
HEMATOLOJİ1
Hematoloji notu, Pediatrik hematoloji notunu da tamamen kapsayacak şekilde 
entegre hazırlanmış ve çocukluk çağına özgü hematoloji konuları kutu içinde özel olarak 
belirtilmiştir.

HEMATOPOEZ

þ Kemik iliğinde ana kök hücreden (Stem cell, CD 34 hücre) kan hücrelerinin üretilmesidir. 
Hematopoez intrauterin dönemde 3 evrede gerçekleşir.

İntrauterin Hematopoez Evreleri (PEDİATRİK KORELASYON)
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İntrauterin Kan Hücrelerinin Üretimi (PEDİATRİK KORELASYON)
• Embriyoda ilk kan hücreleri eritroid hücrelerdir (hemositoblast), yolk sac’da üretilir.
• Lökosit ve trombositler ise ilk kez karaciğerde üretilir.

İntrauterin Eritropoetin (PEDİATRİK KORELASYON)
• Eritropoetin plasentayı geçmez. 
• Fetusta eritropoetin 1. ve 2. trimestrda karaciğerde, 3. trimestrda böbrekte sentezlenir.
• Mezoblastik evre hematopoezinde EPO’nun rolü yoktur. 

Bu eserin tüm hakları TUS-DATA A.Ş.’ye aittir. Yıllar boyunca verilen nice emek, zahmet, 
güncelleme telif ve yayın harcamaları ile bugünkü haline gelmiştir.

Bu eserin yasal olmayan yollarla (fotokopi, PDF vb.) edinilmesi iki açıdan daha yasak ve ahlak 
dışıdır.

1. Telif hukuku ve kanunlar açısından yasak ve cezaya tabidir.
2. Bütün inançlar açısından “yasak” ve “haram” dır. Kul hakkıdır ve TUSDATA ya da emeği 

geçen herhangi bir yazarımız, kul haklarını hiçbir şekilde helal etmeyeceğini ve bir çeşit 
“hırsızlık” yoluyla elde edilen yayınımızın fayda etmemesini gönülden dilediklerini açıkça 
deklare etmektedir.

Bu esere gerçekten ihtiyacı olan öğrenci arkadaşlarımızın; şubelerimize yazılı başvurması ve 
incelememiz durumunda, iyi niyetle ve cömertçe hediye etmeye hazır olduğumuzu da deklare 
ediyoruz.

Mülkiyet haklarına tecavüz ne kadar çirkinse; mülkiyet haklarına saygı da o kadar asil bir 
duruştur.

TUSDATA

ASLA HELAL ETMİYORUZ
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Hematopoez

þ Hematopoezde rol alan büyüme faktörleri: Bu faktörler özel hücre yüzey reseptörleri 
üzerinden sitoplazmik janus kinazı uyarırlar.
• IL-3: Hematopoez ile ilgili interlökinler içinde en geniş etki alanına sahiptir. Multi- 

CSF (colony stimulating factor) olarak da tanımlanır.
• Eritropoetin (EPO): Eritrositer seriyi uyarır.
• G-CSF: Granülositer seriyi uyarır, nötrofil sayısını artırır.
• M-CSF: Monositer seriyi uyarır.
• GM-CSF: Lenfoid seri dışındaki tüm hücreleri uyarır.
• Thrombopoietin (Ras ligand), IL-11: Megakaryositer seriyi uyarır.
• IL-5: Eozinofilik seriyi uyarır.
• IL-6: Eritropoez ve megakaryopoezde rol alır, miyeloid kök hücreyi uyarır.
• IL-7: Lenfoid kök hücrenin T ve B progenitör hücrelere ayrışmasını uyarır.

þ Matür Eritrosit Yapısı ve Özellikleri
• Matür eritrosit gelişim basamakları (sırasıyla)
ü Proeritroblast
ü Eritroblast (normoblast)
ü Retikülosit
ü Matür eritrosit

• Eritroblast (normoblast) ise 3 aşamada gelişir (sırasıyla)
ü Bazofilik faz
ü Polikromatofilik faz
ü Ortokromatofilik faz

• Hemoglobin sentezi proeritroblast fazında başlar, retikülositlerde 
tamamlanır.

• Eritrositer serinin üretiminde en önemli büyüme faktörü eritropoetin (EPO)’dir. 
ü EPO; %90 böbrek peritübüler kapiller hücrelerden, %10 karaciğerden 

salınır.
ü EPO salınımını artıran en önemli faktör hipoksidir.
ü İnflamatuar sitokinler ve üremik toksinler eritropoez üzerine inhibitör 

etkilidir.
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• Eritrosit membranında periferal ve integral olarak iki grup protein vardır:
ü Periferal proteinler
Ø Alfa ve beta spektrin, ankrin: Eritrositlerin membran fleksibilitesini 

ve şeklini düzenler.
Ø Protein 4.1: Eritrositlerin vizkoelastisitesini sağlar.

ü İntegral proteinler
Ø Band 3 protein (Cl-HCO3): İnorganik anyon kanallarını içerir.
Ø Glikoforin A: ABO kan grubu antijenlerini içerir. 
Ø Rh proteinleri

• Sialik asit
ü Eritrosit membranında negatif yük oluştururlar (zeta potansiyeli) ve bu nedenle 

eritrositler birbirini iter.
ü Bu potansiyel multiple miyelomda azalır, buna bağlı eritrositlerde rulo formasyonu 

ve sedimentasyon hızında artış olur.

Normal eritrosit hücre membranı

þ Hemoglobinin Yapısı 
• Hemoglobin 4 globin zinciri ve 4 hem proteininden oluşmuştur.

Hemoglobinin yapısı

• Yetişkinde hemoglobin içeriği ve hemoglobin elektroforezi bulguları:
ü Hemoglobin A 2 alfa ve 2 beta zinciri içerir (%97) 
ü Hemoglobin F 2 alfa ve 2 gama zinciri içerir (< %1)
ü Hemoglobin A2 2 alfa ve 2 delta zinciri içerir (< %3.5)

Hemoglobin Tipleri (PEDİATRİK KORELASYON)
• Embriyonel dönemde ilk hemoglobin zinciri epsilon’dur, ilk hemoglobin ise Gower1’dir. 
• Yenidoğanda: %70 HbF, %30 HbA, %1 HbA2 vardır.
• Fetal hemoglobinden erişkin tipe geçişi düzenleyen transkripsiyon faktörü BCL11A’dır.
• HbF doğumdan sonra azalır ve erişkin tipi Hemoglobin yapısı 1 yaşına kadar oluşur.
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ANEMİLER

þ Anemi: Erkekte Hb < 13.5 gr/dl, kadında Hb < 12 gr/dl, hamilelerde ise < 11 
gr/dl olmasıdır.

Normal değerler
Parametreler Erkek Kadın

Hb (g/dl) 13.5-17 12-16

Hct (%) 40-52 36-48

Eritrosit (milyon/mm3) 4.5-6 4-5.5

MCV (fl) 80-100 80-100

MCH (pg) 27-34 27-34

MCHC (%) < 34-36 < 34-36

Retikülosit (%)/ mm3 0.5-2 (25000 -100000) 0.5-2 (25000 -100000)

Eritrosit dağılım aralığı (RDW) % 11-14 % 11-14

Eritrosit ömrü (gün) 120 120

Normal Değerler (PEDİATRİK KORELASYON)
• Yenidoğanda: Normal hemoglobin: 16-17 g/dL, MCV: 105-110 (95-120) fl
• Doğumdan 2-3. ay sonra: Fizyolojik anemi olur. Hemoglobin 10 g/dl’ye kadar düşer.
ü Doğumda oksijen satürasyonları birden arttığı için EPO yapımı düşer 
ü HbF’in ömrü kısa olduğundan 3.aya doğru Hb düzeyleri en düşük seviyelere iner. 
ü Bu arada büyümenin de hızlı olması bu düşüşü hızlandırır

• 1 yaşında: Normal hemoglobin alt sınırı: 11 g/dL, MCV alt sınırı: 70 fl
• MCV alt sınırı giderek artar ve 10 yaşından sonra 80 fl’nin üzerine çıkar.

þ Hemogram parametreleri
• Hemoglobin: Yaş ve cinse göre normalden düşük ise anemi olarak kabul edilir.
• Hematokrit: Eritrosit volüm yüzdesini gösterir, kabaca hemoglobinin 3 katıdır.
• MCV (ortalama eritrosit volümü): Hematokrit/eritrosit sayısı ile bulunur. Normal 

değeri 80-100 femtolitredir (fl).
ü Anemiler MCV’ye göre sınıflandırılır. MCV<80 fl ise mikrositer, >100 fl ise 

makrositer, 80-100 fl arasında ise normositer anemi olarak kabul edilir.
• MCH (ortalama eritrosit hemoglobin miktarı): Hemoglobin/eritrosit sayısı ile 

bulunur. Normal değeri 27-34 pg’dır
• MCHC (ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu): Hemoglobin / hematokrit 

ile bulunur. Normal değeri < %34-36’dır.
ü Artmış ise öncelikle herediter sferositoz düşünülmelidir.

• RDW (eritrosit dağılım aralığı): Eritrositlerde boyut farklılığını gösterir, artışı periferik 
yaymada anizositoza neden olur.
ü RDW; demir eksikliği anemisinde yüksek, talasemi taşıyıcılarında normaldir.

• Anemi varlığında trombosit ve lökosit sayısına da bakılır. Bu serileri etkileyen bir 
hastalık olup olmadığı araştırılır.

Eritrosit tipleri
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Eritrosit Büyüklüğüne Göre Yapılmış Anemi Sınıflandırması

Mikrositer (MCV < 80 fl) Normositer (MCV 80-100 fl) Makrositer (MCV > 100 fl)

• Demir eksikliği anemisi
• Kronik hastalık anemisi
• Talasemiler
• Sideroblastik anemi

• Tüm anemilerin erken dönemi
• Kronik hastalık anemisi (2/3)
• Eritropoietin eksikliği (KBH)
•   Diğer nedenler
ü Karaciğer hastalıkları
ü Endokrin anemiler
ü Hemolitik anemiler
ü Kemik iliği hastalıkları 

(Miyelofizitik anemi- 
Aplastik anemi)

ü Alkolizm

•   Megaloblastik makrositer
ü B12 eksikliği
ü Folat eksikliği
ü Miyelodisplastik sendrom 

• Nonmegaloblastik 
makrositer
ü Karaciğer hastalıkları
ü Endokrin anemiler
ü Hemolitik anemiler
ü Kemik iliği hastalıkları 

(Miyelofizitik anemi- 
Aplastik anemi)

ü Alkolizm

Periferik yaymada saptanan anormal bulgular ve anlamı

Anormallik Anlamı

Mikrositoz Eritrositlerin normaldan küçük olmasıdır. Demir eksikliği anemisi,  
kronik hastalık anemisi, talasemi ve sideroblastik anemide görülür.

Makrositoz

Eritrositler normalden büyüktür. Vitamin B12 eksikliği, folat eksikliği, 
miyelodisplastik sendrom, karaciğer hastalıkları, endokrin anemiler, 
hemolitik anemiler, kemik iliği hastalıkları (miyelofizitik anemi, 
aplastik anemi) ve alkolizmde görülebilir.

Hipokromi
Eritrositlerin ortasındaki boş soluk alanın 1/3’den daha büyük 
olmasıdır. Daha çok mikrositoz ile birliktedir. Hemoglobin sentez 
bozukluğunu gösterir.

Hedef hücre (target)

Eritrositlerin orta kısmındaki anormal hemoglobin birikintisidir. Bu 
birikinti etrafında soluk bir hale bulunur. Görüntü olarak Meksika 
şapkası şeklinde görüntü vardır. En sık talasemilerde görülür. HbC, 
kronik karaciğer hastalığı, splenektomi, demir eksikliği, orak 
hücreli anemide görülebilir.

Anizositoz Farklı büyüklükteki eritrositlerin varlığını gösterir. Çoğu anemilerde 
görülür. 

Poikilositoz Farklı şekillerdeki eritrositlerin varlığını gösterir. Diseritropoez 
belirtisidir.

Polikromazi 

Genç eritrositler, içeresindeki rezidüel ribozom artıkları nedeniyle 
bazofilik boyanır. Bu nedenle farklı renklerde boyanan eritrositler 
polikromatik olarak adlandırılır. Retikülositozda olduğu gibi kemik 
iliğinde eritrosit üretiminin arttığını gösterir.

Burr cell (ekinosit) KBH ve pirüvat kinaz eksikliğinde görülür.

Akantosit Eritrositlerdeki dikenimsi çıkıntılardır. Abetalipoproteinemi ve 
kronik karaciğer hastalığında görülür.

Heinz cisimciği ve 
blister hücreler

Denatüre hemoglobin kalıntılarıdır. G6PD eksikliğinde görülür.

Howell-Jolly 
cisimcikleri

Eritrositler olgunlaşırken dışarı atılamayıp eritrosit içinde kalan 
nükleer materyal kalıntısıdır. Splenektomi, aspleni, megaloblastik 
anemi gibi eritropoetik bozukluklarda görülür.

Pappenheimer 
cisimcikleri

Eritrositlerdeki demir-protein kompleksidir. Sideroblastik anemilerde 
ve splenektomi sonrası görülür.

Hipersegmente 
nörtofiller

100 hücre içinde 5 segmentli en az 5 nötrofil veya 6 segmentli en az 1 
nötrofil görülmesidir. Vitamin B12 ve folat eksikliği ile ilişkilidir.

Çekirdekli 
eritrositler

Periferde normoblastların görülmesidir. Ciddi hemoliz ve ciddi kan 
kaybı gibi eritropoezin arttığı durumlarda görülebilir. Kemik iliğini 
infiltre eden lösemi ve tümör infiltrasyonlarına bağlı da gelişebilir.

Lökoeritroblastik 
kan tablosu

Periferde miyelosit öncüllerin ve normoblastların birlikte bulunmasıdır. 
Miyelofibrozis ve kemik iliğinin infiltrasyonunda görülür.


