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  Aplastik anemi 

 

Hematopoetik kök hücreler olgun kan 

hücrelerinin kaynağıdır. Kendini yeniler ve 

farklılışırlar. Aplastik anemi (AA), kemik 

iliğinin hematopoetik kök hücre kaybı 

nedeniyle aplazik ya da hipoplazik olma 

halidir. Sebebleri arasında;  

 

• Viral enfeksiyonlar (Hepatit C,B, 

HIV,EBV) 

• Otoimmun hadiseler (GVHD, SLE) 

• İonize radyason 

• İlaçlar (NSAII, antitiroid ilaçlar, 

methotreksat, antibiyotikler, 

kemoteröpotikler, antiepileptikler, 

nifedipin,  ) - idiyosenkrazik ya da doz 

ile ilişkili olabilir. 

• Kimyasal ajanlar (pestisitler, 

solventler) 

• Genetik Hastalıklar (Fanconi anemisi, 

Scwachmann Diamond Blackman, 

Diskeratozis Konjenita- TERC/TERT 

mutasyonları) 

• Gebelik 

• PNH vardır. 

 

Bu durumlarla gelişen  AA’ de sitotoksik T 

lenfositlerin ana rolü oynadığı ancak 

autoantikorların, interferon gammanın 

(hematopoetik kök hücrenin apopitozise 

gidişini hızlandırır) , NK hücrelerinin de 

olduğunu unutmamak gerekir. 

 

AA ‘de en sık gördüğümüz klonal 

bozukluklar; PIGA, BCORL1, BCOR, 

ASXL1, DMNT3 olarak sıralanabilir. 6. 

Kromozom ise karyotipik anomaliğin en sık 

izlendiği anomalidir. 13. Ve 7. Kromozom 

anomalileri daha nadiren  izlenebilir. AA’li 

bazı hastalar MDS ve AML’ye dönüşebilen  

klonlara sahiptirler.  

 

Klinik Prezentasyon 

Halsizlik, yorgunluk,nefes darlığı,efor 

kapasitesinde azalma, peteşi, purpura, 

ekimozlar, mukozalar kanamalar,tekrarlayan 

enfeksiyonlar görülür. Enfeksiyonlar tipik 

olarak pnömoni, idrar yolu enfeksiyonları 

invaziv mantar enfeksiyonları, sepsis şeklinde 

prezente olur. Spesifik kromozom 

hastalıklarında ise cilt ve tırnak lezyonları, 

gelişimsel yetersizlikler (örn: kısa boy,yüz 

anomalileri gibi) görülebilir. 

 

Laboratuar 

Öncelikle tam kan sayımı, retikülosit, 

periferik kan yayması görülmelidir. Periferik 

yaymanın makrositoz, lökopeni ve 

trombositopeni ile uyumlu olması beklenir. 

AA hastalarında retikülositopeni beklenir. Bu 

hastalara kemik iliği biopsisi ile kesin tanı 

koyulur. Kemik iliği hiposelülerdir ve yağlı 

ilik oranı artmıştır. AA’de kemik iliğinde 

fibrozis ve malign hücrelere ait bulgu 

saptanmaz görülen hücreler de morfolojik 

olarak normaldir. Aynı zamanda başka 

hastalık ya da anomalileri ekarte etmek için, 

akımsitometri, konvansiyonel sitogenetik 

analiz, mutasyon analizleri istenmelidir. 

Hemoliz mutlaka haptoglobulin, periferik 

yayma, LDH, tam kan sayımı takibi ile 

izlenmelidir. Coombs (direkt ve indirekt 

olarak ) testleri görülmelidir. AA olan tüm 

çocuklarda kalıtsal genetik anormallikleri 

tanımlamak için genetik testler 

önerilmektedir. Kalıtsal bir hastalık testi 

yapılması, anti-timosit globulin (ATG) ile 

tedaviye cevap vermeyen AA hastalarında da 

düşünülmelidir. 

 

Fizik Muayene Bulguları 

 

Genellikle soluk, epistaksis, diş eti kanamaları 

ve peteşiler ile izlenir. AA’ de LAP ve 

organomegali beklenen bulgular değildir. 

Sendromik hastalarda cilt ve tırnak bulguları 

izlenebilir. 

 

Sınıflandırma 

 

Şiddetli AA - Şiddetli aplastik anemi (ŞAA) 

tanısı için aşağıdaki kriterlerin her ikisi de 

sağlanmalıdır. 

• Hiposelüler kemik iliği - Kemik iliği 

hücresi <% 25 (veya kalan hücrelerin 

<% 30'u hematopoietikse % 25 ila 50) 
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• Aşağıdakilerden en az ikisi: 

• Periferik kan mutlak nötrofil sayısı (ANC) 

<500 / microL (<0,5 X 109 / L) 

• Periferik kan trombosit sayısı <20.000 / 

microL 

• Periferik kan retikülosit sayısı <20.000 / 

microL 

 

Çok şiddetli AA - Çok şiddetli aplastik anemi 

(ÇŞAA) tanısı SAA (yukarıda) kriterlerini 

içerir ve ANC <200 / microL'dir. Bazı 

merkezler kemik iliği selülaritesinin sınırını 

%10 olarak belirler. 

 

Şiddetli olmayan AA - Şiddetli olmayan AA 

(ŞOAA) için kriterler şunlardır: 

 

• Hiposelüler kemik iliği  

• ŞAA veya ÇŞAA kriterlerini 

karşılamayan periferik kan sitopenileri  

 

Ayırıcı Tanı 

AA'nın ayırıcı tanısı, megaloblastik anemi, 

hipoplastik MDS, PNH, viral enfeksiyonlar, 

ilaçlar, KC-S, 

splenomegali yapan gibi diğer pansitopeni 

nedenlerini içerir. 

 

Tedavi 

 

Öncelikle AA’nin bilinen  nedeni ortadan 

mümkün ise ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin 

ilaç nedeni ile AA geliştiyse ilacın kesilmesi 

ve 1-3 ay beklenmesi önerilir. 

 

Not: Dozlar için lütfen literatüre başvurunuz. 

50 yaş altındaki ŞAA olan bireylerde ilk 

tedavi önerisi allojeneik hematopoeitk kök 

hücre naklidir (AHKN) .  ASXL1 veya 

DNMT3 mutasyonu olan hastaların 

immunsupresif (İS) tedaviye yanıtını  daha 

kötü olduğu düşünülmekte ve bu nedenle kök 

hücre nakli seçeneği daha ön plana 

çıkmaktadır. AHKN öncesi dönemde İS 

kullanımını nakil ile ilgili olumsuz bir etkisi 

olduğu düşünülmemektedir.  

 

50 yaş üstü ŞAA olan bireylerde ise AHKN 

mortalitesi arttığı için ön planda İS tedavi 

önerilmektedir. Burada ATG, eltrombopag, 

androjenler siklosporin ile İS tedavi 

planlanmalıdır. Yanıtların çoğu tedavinin ilk 

üç ayında ortaya çıkar  üç ila altı ay İS 

tedavinin etkisi için beklenmesi gereken 

makul süredir.  

 

ŞOAA’de ise İS tedavi beklenmelidir. Lüzum 

halinde destek tedavi planlanmalıdır. 

 

Destek Tedavi 

Hastanın klinik durumu ve merkezin 

transfüzyon politikaları doğrultusunda 

eritrosit ve trombosit transfüzyonları ışınlı ve 

filtreli olarak verilmelidir. Mecbur 

kalınmadıkça hastaları immunize etmemek 

için transfüzyonlardan kaçınmak gerekir. 

Böylece greft engrafmenti başarısının 

arttırılması, GVHD riskini en aza indirmek 

hedeflenir. 

 

Enfeksiyon tedavisi / önleme - AA hastasında 

ateş ve nötropeni (Mutlak nötrofil sayısı 

[ANC] <500 hücre / mikroL) tıbbi bir acil 

durumdur. Profilaktik antifungal tedavi ile 

ilgili bireylerde vorikonazol veya 

posakonazol ile profilaktik antifungal 

tedavinin uygulanmasını önerileri olmakla 

birlikte kesin bir yaklaşım benimsenmemiştir. 

Profilaktik antibakteriyellerle ilgili kararlar 

daha zordur, mortaliteyi azaltabilirler ancak 

direnç gelişimi,barsak florasınında dengenin 

zararlı olarak değişmesi ihtimali vardır. 

 

Büyüme faktörleri  AA’li hastalarda  olan 

genellikle yüksek seviyededir  ve büyüme 

faktörleri genellikle rutin olarak kullanılmaz. 

Ancak (G-CSF) olası kullanımı ve refrakter 

hastalığı olan kişilerde (özellikle 

trombositopeni)  trombopoietin (TPO) 

reseptör agonistlerinin kullanılması 

düşünülebilir. Eritropoietin AA'da 

kullanılmaz, çünkü etkili olması için eritroid 

öncü hücreler yetersizdir. 

Eritrosit transfüzyonu nedeniyle hastaların 

aşırı demir yükü riski altinda olduğu 

unutulmamalıdır. Bu hastalar AHKN sonrası  

normal hematopoez sağlandığında eğer 

kontrendike bir durum yok ise  flebotomi ve 
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şelasyon tedavilerinden fayda görebilirler. 

 

Prognoz 

AA, sitopeniler, İS’lerin komplikasyonları, 

AHKN’nin komplikasyonları nedeniyle her 

hastada farklı bir seyire sahiptir. Hastanın yaşı 

da prognozda önemli bir yere sahiptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


