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Eritrosit Morfolojisine Göre Anemiler:

Mikrositer:
• Demir eksikliği anemisi (en sık)
• Talasemi sendromları (beta talesemi majör, minör, alfa talasemi minör)
• Kronik hastalık anemisi (daha çok normositer anemi)
• Sideroblastik anemiler
• Bakır eksikliği
• B6 vitamin eksikliği
• Kurşun intoksikasyonu
• Alüminyum intoksikasyonu
• Atransferrinemi
• Hemoglobin E trait
• Hemoglobin C hastalığı
• Piropoikilositozis

Makrositer:

Megaloblastik kemik iliği değişiklikleri ile beraber olanlar:
•   Vitamin B12 eksikliği
•   Folat eksikliği
•   Herediter orotik asidüri (oral üridin tedavisine cevaplı)
•   Tiamine cevap veren anemi (Rogers sendromu)
•   Lesch-Nyhan sendromu (adenin tedavisine cevaplı)
•   İlaç kullanımı (Metotreksat vb)

Megaloblastik kemik iliği değişiklikleri olmayanlar:
•   Hipotiroidi (makro-normositer)
•   Kronik karaciğer hastalıkları
•   Postsplenektomi
•   Kemik iliği infiltrasyonu
•  Konjenital diseritropoetik anemiler  tip I ve III
•   Aplastik anemi (konjenital/edinsel)
•   Diamond blackfan sendromu
•  Fankoni anemisi

Normositer:
• Akut kan kaybı
• Kronik hastalık anemileri
• Hemolitik anemiler (talasemiler dışında)
• Karaciğer hastalıkları
• Maligniteler (özellikle ALL)
• Konjenital diseritropoetik anemiler tip II
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Anemiye MCV’den yola çıkarak tanısal yaklaşım yapılması

SPOT BİLGİLER
HEMATOPOEZ

• Fetal hayatta hematopoez sırası... Yolk sac-
Karaciğer-Kemik iliği

• Fetal hayatta hematopoez evreleri... 3-6hf/ 6-20 
hf/ 20.hf sonrası

• Hematopoez fetal hayatta nerede başlar... Yolk 
sac‛ta

• Hematopoez fetal hayatta ne zaman başlar... 
3.hafta

• Emriyoda ilk görülen kan hücreleri... Kırmızı seri 
(hemositoblast)

• Gebeliğin son 3 ayında ana kan yapım yeri... Kemik 
iliği

• Doğumdan sonra kan yapım yeri... Kemik iliği
• Myeloid hematopoez nerede başlar... Klavikulada
• Pluripotent kök hücrenin gelişim yeri ve yüzey 

belirteçi... Mezoderm; CD34+
• Eritrosit yapımının esas düzenleyicis i... 

Eritropoetin

• Eritropoetin ne zaman etkili değil... Yolk sac 
kesesindeki evrede

• İlk oluşan hemoglobin zinciri... Epsilon
• İlk oluşan Hb...Hb Gowerz 1
• Major embriyonik Hemoglobin... Hb Gowerz 1
• Major embriyonik Hemoglobin yapısı... 2 Epsilon+2 

Zeta
• Fetal Hemoglobin... HbF
• HbF yapısı... 2 Alfa+2Gama
• Yenidoğanda en çok bulunan hemoglobin... HbF
• Normal yenidoğanın Hb yapısı... %70HbF+%30 

HbA1+%1 HbA2
• Erişkin hemoglobini oluşturanlar... HbA1(%97) 

+HbA2(%2-3)
• Erişkin Hb zincirleri...HbA1:2ALFA+2BETA... 

HBA2:2ALFA+2DELTA
• Normal erişkinde beklenen zincirler... ALFA-BETA-

DELTA
• Maternal dolaşımda fetal eritrosit belirleme testi... 

Keihauer-Betke testi
• Hb F‛in hematolojik strese bağlı olarak arttığı 

hastalıklar... Hemolitik anemiler, lösemi, aplastik 
anemi
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SORULAR

1.  Fetal hemoglobinin içerdiği globin zincirleri 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) 2 alfa, 2 beta       B) 2 alfa, 2 gama
C) 2 alfa, 2 delta       D) 2 alfa, 2 epsilon

E) 2 delta, 2 epsilon
Doğru cevap: B

2.  Yenidoğan hematolojik sistemi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A)  Hemoglobin düzeyi yenidoğanın gebelik yaşı ile doğru 
orantılıdır.

B)  Term bir yenidoğanda kord kanı hemoglobin düzeyi 12- 14 
g/dL’dir.

C)  Fizyolojik anemi, term yenidoğanlarda yaklaşık 8-12 
haftada ortaya çıkar.

D)  Prematürelik anemisi genellikle 6. haftada ortaya çıkar.
E)  Kordun geç klemplenmesi aneminin önlenmesinde yararlı 

olabilir.

Doğru cevap: B

3.  Aşağıdakilerden hangisi hematopez üzerinde negatif 
düzenleyici ekti yapar?

A) Eritropoeitin 
B) Trombopeitin
C) TGF-Beta 
D) İnterlökin-5
E) Fit3 ligand

Doğru cevap: C

4.  İntrauterin hematopez için aşağıdakilerden hangisi 
doğru değildir?

A)  Embriyoda ilk görülen hücre hemositoblastlardır.
B)  Hematopoez ilk olarak ekstraembriyonik (yolk salk) 

başlar.
C)  Mezoblastik, hepatik ve myeloid aşamaları sırası ile 

gelişir.
D)  Mezoblastik evrede en etkili faktör eritropoeitindir
E)  20-24 haftadan itibaren myeloid evre başlar.

Doğru cevap: D

ETİYOLOJİSİNE GÖRE ANEMİLER

YAPIM AZLIĞINA BAĞLI KONJENİTAL ANEMİLER

Diamond-Blackfan anemisi 
(Doğumsal Saf Eritrositer Anemi; Konjenital Hipoplastik Anemi):

• Kemik iliğinde eritroit seri ana hücrede matürasyon duraklaması sonucu oluşur.

• EPO ve interlökin-3’e duyarlılık azalması söz konusudur. Ribozomal protein S19’da (40S alt ünitinde) mutasyon 
vardır (ribozomapati).

• Otozomal dominant geçen ve en sık görülen RPS19 (Ribozomal Protein S19 alt üniti) mutasyonundan başka 
GATA-1 mutasyonu gibi X’e bağlı geçiş gösteren ve ekstrahematopoetik bulgu bulunmayan non-ribozomal protein 
mutasyonları da neden olabilir. Hayatın ilk 2-6 ayı içerisinde ortaya çıkar.

• Hayatın ilk 6 ayında ortaya çıksa da vakaların % 90’ı ilk 1 yaşta tanı alır.

• Serum ve idrar EPO düzeyi artmıştır. Eritroid progenitör hücrelerde apopitozis artmıştır.

• Makrositer anemi vardır. Eritrositlerde İ antijeni artmıştır.

• Eritrosit adenozin deaminaz aktivitesi artmıştır ve ayırıcı tanıda yararlanılan önemli bir parametredir.

• Hemoglobin F artmış, retikülosit sayısı azalmış, serum demiri artmış, serum demir bağlama kapasitesi 
azalmış olarak saptanır.

• Hipersegmente nötrofil gibi megaloblastik anemideki diğer bulgular yoktur. Nötrofil ve trombosit sayıları çoğunlukla 
normaldir, bazen trombositoz veya trombositopeni, nötropeni de eşlik edebilir. Hepatosplenomegali görülmez.

• Hastaların yarısında yüksek damak, kısa ve ucu kalkık bir burun yapısı gibi kraniyofasiyal anomali vardır. Daha az 
olarak iskelet sistemi,  genitoüriner, kardiyak ve oftalmolojik anomaliler eşlik eder. 

• Kısa boy, büyüme geriliği, 3 falankslı başparmak , tenar kabarıklığın kaybı, radial nabzın alınamaması 
gibi iskelet anomalileri, hipertelorizm, konjenital glokom, böbrek ve kalp anomalileri görülebilir.

• Beraberinde Turner sendromu fenotipi ve anemiye bağlı kalp yetersizliği gelişebilir (kalp yetersizliği olmadıkça 
karaciğer ve dalak büyüklüğü beklenen bulgular değildir). Malignite gelişme riski yüksektir: Lösemi, lenfoma 
ile özellikle solid tümörlerden osteosarkoma ve kolon kanseri riski artar. En fazla mortalite nedeni malignite 
gelişimi veya şiddetli anemi değil, kullanılan ilaçlara bağlı komplikasyonlardır.

• Tedavide ana ilaç steroid ve uygulanan kan transfüzyolarıdır, kök hücre transplantasyonu da 9 yaşından önce 
küratif olarak uygulanmaktadır.
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• Kullanılan steroid veya kan transfüzyonları gibi tedavilerden bağımsız olarak % 
25 vakada ilk 10 yaşta en sık olmak üzere 25 yaşına kadar hastalık kendiliğinden 
remisyona girebilmektedir.

• Steroid tedavisi 1 yaşına kadar geciktirilmeye çalışılır. Steroid tedavisi alanlarda Pn 
jiroveci için profilaktik tedavi de başlanır ve alternan doz tedaviye geçene kadar 
devam edilir.

• Ayırıcı tanıda süt çocuğu geçici eritroblastopenisi ve Parvovirüs B19 önemlidir 
(Süt çocuğunun geçici eritroblastopenisinde HbF normaldir. Makrositoz yoktur ve 
hastalık daha büyük çocuklarda ortaya çıkar). Fanconi anemisinin aksine kromozomal 
kırıklar görülmez.

• Konjenital eritroid aplazi sendromu olan ve konjenital kalp hastalığı, trifaleangel 
başparmak gibi bulguları olan Aase sendromu da ayırıcı tanıda yer alır.

@ Diamond Blackfan Sendromunun Önemli Laboratuvar 
Özellikleri

• Megaloblastik özelliklerin olmadığı makrositer anemi ve retikülositopeni 
• Hemoglobin F yüksekliği
• Eritrosit “i”antijeni yüksekliği
• Eritrosit adenozin deaminaz (ADA) yüksekliği
• Serum demir yüksekliği

@ Diamond Blackfan Anemisinin Tani Kriterleri

Tanı kriterleri:
1.Yaş< 12 ay
2.Makrositer anemi
3.Retikülositopeni
4.Kemik iliğinde eritroid prekürsörlerde azalma

Majör Destekleyici Kriterler:
1.Mutasyonunun saptanması
2.Pozitif aile öyküsü

Minör Destekleyici Kriterler:
1.Eritrosit ADA yüksekliği
2.Konjenital anomali varlığı
3.HbF yüksekliği
4.Diğer kalıtsal kemik iliği yetmezlikleri bulgusu olmaması

Fankoni Aplastik Anemisi:

• Multipl konjenital anomalilerle birlikte seyreden çoğunlukla otozomal resesif geçişli 
bir aplastik anemidir.

• Tipik bulgusu pansitopenidir ve genellikle 4-12 yaşlarda ortaya çıkar (tanı konma 
yaşı ortalama 8’dir). İlk yaşlarda ortaya çıkış bulgusu trombositopeniye bağlı peteşi 
ve ekimozlardır. Sonraki yıllarda nötropeni ve sonra anemi gelişir.

 Kemik iliği hürelerinin erken ölümlerinde serbest oksijen radikallerinin 
uzaklaştırılamaması ve artmış telomeraz aktivitesine rağmen kromozomlardaki 
telomerlerin sürekli kısalmasıdır.

Beraberinde bulunan konjenital anomaliler:

• Cilt bulguları ve boy kısalığı en sık görülen bulgulardır, daha sonra iskelet sistemi 
bulguları ve diğer bulgular gelmektedir.

• Anormal pigmentasyon (en sık hiperpigmentasyon)
• Boy kısalığı, iskelet anomalileri (başparmak yokluğu-hipoplazisi, radius yokluğu, 

DKÇ)
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• Mental retardasyon, mikrosefali
• Sağırlık, küçük gözler
• Üriner ve genital anomaliler (atnalı böbrek, inmemiş testis, hipogonadizm)
• Kardiyovasküler (PDA, VSD vb), Santral sinir sistemi bulguları (hiperrefleksi, 

Bell paralizi, malformasyon, korpus kallosum yokluğu vb) da daha az oranlarda 
görülebilmektedir.

• Makrositoz, hemoglobin F artışı, İ antijeni içeren makrositik eritrositler 
vardır.

• Serum alfa-fetoprotein düzeyi yüksektir.
• Serum EPO düzeyi yüksektir.
• Kemik iliği hiposelüllerdir ve yağlı doku içerir.
• Hastalığın en önemli genetik özelliği spontan tipik kromatid kırıkları bulunması 

ve tanıda diepoksibutan (DEB) ve mitomisin C gibi mutajen ajanlarla 
kromozom kırıklarının arttığının gösterilmesidir. Fankoni aplastik anemisinin 15 
subtipi vardır. Bu subtiplerin birbirinden ayırt edilmesinde KOMPLEMANTASYON 
ANALİZİ yapılır. En sık genetik tip %66 vakada FANCA; OR geçişlidir. X’e bağlı 
geçen tek tip ise FANCB’dir.

• Özellikle bu çocuklarda akut lösemi (özellikle en sık AML) ve MDS sıklığı 
artmıştır. Ayrıca beraberinde deride özellikle dil, baş, boyun bölgesinde, mide ve 
özefagusta yassı epitel hücreli (skuamöz) karsinom, serviks kanseri, hepatoselüler 
karsinom, osteosarkom sıklığı artmıştır.

• Prenatal tanı mümkündür (CVB-Amniyosentez)

Tedavi:

• Steroid (prednizon)
• Androjen (oksimetalon, danazol; önemli yan etki, peliosis hepatis)
• Anti-lenfosit globulin (ALG) ve Anti-timosit globulin (ATG)
• En iyi tedavi kök hücre transplantasyonu (ideal yaş < 10.5 yaş)
• Gen tedavisi?
• Destek tedavisi

-   Hemoglobin < 7 g/dl olduğunda eritrosit süspansiyonu
-   Mutlak nötrofil sayısı <100/mm3 olduğunda G-CSF
-   Trombosit < 20.000 /mm3  olduğunda trombosit süspansiyonu, HPV aşısı, 

kanser gelişimi yönünden yakın izlem

Fankoni aplastik anemisi taraması yapılma endikasyonları:

• Fankoni anemili hastanın kardeşleri
• Açıklanamayan sitopenisi bulunan çocuklar
• AML/Myelodisplastik sendrom tanısı konulan çocuklar
• Erken yaşta lösemi gelişen veya kemoterapiye aşırı hassas akut lenfoblastik 

lösemili çocuklar
• Hipopigmentasyon-Mikrosefali-Mikroftalmi bulunan çocuklar
• Bazı kanserleri erken yaşta geliştirenler (vulva, serviks vb.)
• Üst ekstremite anomalisi bulunan çocuklar (genitoüriner ile beraber olabilir)
• Açıklanamayan makrositoz, HbF yüksekliği, non-immün trombositopeni

Shwachman-Diamond Sendromu:

• OR geçişlidir. Kemik iliği yetmezliği (pansitopeni) ve ekzokrin pankreas 
yetmezliği (kistik fibrozisten sonraki en sık 2. pankreas yetmezliği) beraberdir.

• Kistik fibrozisten sonra en sık görülen konjenital ekzokrin pankreas yetmezliğidir.
• Doğumdan itibaren yağ malabsorbsiyonu ve buna bağlı güyüme gelişme geriliği, boy 

kısalığı, steatore olur. Metafizyel kondrodisplazi vardır. Dental anormallikler, kötü oral 
hijyen vardır. B ve T lenfositlerde sayısal ve fonksiyonel bozukluk da eşlik edebilir.

• İzokromozom 7:i(7q) spesifiktir.

• Serum amilaz, lipaz, fekal elastaz ve tripsinojen düşüktür. Akut lösemi ve MDS riski 
artmıştır.


