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Pansitopeni: Ay›r›c› Tan›

A. Emin KÜREKÇ‹

GATA Pediatrik Hematoloji Bilim Dal›

Pansitopeni periferal kandaki üç flekilli elema-
n›n say›sal azl›k veya yoklu¤u ile seyreden bulgu-
yu tan›mlamaktad›r. Bununla birlikte, bu bulguya
sahip hastal›klar›n bafllang›ç dönemlerinde bir di-
ziyi ilgilendiren azl›k veya yokluk ilerleyen dönem-

lerde yerini her üç dizide de azl›k veya yoklu¤a b›-
rakabilmektedir. Bu tip hastal›klara sahip hasta-
lar, önceleri baflka tan›lar› da ça¤r›flt›rabilen he-
matolojik olmayan bulgu ve belirtilere sahip olabi-
lirler. Pansitopenili hastaya tan›sal yaklafl›m fiekil

Tablo 1. Pansitopeninin Ay›r›c› Tan›s›

Hiposelüler Kemik ‹li¤i ile Pansitopeni
Akkiz aplastik anemi
Herediter aplastik anemi (Fanconi anemisi ve di¤erleri)
Baz› myelodisplastik sendromlar
Nadir alösemik lösemi (akut myeloblastik lösemi)
Baz› akut lenfoblastik lösemiler
Baz› kemik ili¤i lenfomalar›

Selüler Kemik ‹li¤i ile Pansitopeni
a. Primer kemik ili¤i hastal›¤›

Myelodisplastik sendromlar
Paroksismal nokturnal hemoglobinuri
Myelofibrozis
Baz› alösemik lösemiler
Myelofitizi
Kemik ili¤i lenfomas›
"Hairy cell" lösemi

b. Sistemik hastal›klara sekonder
Sistemik lupus eritematozus, Sjögren sendromu
Hipersplenizm
B12, folat eksikli¤i (familial defekt)
‹nfeksiyon (Bruselloz, Erlihyoz, Tüberküloz ve atipik 

mikobakteri infeksiyonlar›)
Alkol

Hiposelüler Kemik ‹li¤i ± Sitopeni
Q atefli
Lejyoner hastal›¤›
Mikobakteriler
Tüberküloz
Anoreksiya nervoza, açl›k
Hipotiroidizm

Splenomegali                                 Splenomegali yok

Kemik ili¤i aspirasyonu                              Kemik ili¤i aspirasyon biyopsisi

Anormal               Normal                 Normal    Anormal    Hiposelüler    Aselüler

PAS‹TOPEN‹

Lösemi       
Depo hastal›klar›
Gaucher hastal›¤›
Niemann- Pick
Hastal›¤›
MDS

Lenfoma
Hipersplenizm
Ba¤ dokusu
hastal›klar›
Portal hiper
tansiyon
Dalak kisti
Granulomlar
(sarkoidozis,
tüberküloz)

‹mmunolojik
ilaçlar
‹nfeksiyonlar

Lösemi
MDS

Erken 
aplastikanemi
Hipoplastik
MDS

Aplastik
anemi

Konjenital
Fanconi

Akkiz

‹dyopatik Sekonder
‹laçlar
Toksinler
Radyasyon

fiekil 1. Pansitopenide ay›r›c› tan›ya yaklafl›m
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1’de, ay›r›c› tan›da düflünülmesi ve araflt›r›lmas›
gereken hastal›klar ise Tablo 1’de gösterilmifltir (1).

Pansitopenileri konjenital ve edinsel olarak iki
ana bafll›k alt›nda da toplamak mümkündür. Bu
bölümde bu iki grup hastal›klar›n baz›lar›n›n kli-
nik ve laboratuar özellikleri vurgulanarak ay›r›c›
tan›lar› yap›lacakt›r.

H‹POSELÜLER KEM‹K ‹L‹⁄‹ ‹LE              
PANS‹TOPEN‹

1. Akkiz aplastik anemi

Aplastik anemi periferal pansitopeni ve kemik
ili¤i hipoplazisi ile karakterize bir kemik ili¤i yet-
mezli¤i sendromudur ve pansitopeni görülen has-
tal›klar içerisinde en s›k görülenidir. Kemik ili¤i
yetmezli¤i, kök hücrelerinde (hematopoetik kom-
partman) primer defekt veya hasarlara, hematopo-
ezin immun kaynakl› inhibisyonuna ve mikro çev-
redeki defektlere ba¤l› olarak geliflebilir. Bu günler-
de aplastik anemi di¤er hematolojik hastal›klarla
yak›n iliflkisi bunan bir hastal›k olarak tan›mlan-
maya bafllam›flt›r (fiekil 2) (2).

Aplastik aneminin fliddeti 1979’da Camitta ve
ark.’n›n yay›nlad›¤› hematolojik kriterlere göre be-
lirlenmektedir. A¤›r aplastik anemi tan›m› için ge-
rekli olan kriterler: (1) kemik ili¤i biyopsisinde se-
lüleritenin normal ilik selüleritesinin %25’inden az
olmas› veya %50 selülerite gösteren kemik ili¤inde
%30’dan az hematopoez; (2) periferal kan say›m›-
n›n afla¤›dakilerden en az ikisini göstermesi: nötro-
fil say›s›n›n <500/µL olmas›; trombosit say›s›n›n
<20000/µL olmas›; düzeltilmifl retikülosit say›s›n›n
%1’den az olmas› (3).

Hafif ve orta fliddette aplastik anemi, a¤›r aplas-
tik anemiden hafif veya orta fliddette bir sitopeni-
nin varl›¤› ve normal veya artm›fl selüleritesi bulu-
nan kemik ili¤inin varl›¤› ile ayr›lmaktad›r.

Epidemiyoloji ve patofizyoloji

Aplastik anemi nadir bir hastal›kt›r. Avrupa’da
görülme s›kl›¤› y›lda 1.5-2/1000000’dur. Ancak bu
oran Asya’da (Bangkok ve Tayland) 2 veya 3 kat
daha fazla olabilmektedir (4,5). Amerika Birleflik
Devletlerinde ise 2-5/1000000 oldu¤u, baz› Avru-
pa ülkelerinde de 5-12/1000000 oran›nda görül-
dü¤ü bildirilmifltir.

Hematopoetik kompartmanda kusur

Hematopoetik kompartmanda oluflan defektler
flu flekilde özetlenebilir:

(a) Ifl›k mikroskobunda tan›nabilir prekürsör
hücrelerin hem aspiratta hem de biyopsi örne¤in-
de bulunmamas›

(b) Magnetik rezonans görüntüleme ile kemik
ili¤inde hematopoetik aktivitenin azalmas› (6,7,8).

(c) CD34+ hematopoetik hücrelerin hem kan
hem de kemik ili¤inde azalmas› (9,10)

(d) Mikst veya blast koloniler oluflturma yetene-
¤indeki progenitor veya erken hücrelerin afl›r› azal-
mas› [CFU-GM, BFU-E ve CFU-E, CFU-MEG, CFU-
GEMM ve son dönemlerde gösterilen "long-term
culture initiating cell" (LTC-IC)] (11).

Hematopoezin immun kaynakl› inhibisyonu

Aplastik anemide immun mekanizmalar›n rol
oynad›¤› hematopoetik progenitor koloni üretme
yöntemlerinin geliflmesi ile birlikte gösterilmeye
bafllanm›flt›r.Bu yöntemler ile aplastik anemili
hastalar›n kan ve kemik iliklerinde T hücre say›s›
azalt›ld›¤›nda hematopoetik aktivitenin düzeldi¤i
gözlenmifltir. Bundan baflka hastalardan elde edi-
len mononükleer hücrelerin normal kemik ili¤inde
in vitro hematopoetik koloni oluflumunu bask›lad›-
¤› saptanm›flt›r. Burada inhibisyon bafll›ca üç me-
kanizma ile meydana gelmektedir:

1. Komplemana ba¤l› veya ba¤l› olmayan anti-
kor oluflumu ile meydana gelebilir (ör. sistemik lu-
pus eritematozus). Nadir de olsa ilaca ba¤l› pansi-
topenilerde de ayn› mekanizman›n iflleyebildi¤i
dikkat çekmektedir. ‹laç ekskresyonunu sa¤layan
kompleks enzimatik yollara ait birimlerden birinde
bulunan genetik de¤iflkenli¤e ba¤l› olarak baz› ki-
flilerde ilik hücrelerine direk olarak hasar veren
toksik ara metabolitler meydana gelebilmekte ve
bulara karfl› oluflan antikorlar ile antikor-ilaç
kompleksleri oluflabilmektedir. Bu kompleksler
ilik progenitor hücrelerine ba¤lanarak proliferas-
yonlar›na engel olmaktad›r.

2. Sitolitik ve supresif T lenfositlere ba¤l› meka-
nizmalarla meydana gelebilir. Bu mekanizman›n
temelini periferik kan veya kemik ili¤inde sitotok-
sik T lenfositlerin aktivasyonlar› oluflturmaktad›r.
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‹mmunfenotipleme çal›flmalar›nda HLA-DR ve IL-2
reseptörü eksprese eden CD8+ T lenfositler göste-
rilmifltir. Bu fenotipik özellikleri tafl›yan lenfositler
in vitro olarak inhibitör sitokinleri afl›r› salg›la-
makta, kemik ili¤inde anormal γ-interferon gen
ekspresyonuna neden olmakta ve hematopoezi in-
hibe etmektedirler (12,13,14). Bunun yan› s›ra ap-
lastik anemili hastalarda genelde HLA-DR2 görül-
me s›kl›¤›n›n yüksek oluflunun konakç›n›n bu
hastal›¤a yatk›nl›¤›n›n bir göstergesi oldu¤u bildi-
rilmifl ve burada CD4+ T hücrelerin bafllang›ç ro-
lünü üstlendikleri ve otolog hematopoetik progeni-
tor hücreleri tan›mak sureti ile immun kaynakl›
aplastik anemi oluflturduklar› gösterilmifltir
(15,16).

3. Sitokinlerin kemik ili¤ini suprese etmesi ile
meydana gelebilir. Aplastik anemili hastalar›n kan
ve kemik ili¤inden yap›lan doku kültürü çal›flma-
lar›nda "soluble" inhibitörün γ-interferon oldu¤u
bulunmufltur (17). ‹nterferon-γ erken
(CD34+CD38-), geç (CD34+CD38+) progenitor
hücreler ve LTC-IC’den hematopoetik koloni oluflu-
munu engellemektedir. ‹nterferondan baflka tümör
nekroz faktör-α (TNF-α) ve makrofaj inflamatuar
protein-1’in de aplastik anemili hastalarda afl›r›
eksprese edildikleri gösterilmifltir (18,19). Hem in-
terferon hem de TNF-α CD34+ hücrelerde Fas an-
tijen ekspresyonunu art›rarak apoptoza (program-
lanm›fl hücre ölümü) neden olmaktad›rlar (20). Fas
antijeni TNF ailesinin bir reseptörüdür ve aktivas-
yonu apoptoz  ile sonuçlanmaktad›r. Aplastik ane-
minin patofizyolojisinde hematopoetik büyüme
faktörlerinin de rolü gözden geçirilmifltir. Birçok si-
tokinin normal veya supranormal olduklar› sap-
tanm›fl yaln›zca "stem cell factor"ün baz› aplastik
anemili hastalarda normalin alt s›n›rlar›nda olabi-
lece¤i bildirilmifltir (21,22). Ancak, son zamanlarda
aplastik anemili hastalarda "soluble stem cell fac-
tor" üretiminin de¤iflmedi¤i ve bu faktörün kusur-
lu üretiminin aplastik anemili hastalar›n ço¤unda
patofizyolojik bir mekanizma olamayabilece¤i bildi-
rilmifltir (23).

Mikro çevredeki olaylar

‹nsanlarda kemik ili¤i yetmezli¤i sebebinin
mikro çevrede bulunan hasarlar oldu¤una iliflkin
delillerin say›s› oldukça azd›r. Aplastik anemili
hastalarda büyüme faktörü üretiminde ve baz›
stroma hücrelerinde fonksiyon bozuklu¤u oldu¤u
bildirilmifltir. Ancak son çal›flmalarda a¤›r aplazili

hastalarda büyüme faktörü üretimi dahil ölçülebi-
lir stroma hücre fonksiyonlar›n›n normal ve daha-
s› hematopoetik destek kapasitesinin artm›fl oldu-
¤u gösterilmifltir. Bunun yan› s›ra allojeneik kök
hücre transplantasyonundan sonra birçok stroma
hücre elemanlar›n›n konak kökenli olmas›na ra¤-
men yeterli engrafman›n meydana gelmesi verici
kök hücrelerinin bu stroma hücreleri taraf›ndan
yeterince desteklendi¤ini göstermektedir. Bu bul-
gular hematopoezi destekleme yetene¤inden yok-
sun bir izole mikro çevre yetersizli¤inin a¤›r aplas-
tik anemi oluflturma olas›l›¤›n›n son derece az ola-
bilece¤ini düflündürmektedir.

Etyoloji

Aplastik anemi kal›t›lan birtak›m genetik de-
fektlerden köken alan konjenital form olabilece¤i
gibi daha s›k olarak sonradan kazan›lmaktad›r
(akkiz form). Akkiz aplastik aneminin epidemiyolo-
jik s›n›flamas› Tablo 2’de görülmektedir.

Tan›sal yaklafl›m

Klinik bulgular düflük kan de¤erlerinden kay-
naklan›r. Trombositopeninin yol açt›¤› hafif cilt ve
mukoza kanamalar› (petefli, epistaksis, ekimoz gi-
bi) en s›k karfl›lafl›lan semptomlard›r. Anemiye ne-
den olan eritropoetik yetmezlik solukluk, halsizlik
ve dispneye neden olur. Nötropeni oral ülserasyon-
lara, atefl ve bakteriyel enfeksiyonlara yol açar. Bu
hastalarda splenomegali ve lenfadenopati bulun-
maz.

Tablo 2. Akkiz aplastik aneminin etyolojik s›n›flamas›

‹dyopatik
‹nfeksiyöz

Hepatit (A, B, C ve son zamanlarda G)
Epstein-Barr virus
HIV
Parvovirus
Mikobakteriyel infeksiyonlar

Toksik
Radyasyon
Kimyasal (benzen)
‹laçlar (kloramfenikol, antiinflamatuar ilaçlar, antikonvul
zanlar (felbamat, karbamazepin, mianserin), antiaritmik
ler, antiplatelet ilaçlar, allopurinol; olgular›n _’ünü olufltu
rur)

Paroksismal nokturnal hemoglobinuri
Transfüzyona ba¤l› graft versus host hastal›¤›
Fulminan hepatit nedeni ile ortotopik karaci¤er transplantasyonu
Gebelik
Eozinofilik fasitis
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Aplastik anemili hastalarda etyolojik ajan› orta-
ya koymak her zaman mümkün olmamaktad›r.
Ancak ayr›nt›l› aile hikayesi, çevresel faktörler ve
infeksiyöz hastal›k hikayesi her hastadan dikkatle
al›nmal› ve iyi bir fizik muayene ile sistemler göz-
den geçirilmelidir. Tan›ya giderken kullan›lmas›
gereken laboratuar yöntemler Tablo 2’de gösteril-
mifltir.

Tam kan say›m›nda her üç seri elemanlar›nda
azalma görülürken periferik yaymada bu azl›¤›n
yan›nda normal bir eritrosit morfolojisi bulundu¤u
gözlenir. Otomatik kan say›m cihaz› bulgular›nda
makrositer veya normositer bir anemi, normal "red
cell distribution width (RDW)", normal "mean pla-
telet volume (MPV)" mutlak retikülosit say›s›n›n
azald›¤› ve granülosit say›s› ile birlikte monosit ve
lenfosit say›lar›n›n da azald›¤› görülür.

Stres eritropoeze ba¤l› fetal hemoglobin ve erit-
rosit i antijenin de art›fl vard›r. Kullan›mlar›nda ki
azl›k nedeni ile folat ve B12 vitamini düzeylerinde
art›fl bulunabilir. Eritropoetin düzeyleri hemoglo-
binopati ve demir eksikli¤i anemisinde görülenden
daha yüksek de¤erlere yükselebilir.

Kemik ili¤i morfolojisinde örne¤in hiposelüler ve
spiküllerin bofl oldu¤u, ya¤ retikulum, plazma ve
mast hücrelerinin artt›¤› saptan›r. Diseritropoez
bulgular› bulunabilir. Hipoplastik spiküllerin çev-
resinde fazla say›da mast hücreleri görülebilir. Ke-
mik ili¤inde lenfosit oran›n›n %70’den fazla olmas›
kötü prognoz iflareti olarak de¤erlendirilir. Sitoge-
netik olarak kromozomlar normaldir.

Tan›sal amaçl› yap›labilecek di¤er testlerden bi-
ri kemik ili¤i sintigrafisidir. Transferrine ba¤l› 111In
ile yap›lan bu testte eritronlar›n azald›¤› saptan›r
ve bulgu aplastik anemide prognostik öneme sa-
hiptir. Serum demirinin artmas›, transferrinin doy-
mufl olmas› ve radyoaktif iflaretli demir klerensinin
uzamas› saptanan di¤er bulgulard›r.

Tan› esnas›nda kullan›lmas› gereken testlerden
bir tanesi de hastaya ait hücrelerin mitomisin C
veya diepoksibutan (DEB)inkubasyonu ile in vitro
taramas›d›r. Fanconi anemili kiflilerin yaklafl›k
%30’unda klinik bir belirti bulunmamas› bu testin
yap›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r.

(Bu sendromlar, klonal hastal›klar› (paroksis-

Tablo 3. Pansitopenili hastan›n de¤erlendirilmesinde kullan›lan testler (24)

Test Yorum

Tam kan say›m› ve morfolojinin de¤erlendirilmesi Hastal›k fliddetinin belirlenmesi
Malign-benign ay›r›m›; hastal›¤a spesifik görünüm 
(ör. vitamin B12 eksikli¤i)

Retikülosit say›m› Hastal›k fliddetinin belirlenmesi; üretim-y›k›m özelli¤inin 
ortaya konmas›

Kemik ili¤i biyopsisi Selülerite, granulom, fibroz, lösemi gibi olaylar›n 
de¤erlendirilmesi

Kemik ili¤i aspirasyonu
Morfoloji Malign-benign ay›r›m›; di¤er spesifik hastal›klar 

(depo hastal›klar›, konjenital hastal›klar)
Sitogenetik ve/veya FISH Myelodisplazi, lösemi
Kültür ‹nfeksiyöz ajan (ör. tüberküloz, virus)
Di¤er DNA, antijen araflt›rmalar› (ör. virus)

Periferal kan
Biyokimyasal profil

Karaci¤er fonksiyon testleri Hepatit
Böbrek fonksiyon testleri Kronik böbrek yetmezli¤i

Histokompatibilite testi Donor araflt›rmas›
Serolojik testler Hepatit, di¤er viral ajanlar (ör. EBV, parvovirus, HIV)
Otoimmun hastal›k araflt›rmas› Kollajen-vasküler hastal›k delillerinin araflt›r›lmas›
Ham testi ve/veya FACS profili Paroksismal nokturnal hemoglobinüri
Diepoksibutan inkubasyonu Fanconi anemisi

FISH=fluorescent in situ hybridization; Ham= asidifiye serum testi; FACS= Fluorescence activated cell sorter.
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mal nokturnal hemoglobinüri, myelodisplazi, ve
büyük granüler lenfositoz); ve basit hematopoetik
seri bozuklu¤u hastal›klar› ( agranülositoz, "pure
red cell" aplazi, ve amegakaryositik trombositope-
ni) yi içerir. Özellikle aplastik anemi, paroksismal
nokturnal hemoglobinüri ve myelodisplazi aras›n-
daki iç içe geçen bölgelere dikkat ediniz.)

Tedavi

A¤›r aplastik anemili hastalarda önerilen tedavi
yöntemleri Tablo 4’de görülmektedir.

2. Herediter aplastik anemiler
Fanconi anemisi

1927 y›l›nda Fanconi fiziksel anormallikleri ve
aplastik anemisi bulunan üç erkek kardefl tan›m-
lad›. Hastalar do¤umdan beflinci dekada kadar
(medyan yafl 8 y›l) tan› alabilirler ve hastal›k ›rk ve
etnik köken ay›rt etmez. Olgular›n %75’inde do-
¤umsal bozukluklar bulunur. Bunlar görülme s›k-
l›¤›na göre ciltte hiperpigmentasyon ve café au lait
lekeleri, boy k›sal›¤›, baflparmak hipoplazisi veya
yoklu¤u veya radius yoklu¤u, erkeklerde inmemifl
testis ve hipogonadizm, mikrosefali, mikroftalmi ve
flafl›l›k, yap›sal böbrek anormallikleri, düflük do-
¤um a¤›rl›¤›, geliflimsel bozukluklar, iflitme kayb›

ve di¤er anormalliklerdir. Fanconi anemisi otozo-
mal resesif geçifl gösterir ve tafl›y›c› s›kl›¤› Ashke-
nazi yahudileri veya Afrikal›larda 1/90’dan, Ameri-
ka Birleflik Devletleri ve Avrupal›larda 1/300’e ka-
dar de¤iflmektedir.

Fanconi anemili hastalar komplementasyon
gruplar›na göre flu ana kadar 8 gruba (FANCA →
FANCG) ayr›lm›flt›r ve bunlar›n 7’sinin genleri lo-

fiekil 2. Kemik ili¤i yetmezli¤i sendromlar›
aras›ndaki muhtemel iliflkiyi gösteren Venn
diagram›

Tablo 4. A¤›r aplastik anemide tedavi seçenekleri

Önerilen Birinci S›ra Tedaviler
Allojeneik kemik ili¤i transplantasyonu (K‹T)

Kardefl
Fenotipik olarak uyumlu aile bireyleri

‹mmünosupresif tedavi
ATG
Siklosporin A (CsA)
Kombine tedavi

Adjuvan/‹kinci S›ra Tedaviler
Hematopoetik büyüme faktörleri

G-CSF
GM-CSF
Androjenler
Akraba olmayan bireylerden K‹T

Gelecekteki Tedaviler
Hematopoetik büyüme faktörleri

Kök hücre faktörü
Faktörlerin Kombinasyonu
Trombopoetin
T hücrelerine karfl› monoklonal antikor
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kalize edilmifl 6’s›n›n ise klonlanm›flt›r. Pansitope-
ni ile seyreden kal›tsal kemik ili¤i yetmezli¤i send-
romlar›na ait bilgiler Tablo 5’de özetlenmifl ve ke-
mik ili¤i yetmezli¤i genleri ise Tablo 6’de gösteril-
mifltir (25).

Aplastik anemisi veya lösemisi kemik ili¤i
transplantasyonu ile tedavi edilen hastalarda kan-
ser riski artmaktad›r. En az 8 dil kanseri olgusu ve
bir seride de kemik ili¤i transplantasyonundan 8
y›l sonra olgular›n %25’inde kanser geliflti¤i bildi-
rilmifltir (25). Hastalar›n 3 ayda bir kan say›m›, y›l-
da bir kez kemik ili¤i aspirasyonu, biyopsiler ve si-
togenetik çal›flmalar ile monitorizasyonu öneril-
mektedir. Androjen tedavisi alanlar ise 2-3 ayda
bir karaci¤er fonksiyon testleri ve y›ll›k ultrasonog-
rafik takibe al›nmal›d›r. Hastal›kta prenatal tan› ve
HLA-uygun Fanconi anemisi olmayan kardefl sahi-
bi olunmas› amac› ile preimplantasyon genetik ta-
n› olana¤› vard›r.

Diskeratozis konjenita

Tan›sal triad›:

1. Yüz, boyun ve omuzlarda retiküler hiperpig-
mentasyon

2. Distrofik t›rnak (genellikle ilk dekadda bafl-
lar)

3. Lökoplaki, muköz membranlarda (genellikle
ikinci dekadda bafllar)

Aplastik anemi genellikle ikinci dekadda ve ol-
gular›n %50’sinde görülür. Di¤er fiziksel bulgular,
kirpiklerin dökülmesi, difl çürükleri, osteoporoz,
intrakranyal kalsifikasyon, hiperhidrozis, erken
saç a¤armas› kayb› ve pulmoner fibrozisdir. Morta-
lite oran› aplastik anemi veya kansere ba¤l› olarak
yüksektir. Aplastik anemi nedeni ile transplantas-
yon alanlarda yaflam süresi akrabadan veya akra-
ba olmayandan yap›lmas›na bak›lmaks›z›n %30’u
geçmemektedir.

Shwachman-Diamond sendromu

Do¤ufltan pankreas yetmezli¤i ve nötropeni ile
karakterizedir. Malabsorbsiyon sorunu erken dö-
nemde bafllasa da olgular›n %40’dan fazlas› kemik
ili¤i yetmezli¤i gelifltirirler. Serum tripsinojen dü-
zeylerinin düflüklü¤ü, görüntüleme çal›flmalar›nda
pankreas›n ya¤l› görünümde olmas› ve metafizeal
disostoz tan› koymada yard›mc› di¤er bulgulard›r.

Tablo 5. Kal›tsal kemik ili¤i yetmezli¤i sendromlar›nda klinik ve laboratuar özellikler

Özellikler Fanconi   Diskeratozis  Shwachman  Amegakaryositik
Anemisi   konjenital      -Diamond       trombositopeni

sendromu

Olgu say›s› 1200      300              350 75
Erkek/K›z 1.2/1     4.7               1.8 2.6
Fiziksel 75         100              40 40
anormallikleri (%)

Ekstremite 50 15            <2 0
Bafllang›ç yafl› 8 16          <1 <1 hafta
(medyan, y›l)                                                              (aplastik anemi           

gelifltirme yafl› 3 y›l)

‹lk hematolojik bulgu Pansitopeni Pansitopeni Nötropeni Trombositopeni
Kemik ili¤i Aplastik Aplastik Hiposelüler veya Megakaryositler yok 

myeloid duraklama veya küçük

Aplastik anemi (%) >90 50-94 40 45
Lösemi (%) 10 <5 5-10 (erkekler) 6
Kanser (%) 5 15 0 0
HbF Artm›fl Artm›fl Artm›fl Artm›fl
Genetik Otozomal resesif X’e ba¤l› veya  Otozomal resesif Otozomal resesif

otozomal resesif,
otozomal dominant

Tedavi Androjen+düflük  Androjen+düflük Pankreas enzim IL-3, transplantasyon
doz steroid, doz steroid replasman›,
transplantasyon transplantasyon

Prognoz ‹yi de¤il Kötü Zay›f ‹yi de¤il
Prenatal tan› Var Var Var Var
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Nötropeni 3 say›mdan fazlas›nda 1500/ml’den az-
d›r ve kronik, intermittan veya siklik olabilir.
Trombositopeni, anemi veya pansitopeni geliflebi-
lir. Kromozom k›r›lmas› normaldir.

Amegakaryositik trombositopeni

Bu hastalar infant döneminde trombositopeni
ile baflvururlar ve Fanconi anemisi veya di¤er
sendromlarda görülen do¤umsal anormalliklere
sahip de¤ildirler. Makrositik anemileri bulunabilir
ve olgular›n yaklafl›k yar›s› aplastik anemiye iler-
ler. Bafllang›çta kemik ili¤i selüleritesi normal, art-
m›fl serum trombopoetin düzeylerine ra¤men me-
gakaryositlerde azalma veya yokluk ve megakaryo-
sit progenitorlar›nda azalma vard›r. Kromozom k›-
r›lma testleri normaldir.

Pearson sendromu

Erken infant döneminde anemi ve ekzokrin
pankreas disfonksiyonu ile karakterize olan bir
sendromdur. Normositik veya makrositik bir ane-
mi, düflük retikülosit say›s›, de¤iflken derecelerde
nötropeni ve trombositopeni bulunur. Kemik ili¤in-
de vakuolasyon ve "ring sideroblast" varl›¤› tan›y›
koydurur. Mitokondriyal DNA’da delesyon, mutas-
yon veya duplikasyonlara ba¤l› olarak geliflmekte-
dir. Yüksek doz oral B6 vitamini ile parsiyel yan›t
al›nmaktad›r.

Retiküler disgenezis

Konjenital agranulositoz ile birlikte olan bir im-
mun yetmezlik sendromudur. Otozomal resesif ve
X’e ba¤l› resesif geçifl göstermektedir. ‹mmunitenin
çok a¤›r olarak bozulmufl olmas› nedeni ile do¤um-
da veya do¤umdan hemen sonra infeksiyon bulu-
nabilir. En çarp›c› özellik lenf nodlar›n›n ve tonsil-
lerin yoklu¤u, radyogramda timus gölgesinin yok-
lu¤udur. Lenfopeni ve nötropeniye ek olarak anemi
ve trombositopeni bulunabilir.Kemik ili¤i örnekleri
hiposelüler ve myeloid ve lenfoid hücrelerden ol-
dukça fakir bir görünümdedir. Tek tedavi yöntemi
kök hücre transplantasyonudur.

SELÜLER KEM‹K ‹L‹⁄‹ ‹LE PANS‹TOPEN‹

a. Primer kemik ili¤i hastal›klar›

1. Myelodisplastik sendrom (MDS)

‹nefektif hematopoez ve periferal pansitopeni ile
karakterize klonal hematopoetik kök hücre hasta-
l›¤›d›r. MDS olgular›n›n önemli bir bölümü y›llar
içerisinde veya h›zl› bir flekilde akut myeloblastik
lösemiye (AML) dönmektedir. Bu nedenle günü-
müzde MDS ve AML ayr› hastal›klar olarak de¤il
devaml›l›k gösteren ayn› hastal›¤›n bir parças› ola-
rak de¤erlendirilmektedir. MDS için günümüzde
çeflitli s›n›fland›rmalar kullan›lmaktad›r (Tablo 7 )

2. Paroksismal nokturnal hemoglobinuri
(PNH)

Paroksismal nokturnal hemoglobinuri (PNH)
tekrarlayan hafif-a¤›r fliddette intravasküler hemo-
liz, venöz tromboz ataklar› ve aplastik anemiye yat-
k›nl›k ile karakterize akkiz klonal bir kök hücre
hastal›¤›d›r. PNH’da plazma membran›na glikozil-
fosfatidilinozitol (GPI) ile ba¤lanan çeflitli hücre yü-
zeyi proteinleri etkilenen kan hücrelerinde bulun-
maz.Çocuklarda çok nadir görülen bu hastal›kta
eritrositlerin kompleman›n hemolitik etkisine kar-
fl› afl›r› duyarl›l›¤› ve buna ba¤l› intermittan he-
moglobinuri vard›r. PNH’l› çocuklar ve adölesanla-
r›n orta veya a¤›r fliddette kemik ili¤i yetmezli¤i ile
müracaat etme oranlar› (%58) eriflkinlerdeki oran-
lardan daha yüksektir ve bu nedenle de morbidite
ve mortalite oranlar› çok daha yüksek olmaktad›r.
PNH’l› hastalar›n %20-30’u pansitopeni gösterir-
ken aplastik anemili hastalar›n %15’i (baflta im-
munosüpresif tedavi alm›fl olanlar olmak üzere)

Tablo 6. Pansitopeni ile Seyreden Kemik ‹li¤i Yetmezli¤i Genleri

Hastal›k Gen Lokus Hasta Oranlar›
(~%) 

Fanconi FANCA 16q24.3 70
anemisi FANCB* Veri yok Nadir

FANCC 9q22.3 10
FANCD1* Veri yok Nadir
FANCD 23p25.3 Nadir
FANCE 6p21.3 10
FANCF 11p15 Nadir
FANCG 9p13 10

Diskeratozis DKC1 Xq28         X’eba¤l›  erkekler
konjenita DKC2 3q21-28 Dominant
Shwachman- Veri yok 7q1.1 100
Diamond 
sendromu
Amegakaryocytic c-Mpl 1p35 100
thrombocytopenia
Pearson sendromu Mitokondriyal Veri yok 100

DNA, 2-8 kb 
delesyonlar

*Henüz klonlanmad›
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PNH gelifltirebilmektedir. Bu iliflkiyi araflt›rmak
amac› ile yap›lan bir çal›flmada aplastik anemili
hastalar›n ak›m sitometrisi ile analizleri çeflitli
hücre serilerinde GPI’ya ba¤l› yüzey proteinlerinin
olgular›n %52’sinde en az bir seride eksik bulun-
du¤unu göstermifltir. Kompleman düzenleyen yü-
zey proteinleri (decay accelerating factor (DAF) =
CD55 ve membrane inhibitor of reactive lysis
(MIRL) = CD59) olgular›n %35’inde eksik bulunabi-
lir. Aplastik anemili hastalarda bu proteinler önce-
leri granulosit ve monositlerde eksik iken daha
sonra eritrositlerde de eksilebilmekte ve aplastik
anemi-PNH sendromuna neden olabilmektedir. Ek
olarak, Griscelli-Bennaceur ve ark. de novo PNH’l›
hastalarda GPI’ya ba¤l› protein kusurlar›n›n mono-
sitlerin %87.5’inde ve granulositlerin %84’ünde
bulundu¤unu ancak sekonder PNH gelifltiren ap-

lastik anemili 12 hastadan 10’unda ise bu oran›n
monositler için %27 granulositler için %20 oldu¤u-
nu ve iki hastal›kta GPI’ya ba¤l› yüzey proteinleri
bak›m›ndan yaln›zca de novo PNH’da PNH klonu-
nun büyüklü¤ü d›fl›nda anlaml› bir fark bulunma-
d›¤›n› bildirmifllerdir (26). Bu iki hastal›k aras›nda-
ki patojenik ba¤lant› günümüzde tam olarak ay-
d›nlat›labilmifl de¤ildir. Ancak Ham testi ve FACS
profilinin ç›kar›lmas› tan›da yard›mc› olmaktad›r.

b. Sistemik hastal›klara sekonder

1. Sistemik lupus eritematozus (SLE)

Her 3 dizi hücresinde de azl›k ve hiperselüler
kemik ili¤i bulunur. SLE’li hastalarda genellikle 2
anemi tipi görülür: kronik hastal›k anemisi ve ak-
kiz otoimmun hemolitik anemi. Olgular›n büyük

Tablo 7. Myelodisplastik sendromda s›n›fland›rma sistemleri.

FAB S›n›flamas› WHO S›n›flamas› IPSS Riske Ba¤l› S›n›flama

Refrakter Anemi (RA): periferal Myelodisplastik Sendromlar Kemik ‹li¤i Blast Oran›na Göre
kanda bir dizide sitopeni; Blast%         IPSS Skoru
displazinin de efllik etti¤i normo-        Refrakter Anemi (RA)  <5                  0
veya hiperselüler kemik ili¤i; 5-10  0.5
Periferal kanda <%1 blast ve K‹’de  11-20 1.5
<%5 blast Refrakter Anemi, "ringed sideroblast"l›                            21-30 2.0

(RARS)

Refrakter Anemi, "ringed sideroblast"s›z Sitogenetik Özellikler
Karyotip           IPSS Skoru
‹yi prognoz        

"Ring Sideroblast"l› Refrakter Anemi  Refrakter sitopeni (MDS), birden (-7, 5q-, 20q-)             0
(RARS): Sitopeni, displazi ve  çok dizide displazi Orta prognoz  0.5
RA’daki gibi blast say›lar›. Ringed Kötü prognoz            1.0
sideroblastlar K‹ nükleuslu Artm›fl Blastlar ile Refrakter Anemi (RAEB) (anormal 7;kompleks)
hücrelerinin >%15 oluflturur

5q- sendromu
Artm›fl Blastlar ile Refrakter Anemi Myelodisplastik sendrom, s›n›fland›r›lamayan Sitopeniler
(RAEB): Periferal kanda iki veya daha Sitopeni           IPSS Skoru
fazla dizide sitopeni; 3 diziyi de Yok veya 1 tip              0
etkileyen displazi; Blast oran›n›n 2 veya 3 tip                0.5
periferal kanda <%5 ve K‹’de %5-20 
olmas›

Myelodisplastik/Myeloproliferatif Hastal›klar

Transformasyonda Artm›fl Blastlar ile Tüm IPSS Skoru ve Yaflam Süresi
Refrakter Anemi (RAEB-T): Kronik Myelomonositik Lösemi (CMML) Tüm Skor                 Medyan Yaflam
Hematolojik özellikler RAEB'in ayn›.   Düflük (0)                        5.7 y›l
Blast oranlar› periferal kanda Atipik Kronik Myeloid Lösemi (aKML)  Orta  
>%5, K‹’de ise %21-30 veya blastlar   1     (0.5 veya 1.0)        3.5  y›l
içerisinde Auer rod. 2     (1.5 veya 2.0)        1.2  y›l

Yüksek (≥2.5)                  0.4  y›l

Kronik Myelomonositik Lösemi (KMML): Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML)
Periferal kanda monositoz (>1x109/l); 
Periferal kanda <%5 blast ve K‹’de %1-20 blast
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bir bölümünde kemik ili¤inde azalm›fl üretim ve
immun arac›l›kl› y›k›m nedeni ile lökopeni vard›r.
Otoimmun trombositopeni de hastal›¤›n önemli ve
hayat› tehdit eden bir parças›d›r.

2. Vitamin B12 ve folat eksikli¤i

Bu vitaminlerin yetersiz al›m›, absorbsiyon bo-
zukluklar›, transportta bir bozukluk, metaboliz-
malar›nda bir bozukluk, veya at›l›m›nda art›fl gibi
nedenlerle megaloblastik anemi ve pansitopeni ge-

liflir. Makrositik anemi, anizositoz, poikilositoz,
Cabot halkas›, Howell-Jolly cisimleri ve bazofilik
noktalanma önemli periferik yayma bulgular›d›r.
Lökosit say›s› 1500-4000/µl ve nötrofillerde hiper-
segmentasyon ve trombosit say›s›n›n 50000-
180000/µl oldu¤u görülür. Kemik ili¤inde nükle-
uslu hücrelerde nükleer-sitoplazmik uyuflmazl›k,
Howell-Jolly cisimleri, iki veya üç nükleuslu hüc-
reler, metamyelositler anormal büyük ve at nal›
fleklindedir.
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