların tanısında vaz-
geçilemez yöntemlerinden biri haline gelmiştir. 
Cihazın temel çalışma prensibi kısaca özetlenecek 

olursa, tek hücre gurubundan oluşan bir süs-
pansiyon hazırlanır ve laminar akım ile bu süs-
pansiyonun küçük bir kesiti görülebilecek şekilde 
düzenli olarak akışı sağlanır. Daha sonra, hücreler 
bir lazer ışık kaynağı ile aydınlatılır. Hücrelerin 
büyüklüğüne, granül yapılarına göre tüm yönlere 
yansıttığı ışık çekirdekleri farklı tarayıcılarla algı-
lanarak elektrik sinyallerine dönüştürülür ve bu 
veriler bir bilgisayarda toplanır. Kullanılan anti-
korun floresan boyanma paterni değerlendirilerek 
rapor hazırlanır. Hematolojinin pek çok alanında 
kullanım olanağı bulmuş olan akım sitometrisinin 
rutin olarak kullanıldığı hastalıklar Tablo 3.de 
özetlenmiştir. 

Bunların arasında en önemlisi yukarıda da 
bahsedildiği gibi immünofenotiplemedir. İmmü-
nofenotipleme özellikle B hücreli ve T hücreli ALL, 
AML–M0, AML-M6, AML-M7 ve AML-M3 olguları-
nın tanısı için son derece yararlıdır. Yine bifenoti-
pik lösemilerin tanısı da ancak immünofenotiple-
me ile konabilir. Akut lösemi immünofenotipleme-
sine ait özellikle Tablo 4.de özetlenmiştir. 

İmmünofenotiplemenin vazgeçilmez olduğu 
ikinci grup hastalık Hodgkin dışı lenfomalardır. 
Kronik lenfositik lösemi, foliküler lenfoma, mantle 
cell lenfoma, marginal zon lenfoması ve tüylü hüc-
reli lösemi gibi küçük hücreli lenfomaların tanıları 
morfoloji ile belirlense de immünofenotipleme ile 
kesinleştirilmektedir. 

Tablo 2. Kemik iliği biyopsi endikasyonları

Aspirasyonla yeterli örnek alınamaması durumunda 

Hücreselliğin değerlendirilmesi istendiğinde (Aplastik anemi, MDS)

Fokal kemik iliği tutulumundan şüphelenilen durumlarda (lenfoma, 

miyelom )

Lenfoma ve Hodgkin hastalığının tanı, tutulum şekli ve 

evrelenmesinde 

Miyeloproliferatif hastalıklar ve miyelodisplastik sendromda tanı ve 

kemik iliğinin durumunu belirlemede

Fibroz , seröz atrofi ve diğer stromal değişikliklerin belirlenmesinde

Rezidüel normal hematopoyezin değerlendirilmesinde

Tedavi cevabının belirlenmesinde

Kemik iliği transplantasyon öncesi kemik iliği durumunun tespitinde

Diğerleri: İnfeksiyonlar, granülomatöz hastalıklar, amiloidoz, 

vasküler hastalıklar, sebebi bilinmeyen ateş, metabolik bozukluklar 

ve depo hastalıkları   

Tablo 3. Akım sitometrik incelemenin vazgeçilmez veya sık 

kullanıldığı durumlar 

1) Hematolojk habis hastalıkların immünofenotiplemesi

Akut lenfoblastik lösemi (ALL), akut miyeloid lösemi (AML) ve alt 

gruplarının tanısı, bifenotipik akut lösemiler

B hücreli lenfoproliferatif hastalıklarda klonalitenin gösterilmesi

ALL olgularında prognozun belirlenmesinde (Örn. 11q23) 

Akut lösemi ve lenfoproliferatif hastalıklarda minimal rezidüel 

hastalığın ortaya konulmasında.

B ve T hücreli lenfoproliferatif hastalıkların alt gruplarının 

belirlenmesinde

2) Trombosit hastalıkları

Antitrombosit antikorların, trombosit aktivasyonunun tespiti

Trombosit fonksiyon bozukluklarının tespiti (Glanzmann 

trombastenisi, Bernard Soulier sendromu)

3) Eritrosit hastalıkları 

Retikülosit sayımı, Paroksismal noktürnal hemoglobinüri klonu 

4) Kök hücre nakil işlemlerinde kök hücre miktar tayini (CD34+ 

hücre saymı)
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Akım sitometrisinin malign olmayan hematolo-
jik hastalıklar arasında en önemli kullanım alanı 
paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH) klonu 
araştırılmasıdır. Günümüzde bu inceleme PNH 
veya aplastik anemi ön tanılarıyla incelenen has-
talarda olmazsa olmaz incelemelerden biri haline 
gelmiştir. Aplastik anemi tanısıyla tedavi gören 
hastaların takibinde de LDH ve/veya retikülosit 
artışı tespit edildiğinde de yine ilk inceleme akım 
sitometrisiyle PNH klonu araştırılması olmalıdır. 
Nadir konjenital trombosit işlev bozukluklarından 
olan Glanzmann trombastenisi ve Bernard-Soulier 
sendromunun tanıları da sırasıyla trombosit yüzey 
antijenlerinden GpIIb/IIIa ve GpIb ekspresyonla-
rındaki kusurun tespitiyle konulabilir. Akım sito-
metrisi ayrıca gerek periferik kök hücre mobilizas-
yonu döneminde çevre kanındaki gerekse otolog 
veya allogeneik olarak toplanan ürün içindeki kök 
hücre miktarını belirlemede kullanılır. Bu yöntem 
de kök hücre nakil üniteleri için olmazsa olmaz 
yöntemlerden biridir. 

Sitogenetik incelemeler

Malign hastalıkların tanısı hasta ve yakınları 
için oldukça travmatik bir durumdur ve prognoz-
larının kısa sürede ve güvenilir bir şekilde ortaya 
konulması çok önemlidir. Çeşitli kromozomal ano-
malilerin hematolojik habis hastalıkların tanısı, 
sınıflandırılması ve özellikle de prognozunu belir-
lemedeki önemi anlaşıldıkça sitogenetik incele-
meler de bazı hastalıklar için rutin hale gelmiştir. 
Kabaca kromozomların mikroskop altında ince-
lenmesi olarak değerlendirilebileceğimiz bu ince-
lemeler özellikle hızlı bölünen hücrelerde daha iyi 
sonuç verir. Çevre kanından elde edilen örnekler 
ancak blastik hücre içeriyorsa sonuç verebilir. Bu 

nedenle mümkünse her zaman kemik iliği örneği 
kullanılmalıdır. Hastaları tekrarlayan kemik iliği 
aspirasyonlarından koruyabilmek için tanı amaç-
lı kemik iliği aspirasyonu yapılırken sitogenetik 
inceleme için de örnek alınması önerilir. Bunun 
için sitogenetik incelemelerin hangi hastalıklarda 
gerekli olduğu iyi bilinmelidir. Aşağıda hematoloji 
kliniklerinde rutin olarak kullanılan sitogenetik 
inceleme endikasyonları özetlenmiştir.

1) Kronik miyeloid lösemi (KML) ve diğer kronik 1) Kronik miyeloid lösemi (KML) ve diğer kronik 
miyeloproliferatif hastalıklarmiyeloproliferatif hastalıklar

KML, tedavisi, klinik seyri ve prognozu ile diğer 
kronik miyeloproliferatif hastalıklardan farklılık 
gösterir. Dokuzuncu ve 22. kromozomlar arasında 
translokasyon sonucu gelişen ve Philadelphia (Ph) 
kromozomu olarak bilinen sitogenetik anomali 
patognomonik bulgusudur. KML şüphesi olan 
her hastada araştırılması gereken Ph kromozo-
mu diğer kronik miyeloproliferatif hastalıkların 
ayırıcı tanısında da bu kez olmadığını göstermek 
için incelenmelidir. KML olgularının tedavisinde 
kullanılan ve güçlü bir tirozin kinaz inhibitörü 
olan imatinib mesilat isimli ilacın ülkemizde sağ-
lık kurumları tarafından karşılanabilmesi için 
de sitogenetik inceleme ile Ph kromozomunun 
gösterilmesi zorunludur. İmatinib tedavisi gören 
hastalarda ayrıca Ph kromozomu kaybolana dek 
3 ayda bir, ardından senede bir kemik iliği örne-
ğinden sitogenetik incelemenin tekrarlanması da 
önerilmektedir. 

2) Akut lösemiler2) Akut lösemiler

Akut lösemilerin tanı ve sınıflaması uzun yıllar 
morfoloji ve sitokimyasal boyama özelliklerinin 
dikkate alındığı French-American-British (FAB) 
sınıflama sistemine göre yapıldı. Dünya Sağlık 
Örgütün, 2001 yılında hematolojik habis hasta-
lıkların sınıflandırılmasına yönelik yaptığı çalış-
mada sitogenetik inceleme özellikle AML olguları 
için temel kabul edildi. Halen bizim merkezimiz 

Tablo 4. Akut lösemilerde immünofenotipleme

Miyeloid diziyle ilişkili belirteçler MPO, CD13, CD33

Monositik lösemi için CD14

Eritrolösemi için Glikoforin-A

Megakaryositik lösemi için CD41, CD61

Lenfoid diziyle ilişkili belirteçler

B-ALL
HLA-DR, CD10, CD19, CD20, 

CD22, CD79a, TdT

T-ALL CD3, CD7, CD2, TdT

Önemli immünofenotipik özellikler

AML-M3 
HLA-DR negatifliği tanı 

koydurucudur

T-ALL HLA-DR negatif bulunur.

Tablo 5. Küçük hücreli lenfomalarda immünofenotipleme

Belirteç KLL/SLL
Mantle cell 

lenfoma

Foliküler 

lenfoma

Marginal zon 

lenfoma

CD19 + + + +

CD5 + + - -

CD10 - - + -

CD20 Soluk + + +

CD23 + - +/- -

FMC7 - + + +
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de dahil pek çok merkez, terminolojideki kolaylığı 
nedeniyle FAB sınıflamasını kullanmaya devam 
etse de tanı, tedavi, sınıflama ve prognozu belirle-
me deki yararları nedeniyle sitogenetik inceleme, 
akut lösemi tanısı sırasında da rutin bir işlem 
haline gelmiştir. Tablo 6.da akut lösemi olguların-
da sık rastlanan ve prognostik önemi olan sitoge-
netik anomaliler özetlenmiştir. 

ALL olguları için de en önemli sitogenetik ano-
mali Ph kromozomudur. Kötü prognostik özelliği 
olan bu bulgu tedavi yaklaşımlarını da etkilemiş-
tir. Daha yoğun tedavi protokollerinin uygulandığı 
bu hasta grubunda doku grubu uygun kemik iliği 
vericisi saptananlarda erken dönemde transplan-
tasyon kararı alınmaktadır. Bu nedenle ALL olgu-
larının tanısı sırasında diğer incelemeler yapılama-
sa bile Ph kromozomunun tespiti çok önemlidir. 

Tablo 6.’da da görüldüğü gibi AML olguları 
arasında iyi prognoza sahip 3 önemli sitogenetik 
anomali bildirilmiştir. Bunların içinde t(15;17) 
anomalisinin ayrı bir yeri vardır. Akut promiyelo-
siter lösemi öntanısıyla yatırılan olgularda muhak-
kak yapılması gereken bir incelemedir. Bu olgular 
yaygın damar içi pıhtılaşmasıyla erken dönemde 
kaybedildikleri için eskiden en kötü prognozlu alt 
grup olarak kabul edilirdi. Günümüzde all-trans 
retinoik asit (ATRA) olarak adlandırılan farklılaş-
mayı uyaran bir ajan sayesinde bu dönemi daha 
rahat atlatabildikleri için en iyi prognozlu alt 
gruplarından biri haline gelmiştir. ATRA tedavisi-
ne karar verebilmek için son derece önemli olan 
bu inceleme takipte de önemini korumaktadır. 
Hastalığın takibi sırasında konsolidasyon öncesin-

de negatifleştiğinin görülmesi prognoz yönünden 
daha iyi kabul edilse de konsolidasyon tedavisi 
sonrasında sitogenetik inceleme yapılması yeterli-
dir. Takip sırasında tekrar tespit edilmesi nüksün 
erken habercisi olarak kabul edilmektedir. Bu 
nedenle idame tedavisi ve sonrasında senede bir 
tekrarlanmasının yararı olabilir. Diğer iyi prognoz 
kriteri anomali t(8;21) dir ve FAB sınıflamasına 
göre AML-M2’ ye uyan olgularda görülmektedir. 
Tedavi sonrası kaybolabilir, sebat edebilir veya 
takipte yeniden ortaya çıkabilir. Ancak erken nüks 
habercisi olarak kabul edilmez bu nedenle tedavi 
sonrası sitogenetik inceleme ile düzenli olarak 
takibine gerek yoktur. Üçüncü iyi prognoz kriteri 
inv16 anomalisidir. Bu anomali de eozinofillerden 
zengin olan AML-M4 olguları için (AML-M4Eo) 
karakteristik bir bulgudur. Bu olguların önemli 
bir özelliği merkezi sinir sistemi (MSS) tutulumla-
rının sık olmasıdır. Bu nedenle ALL olgularındaki 
gibi MSS profilaksisi önerilir. Bu anomalinin de 
remisyon sonrasında düzenli olarak sitogenetik 
incelemelerle takibine gerek yoktur. Sitogenetik 
incelemelerle ortaya konulabilen bu anomaliler 
bazen kromozomların görüntüsünün kötü olması 
nedeniyle yanlış negatif olarak yorumlanabilirler. 
Bu nedenle şüpheli durumlarda daha hassas 
olan moleküler yöntemler veya FISH yöntemiy-
le olgunun değerlendirilmesi önerilir. Sitogenetik 
incelemeler hastalığın etyolojisi konusunda dahi 
bilgi verebilirler. Çeşitli nedenlerle daha önceden 
kemoterapi veya radyoterapi gören ve bu tedavi-
lere bağlı olarak gelişen AML olgularında sıklıkla 
klonal sitogenetik anomaliler tespit edilmektedir. 
Özellikle alkilleyici ilaç kullanımı sonrası genellikle 
3 yıldan sonra gelişen AML olgularında 5 ve 7. kro-
mozomlarda del(5q), del(7q), veya -7 gibi anomali-
ler oldukça sık görülür. Yine özellikle antrasiklin 
ve epipodofilotoksinler gibi topoizomeraz inhibi-
törlerine bağlı gelişen akut monositik-monoblastik 
lösemilerde de sıklıkla 11q23 bandını ilgilendiren 
anomaliler saptanmaktadır. 

3) Miyelodisplastik sendrom (MDS)3) Miyelodisplastik sendrom (MDS)

MDS olgularında hem yapısal hem de sayısal 
kromozom anomalileri sık görülür. Primer MDS 
olgularında %40-60 oranında sitogenetik anomali 
bildirilirken sekonder olanlarda bu oran %80 lere 
çıkmaktadır. MDS ile ilgili tipik kromozom değişik-
likleri içinde en önemlisi 5q- dır. Genellikle trom-
bositozun eşlik ettiği refrakter anemili genç kadın 
hastalarda sık rastlanan bu anomali, bu tipik 
özellikleriyle birlikte WHO sınıflamasında ayrı bir 
altgrup olarak kabul edilmiştir. Y kromozomunda 

Tablo 6. Akut lösemilerde sık görülen sitogenetik anomaliler

Translokasyon FAB tipi Önemi

t(12;21) ALL İyi prognoz

t(1;19) ALL İyi prognoz

t(9;22) ALL Kötü prognoz

t(v;11q23) ALL Kötü prognoz

t(8;14); t(2;8); ALL Kötü prognoz

t(8;21) AML-M2 iyi prognoz

t(15;17) AML-M3 iyi prognoz

Inv(16) AML-M4Eo iyi prognoz

Sayısal anomaliler AML Kötü prognoz

-7 AML Kötü prognoz

-5 veya del(5q) AML Kötü prognoz

Krom. 8 anomalileri AML Kötü prognoz
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delesyon veya 20q da delesyon olan olgular iyi 
prognozlu kabul edilirken, üçten fazla kromozom 
anomalisi saptanan olgular veya bir tane de olsa 
yedinci kromozoma ait anomaliler kötü prognozlu 
olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle MDS olgu-
larının tanı, sınıflama ve prognozunu belirlemede 
de sitogenetik incelemeler vazgeçilmez hale gel-
miştir. 

4) Aplastik anemi4) Aplastik anemi

Aplastik anemi kemik iliğinin hücreselliğinde 
azalma ve buna bağlı olarak çevre kanında pansi-
topeni ile kendini gösteren bir hastalıktır. Kemik 
iliği hücreselliğinin yetersiz olması nedeniyle sito-
genetik incelemeler  başarısızlıkla sonuçlanabilir. 
Fankoni anemisi gibi kromozomlarda kolay kırıl-
malara yol açan genetik kusurlar hastalığın etyo-
lojisinde önemli bir yer tutar.  Bu nedenle özellikle 
genç olgularda mitomisin C veya diepoksibütan 
ile uyarılma sonucu kromozom kırıklarında artış 
olup olmadığının test edildiği sitogenetik incele-
meler (DEP testi) önemli bir tanı aracıdır. Yine bu 
sırada tespit edilebilecek olan 5q-, -7 veya +8 gibi 
anomaliler MDS veya hiposellüler MDS yi düşün-
dürmelidir. 

5) Kök hücre nakil olgularında yamanmanın 5) Kök hücre nakil olgularında yamanmanın 
takibi: takibi: 

Nakil sırasında alıcı ve verici arasında cinsiyet 
farkı olan olgularda gerek yamanmanın, gerekse 
alıcıya ait hücrelerin durumu, cinsiyet kromozom-
larının akıbetiyle takip edilebilmektedir.
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