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Hematolojik Hastal›klar›n Tan›s›nda  Yeni
Laboratuvar Yöntemleri

Ayflegül ÜNÜVAR

‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dal›

‹lk kez Leeuwenhook’un 1642’de kan hücreleri-
ni keflfinden sonra hematolojik hastal›klar›n tan›-
s›nda birçok yeni laboratuvar yöntemleri gelifltiril-
mifltir. 

Günümüzde kan say›m› cihazlar›ndan al›nan
sonuçlarda en az 18-36 aras› de¤iflen parametre
hakk›nda bilgi sahibi olunabilmektedir. Bu para-
metreler flunlard›r: WBC (lökosit), RBC (eritrosit),
HB (hemoglobin), HCT (hematokrit), MCV (ortala-
ma eritrosit volümü), MCH (ortalama eritrosit he-
moglobini), MCHC (ortalama eritrosit hemoglobin
konsantrasyonu), CH (sellüler hemoglobin=hücre
hemoglobini), CHCM (ortalama sellüler hemoglo-
bin konsantrasyonu), CHDW (sellüler hemoglobin
da¤›l›m geniflli¤i), HDW (hemoglobin da¤›l›m genifl-
li¤i), RDW (eritrosit da¤›l›m geniflli¤i), PLT (trombo-
sit), MPV (ortalama trombosit volümü), PDW
(trombosit da¤›l›m geniflli¤i), NEUT%, LYMP%, MO-
NO%, EOS%, BASO%, LUC% (s›ras›yla nötrofil,
lenfosit, monosit, eozinofil, bazofil, boyanmam›fl
büyük hücrelerin yüzdesi), NEUT#, LYMP#, MO-
NO#, EOS#, BASO#, LUC# (s›ras›yla nötrofil, len-
fosit, monosit, eozinofil, bazofil, boyanmam›fl bü-
yük hücrelerin say›s›), RETIC% (retikülosit yüzde-
si), RETIC# (retikülosit say›s›), MCV r (ortalama re-
tikülosit volümü), CHCM r (ortalama retikülosit
sellüler hemoglobin konsantrasyonu), CH r (reti-
külosit sellüler hemoglobin), RDW r (retikülosit da-
¤›l›m geniflli¤i), HDW r (retikülosit hemoglobin da-
¤›l›m geniflli¤i), CHDW r (retikülosit sellüler he-
moglobin da¤›l›m geniflli¤i).

PT, aPTT, TT (trombin zaman›), tüm p›ht›laflma

faktörleri (faktör I’den faktör XIII’e kadar), protein
C, S, antitrombin III, plazminojen vb. düzeyleri, D-
Dimer, Bethesda testi ile kantitatif faktör inhibitö-
rü tayini gibi hemostaz sistemine ait pek çok tetkik
koagülometre cihazlar›nda yap›labilmektedir. 

Trombosit agregometresi ile ADP, ADR, kolla-
jen, ristosetin ile trombosit fonksiyon testleri arafl-
t›r›lmaktad›r. 

PCR yöntemiyle tromboz etyolojisinde çok
önemli yeri olan baflta faktör V Leiden, protrombin
20210, MTHFR gen mutasyonu olmak üzere çeflit-
li mutasyonlar, lösemilerde ise t(9;22), t(4;11),
t(12;21), t(15;17), t(8;21), t(1;19), inversiyon 16
saptanabilmektedir.

"Micro-typing" veya jel santrifügasyon sistemi
ile kan grubu, A subgrup, Rh subgrup tayini,
cross- matching (çapraz karfl›laflt›rma), reverse
gruplama, direkt, indirekt Coombs testi, Coombs
testi pozitif olanlarda antikor tip tayini (IgG, IgM,
IgA, C3D, C3C) yap›labilmektedir.   

Bu yaz›da bu laboratuvar yöntemlerinden üçü
üzerinde durulacakt›r.

Ak›m Sitometrisi (Flow cytometry; AS),

-Trombosit Fonksiyonu Analizatörü (Platelet
function analyzer; PFA-100),

-Yüksek Performansl› S›v› Kromotografisi (High
performance liquid chromotography; HPLC)
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Ak›m Sitometrisi (Flow cytometry; AS)

AS binlerce hücreyi h›zla analiz edebilen bir
teknoloji ürünüdür. Heterojen bir popülasyonda
hücrelerin multiparametrik kantitatif özellikleri
belirlenebilir, spesifik subpopülasyonlar saptana-
bilir, tan›sal ve prognostik bilgiler elde edilebilir.
Özellikle ‹mmünoloji ve Hematoloji Bilim Dal›’nda
önemli kullan›m alanlar› vard›r.  

AS’nin Tarihsel Geliflimi

AS’nin temel çal›flma prensibi ilk kez "Coulter"
kan say›m› cihaz›nda kullan›ld›, bu cihazda hücre-
ler s›v› içinde ak›m halinde iken büyüklüklerine
göre ayr›l›p say›ld›. Crossland-Taylor ise 1953’de
tek s›ra halindeki ak›m merkezine hücreleri yön-
lendirerek bir teknik tan›mlad› ve bu teknoloji "la-
minar sheath flow" veya "hidrodinamik fokuslama"
olarak bilinmektedir ve günümüzde kullan›lan bir-
çok sitometrinin temel özelli¤ini oluflturmaktad›r.
1965’de ise hücreleri ›fl›k saçma özelli¤ine göre ay›-
rabilen ve her bir hücrenin birden fazla özelli¤ini
ölçebilen bir AS tan›t›lm›fl, sonra da bu teknoloji
gelifltirilmifltir. Floresanla aktive edilmifl hücre ay›-
raçlar›n›n kompleks ve pahal› özelli¤i nedeniyle
AS’nin 1980’lere kadar klinik uygulamalarda kul-
lan›m› pratik olmam›flt›r. Florokrom kimya, mo-
noklonal antikor üretimi, bilgisayar teknolojileri-
nin h›zla geliflmesiyle klinik AS’ler gelifltirilmifltir.
‹lk olarak FTIC (fluorescent-isothicyanate) ba¤lan-
m›fl antikorlar lösemi ve lenfomada immunfenotip-
lendirmede, AIDS tan› ve monitorizasyonunda de-
¤erli olan CD4-CD8 (+) T lenfositlerin kanda ölçü-
münde, DNA’ya çeflitli affinitesi olan boyalar kulla-
n›larak DNA analizinde kullan›ma girmifltir. Za-
manla, birden fazla floresan boyan›n (florokrom)
tek bir lazer sitometrisi ile analiz edilebilece¤i sap-
tanm›flt›r. Bunun nedeni; çeflitli boyalarla (FTIC, fi-
koeritrin vb.) iflaretlenmifl hücrelerin tek bir dalga
boyunda (488 nm) stimüle edilebilmekte, ancak çe-
flitli dalga boylar›n› da ayn› zamanda yayabilmek-
tedir. Böylece, bir hücre popülasyonu saptan›p
multiparametrik analizi yap›labilmektedir. Günü-
müzde otomatize edilmifl sitometrilerle büyük say›-
da birçok örnek incelenebilir hale geldi, ancak, yi-
ne de bu aletleri kullanan kiflinin iyi e¤itimli olma-
s› gereklili¤i halen devam etmektedir.

Temel Özellikler

En önemli özelli¤i; lazer ›fl›¤›ndan geçen hücre-

lerin veya partiküllerin multiparametrik analizini
yapma kapasitesinde olmas›d›r. Bu analizin temel
komponenti partiküllerin ›fl›k saçma özelli¤ini kul-
lanmas›d›r. Hücreler lazer ›fl›¤›n› her yönde saça-
bilmesine ra¤men, ›fl›k saçma ölçümü iki pozisyon-
da yap›lmaktad›r. Biri "forward-angle light scatter-
FALS" olup, lazer ›fl›¤› yata¤› boyunca, 2º-10º ara-
s›nda ölçülür, hücre boyutu ile artar, di¤eri "orto-
gonal veya side scatter-SSC" olup lazer ›fl›k yata-
¤›ndan 70º-90º aras›nda ölçülür ve sitoplazmik ve
nükleer kompleksite ile artar. Ifl›k saçan sinyaller
"photomultiplier" tüpleri ile amplifiye edilir ve diji-
tal sinyallere dönüfltürülür. fiekil-1’de AS cihaz›
flematize edilmifltir. FALS ve SSC sonuçlar› nokta-
sal yo¤unlaflma ile bir bar grafi¤i (scattergram)
oluflturur. Örne¤in, lökositler granülosit, monosit
ve lenfositlere ayr›l›r, daha ayr›nt›l› incelenecek
hücre tipi elektronik olarak seçilerek ("gate alma")
spesifik analizler yap›labilir (fiekil-2). fiekil-3’de
akut myeloblastik lösemili hastaya ait ak›m sito-
metri sonucu görülmektedir. Hücreler veya parti-
küller ›fl›k saçma özelli¤inden baflka floresan varl›-
¤› veya yoklu¤una göre de ayr›labilir. Burada hüc-
reler ›fl›k geldi¤inde floresan veren florokromlara
ba¤l› olan spesifik problarla (antikor, ligandlar,
moleküler problar) iflaretlenir, AS oldukça yüksek
h›zda her bir hücrenin floresan yo¤unlu¤unu ölçer.
Ifl›k kayna¤›n›n, florokromun saçt›¤› dalga boyuna,
kullan›lan prob say›s›na ba¤l› olarak canl›, intakt
hücreler çeflitli yüzey antijenleri, reseptörler, en-
zimler veya di¤er molekülleri içerip içermemesine
göre incelenir. Hücre membran permeabilitesi kim-
yasal fiksasyon ve/veya deterjan kullan›m› ile art-
t›r›larak internal (sitoplazmik/nükleer) kompo-
nentlerin boyanmas› da sa¤lanabilir.

Analitik AS’lerinin 4 major komponenti vard›r:
Optik (genellikle argon lazer kullan›l›r), s›v› k›s›m
(s›v› valv ve pompalar›), pnömotik ve veri analizinin
yap›ld›¤› bölüm. Analitik AS’ler saniyede 5000 hüc-
reyi analiz edebilir, yeni teknolojilerde bu say› en
az 15000 hücreye kadar ç›kmaktad›r.

AS’N‹N KL‹N‹K UYGULAMALARI

A. Günümüzde Yayg›n Kullan›m›

1. Yüzey immunfenotipleme
- Lösemi,
- Lenfoma,
- AIDS’li hastalarda CD3, CD4, CD8 lenfosit sa-

y›m›.
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2. Tümörlerin DNA içeri¤inin ölçümü (Ploidi, S
faz›, proliferasyonla iliflkili markerlar)

B. Artan Say›da Kullan›m›

1. Organ transplantasyonunda cross-matching,
2. Retikülosit say›m› ve matürasyonu,
3. Anti-trombosit antikorlar›n saptanmas›,
4. Lösemide intrasitoplazmik immunfenotiple-

me,
5. Kemik ili¤i transplantasyonunda (kök hücre

say›m›, pürifikasyonu, post-transplant monitori-
zasyon),

6. Lösemi ve lenfomada TdT ölçümü,
7. Kan ve kemik ili¤inde az say›da lösemi hüc-

resinin saptanmas›.

C. Yeni Kullan›m Alanlar›

1. Kan transfüzyonunda tiplendirme ve cross-
matching,

2. Az say›da hücre (maternal dolafl›mda fetal
hücre) veya mikroorganizma saptanmas›, 

3. Trombosit fenotiplendirme ve fonksiyonu,
4. Hücre membran fenomeninin saptanmas›

(ilaç uptake, tümör hücresi ilaç direnci (p-glikopro-
tein, MDR), membran turn-over’›, membran potan-
siyeli),

5. ‹mmuno-bead AS teknolojisi ile antikor, an-

tijen, mikroorganizma saptanmas›,
6. Lökosit fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesi,
7. Moleküler biyoloji (Gen ürünlerinin saptan-

mas›nda in situ hibridizasyon, FISH),
8. Apoptozis,
9. Lenfosit aktivasyon ve proliferasyonu (CD69,

Ki-67)

fiekil 1. Ak›m sitometrisinin temel özellikleri.

fiekil 2. Granülosit (G), monosit (M) ve lenfositlerin (L) da¤›l›m› (Gate
alma ifllemi parantez içinde görülmektedir). 
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10. ‹ntrasellüler metabolizman›n de¤erlendiril-
mesi (pH, enzim fonksiyonu, kalsiyum transportu),

11. Sitogenetik (karyotip),
12. Semen analizi.

Trombosit Fonksiyonu Analizatörü (Platelet
function analyzer; PFA-100)

Primer hemostaz› de¤erlendirmede kullan›lan
basit ve güvenilir bir metoddur. Kal›tsal veya edin-
sel trombosit fonksiyon bozukluklar›n›n h›zl› ön
tan›s›nda kullan›labilir, 5 dakika içinde kantitatif
sonuç al›nabilir. Kollajen/Epinefrin ve Kolla-
jen/ADP içeren iki kartuju vard›r, sitratl› kan örne-
¤i kullan›l›r. 

Yüksek Performansl› S›v› Kromotografisi
(High performance liquid chromotography;
HPLC; Hemoglobin varyant analizi)

Hemoglobinopatilerin ay›r›c› tan›s›nda kullan›-
lan hassas metodlardan biridir. Çeflitli hemoglo-
binlerin rezolüsyonu oldukça iyidir, baz› yenido¤an
tarama programlar›nda primer tarama yöntemi
olarak kullan›l›r. Günümüzde, β-talasemi tafl›y›c›-
lar›n›n ve di¤er hemoglobinopatilerin tespitinde en
s›k kullan›lan yöntemdir, 6.5 dakika içinde normal
ve anormal hemoglobinlerin (HbA, A2, F, C, D, E,
S) profilini ç›karmaktad›r, afla¤›da baz› sonuçlar
gösterilmektedir. Dezavantaj›: HbS veya HbC’yi ay-
n› yerde pik yapan di¤er varyantlardan ay›rmak
her zaman mümkün olmayabilir.

Normal bir hemoglobin elektroforezi               

β-Talasemi major (HbF artm›fl)

fiekil 3. Akut myeloblastik lösemili hastaya ait ak›m sitometri sonucu
(MB: myeloblast). 
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HbH hastal›¤› (α-talasemi)                               

Orak hücreli anemi                                    

HbC hastal›¤›   

HbE hastal›¤›  
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