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HEMATOLOJİ 

 

İNTRAUTERİN KAN YAPIMI 

İntrauterin yaşamda üç döneme ayrılır:  

• Mezodermal dönem: Kan adacıklarında, mezoderm içinde doğrudan gerçekleşir. 2. hafta 

başlar, diğer dönemler geliştikçe önemi kaybeder ve ortadan kalkar. Sadece çekirdekli iri eritrositler 

geliştiğinden megaloblastik eritropoez olarak da adlandırılır. Kan adacıklarının embriyo dışında 

geliştikleri yerler dolaşım sistemindeki şekilde gösterilmiştir. Bunlar vitellus kesesi duvarı, bağlantı 

sapı (ileriki göbek kordonu) ve koryon (ileriki plasenta)'dur. 

• Hepatosplenotimik dönem: 6. haftadan itibaren karaciğer, dalak ve timusta kan hücreleri 

gelişir. Bu dönemde granülositler, monositler, lenfositler ve plateletler de oluşur. Postnatal dönemde 

kemik iliği kan yapımını sürdüremezse embriyonik dönemde hemopoietik organlar olan karaciğer ve 

dalakta kan yapımı tekrar başlayabilir (ekstramedüller hemopoez) ve bu iki organın büyümesine 

(hepatosplenomegali) neden olabilir.  

• Medüllolenfatik dönem: İkinci ayda başta klaviküla olmak üzere kemik iliğinde kan yapımı 

başlar, dördüncü aydan itibaren belirginleşir. Fetal yaşamda tüm kemikler aktif kan yapımını 

gerçekleştiren kırmız kemik iliği ile doludur. Kemik iliğinde kan yapımı yaşam boyunca sürer. Bazı 

türlerde lenf düğümlerinde de kan yapımı gerçekleşir (ör. koyunlar- hemal lenf düğümleri). İnsanda 

lenf düğümlerinde başlıca lenfositler çoğalır.  

 

ERİTROPOEZ  

Kan yapıcı ana kök hücreler (PHSC - CFU-S)  

Yönlenmiş kök hücreler {CFU-B (burst- yüksek düzeyde eritropoetine duyarlı hızlı bölünen kök 

hücre) ve CFU-E (eritroid) daha düşük düzeylerde eritropoetine duyarlı göreceli oalrak yavaş 

bölünen kök hücre)  

Yapısal olarak tanımlanabilen hücreler:  

Proeritroblast 

Bazofilik eritroblast  

Polikromatofilik eritroblast  

Ortokromatofilik eritroblast (normoblast) – çekirdekli son eritroid hücre  

Retikülosit (polikromatofilik eritrosit) – krezil viyole boyaması ile genç eritrositlerin 

sitoplazmalarındaki RNA kalıntıları boyanarak ayırt edilir, periferik kanda normal oranı %0.5-1 

arasındadır, %1’in üzerinde olması eritropoezin uyarıldığının işaretidir (sola kayma)  
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Eritrosit 

Temel prensipler:  

* Çap olgunlaştıkça giderek küçülür,  

* Çekirdek giderek küçülür, inaktif hale gelir, sonunda hücreden (normoblast) atılır,  

* Sitoplazma giderek organelden fakirleşir (bazofili azalır),  

* Hemoglobin giderek artar (asidofili artar).  

 

GRANÜLOPOEZ  

Kan yapıcı ana kök hücreler (PHSC - CFU-S)Yönlenmiş kök hücreler CFU-NM ya da CFU-Eo, CFU-

BasYapısal olarak tanımlanabilen hücreler:Azurofil granüller (primer lizozomlar) ve spesifik 

granüllerin (özgün enzimler ve mediyatörler) varlığı ile tanımlanırlar.  

• Miyeloblast   

• Promiyelosit (azürofil granüller görülür, geç dönemde spesifik granüller izlenmeye başlar)  

• Miyelosit (Nötrofilik, Eozinofilik, Bazofilik) -- mitozla çoğalan son hücre  

• Metamiyelosit (Nötrofilik, Eozinofilik, Bazofilik)  

• Band- çomak (sadece nötrofillerde)  

Temel prensipler:  

*Çap küçülür,  

*Çekirdek yoğunlaşır, loblaşma gösterir,  

*Önce azürofil granüller,  

*Daha sonra spesifik granüller belirir,  

*Hücreler olgunlaştıkça diğer göreceli olarak organeller azalır.  

Lökosit alkalen fosfataz nötrofi llerin geç miyelosit fazında sentezlenmeye başlar. Tam 

fonksiyonu bilinmemektedir. Nötrofil fonksiyon testi olarak kullanılmaktadır. Nötrofil fonksiyonlarının 

arttığı hastalıklarda lökosit alkalen fosfataz düzeyi artarken kronik miyelositik lösemili 

hastalarda ise azalır ya da negatiftir.  

Nötrofillerde enfeksiyonların seyri esnasında granüllerde artış meydana gelir. Buna toksik 

granülasyon denir. Megaloblastik anemilerde nötrofillerde 6 segmentli veya daha fazla sayıda 

segment içeren nötrofillere rastlanabilir. Megaloblastik aneminin ilk bulgusudur.  

Miyeloblasttan matür nötrofil yapımı 8-10 gün sürer. Granülositlerin yarı ömrü 6-10 saattir. 

Olgunlaşmış nötrofi ller periferik kan dolaşımındaki nötrofil havuzuna ve post kapiller venüllerin 

duvarlarına tutundukları marjinal nötrofi lhavuzuna dağılırlar.  
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Adrenokortikosteroid hormonların salınmasına neden olan infeksiyon, stres, ağır 

egzersiz gibi nedenler, endotoksinler ve epinefrin enjeksiyonu marjinal havuzdaki nötrofi llerin 

dolaşıma salınmasına ve lökositoza neden olurlar.  

Uyaranın durumuna göre periferik dolaşıma nötrofil, çomak yanında miyelosit ve 

metamiyelositler çıkabilir. Bu duruma sola kayma denir. Miyelosit, metamiyelosit yanında eritrosit 

serisinin öncül hücreleri de periferik dolaşıma çıkarsa bu duruma lökoeritroblastik tablo denir. Ağır 

infeksiyon ve toksik durumlarda görülür. Nötrofil fonksiyon bozukları içinde en sık görüleni otozomal 

resesif geçişli  miyeloperoksidaz eksikliğidir.  

TROMBOPOEZ  

Kan yapıcı ana kök hücreler (PHSC - CFU-S)  

Yönlenmiş kök hücreler CFU-M  

Yapısal olarak tanımlanabilen hücreler:  

• Megakaryoblast 

• Promegakaryosit 

• Megakaryosit 

Diğer hücrelerin aksine hücre çapı giderek büyür, poliploid hücreler olan megakaryositler 

gelişir (mtoz bölünmeyi sitokinez izlemez çok çekirdekli dev hücreler gelişir).  

Megakaryositler kemik iliğindeki en büyük çaplı hücrelerdir. Bunların proplatelet olarak 

adlandırılılan sitoplazmik uzantıları kemik iliğindeki venöz sinüzoidlere geçer ve dolaşıma katılır.  

Bunları parçalanmasıyla çok sayıda platelet başta akciğerler olmak üzere periferde 

gerçekleşir. Plateletler, çeşitli granüller içeren ve mikrotubuluslarla desteklenmiş megakaryosit 

sitoplazma kompartmanlarının derin hücre zarı girintileri ile ayrılmasıyla oluşur. Trombositlerin yarı 

ömrü 9-10 gündür. Trombositlerin yaklaşık 3’te biri dalakta depo edilir. Trombositlerin esas yıkım 

yeri dalaktır.  

LOKOSİTLER (GRANÜLOSİT-AGRANÜLOSİT) 

GRANÜLOSİTLER 

  Kemik iliğinden köken alan ve hem lenfosit hem de monositlerden farklı olan bu hücreler, 

çekirdekleri lobüler olduğundan "polimorf lökositler" olarak da bilinirler. Çok sayıda sitoplazmik 

granüllere sahip olmaları tipik özellikleridir.  

  Granülositler kendi içlerinde morfolojik ve granüllerin boyanma özelliklerine göre nötrofil, 

bazofil ve eozinofil olarak olmak üzere üçe ayrılır.  

 

Nötrofiller 

  Lökositlerin %60'ının oluştururlar.  

  Multilobüler çekirdekleri nedeniyle polimorfonükleer nötrofiller (PMN) olarak da bilinirler.  
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  Dokulara geçmeden önce 7-10 gün dolaşımda bulunurlar. Yaşamları kısadır.  

  İçlerine aldıkları materyeli etkisiz duruma getirdikten sonra genelde ölürler. Bu nedenle 

bakteriyel enfeksiyonlarda oluşan iltiabın temel bileşeni ölü nötrofiller ve debrisleridir  

  Genellikle enflamasyon bölgesine ilk giden hücrelerdir.  

  Yüzeylerinde her tip kimyasal çekici için çok sayıda reseptörler bulunur. Nanomolar 

konsantrasyonlardaki kemotaktik faktörleri algılayıp dolaşımdan dokulara geçebilirler.  

  Marginasyon ve diapedez genellikle kan akımının daha yavaş ve duvarın daha ince olduğu 

postkapiller damarlarda gerçekleşir 

   

Eozinofiller 

  Periferik yaymada eozinofilerin sayısı normalde %0-3 arasında değişir..  

  Dokulardaki sayıları ise kandakine göre 100 kat daha fazladır. Çekirdekleri iki lobludur ve 

nükleolus içermez.  

  

 

 

 

 

 

  

  En belirgin özellikleri, salgılanmaya hazır toksik proteinler içeren çok sayıdaki granülleridir.  

  Granüllerde majör bazik protein (MBP -lipid membranlarda hasar oluşturur), eozinofll kationik 

protein (ECP), eozinofil kökenli nörotoksin (nöronların myelin kılıfını zedeler), eozinofil peroksidaz 

ve çeşitli sitokinler bulunur.  

  Dokuda yerleşmiş eozinofillerde bulunan küçük granüller, arilsülfataz B, asit fosfataz, katalaz 

ve gelatinaz enzimleri içerir.  

  Granüllerde, intrensek lipofosfolipaz aktivitesi olan Charcot Leyden kristalleri bulunur. 

  Parazit hastalıklarının sık karşılaşıldığı ülkelerde eozinofilisi olan hastalarda (>450 

hücre/mm3) öncelikle, özellikle Toxocara türleri, Ascaris, şeritler, çengelli solucanlar, Fasciola, 

Strongyloides, filarial nematodlar, Schistosoma'nın etken olduğu paraziter hastalıklar düşünülmelidir.  

  Endüstrileşmiş ülkelerde ise öncelikle ilaç, yiyecek veya temasa dayalı allerjik tepkimeler 

düşünülür. Astım gibi allerjik reaksiyonların parazitlere karşı savaş için özelleşmiş sistemin bozuk 
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çalışmasına bağlı geliştiği düşünülür. Bu nedenle astım tedavisinde eozinofillerin akciğerde 

birikmesini önleyerek hasar engellenmeye çalışılır. 

 

BazofiIler 

  Dolaşımdaki lökositlerin %0,5-1'ini oluştururlar.  

  Granüllü sitoplazmaları bazik bir boya olan metilen mavisi ile boyandığı için bazofil 

denilmiştir.  

 

   Fagositik olmayan granülositlerdir.  

  Sitoplazmik granüllerinde bulunan farmakolojik olarak aktif ürünleri ile işlevlerini yerine 

getirirler. Granüllerinin içeriği (histamin, SRS-A, heparin) bazı alIerjik hastalıklarında ana rol oynar 

 

AGRANÜLOSİT 

LENFOSİT –MONOSİT: Lenfositler lokositlerin %20-30’unu oluştururlar. 

B lenfositler 

T lenfositler 

 

Monositler (Mononükleer hücreler) 

  Monositler kanda yaklaşık 8 saat dolaştıktan sonra gelişip büyür ve bir dokuya girerek 

makrofaj (histiosit olarak bilinir) şekline dönüşür.  

  Makrofajların işlevleri başlıca fagositoz, öldürme, antijen sunulması ve sekresyonlar 

başlıkları altında incelenebilir. 
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ERİTROSİTLER  

Bikonkav disk biçimli, esnek yapılardır. Çapları 7.2-7.4 µm olup toplam yüzeyleri 3800 m
2 

(vücut yüzeyinin 2000 katı) ‘dir. Sayıları: Dişilerde: ~ 4.8 milyon/mm
3

;Erkeklerde: ~ 5.4 

milyon/mm3.Eritrositler için kullanılan terimler: 

Makrosit: Çap > 9 µm 

Mikrosit: Çap < 6 µm  

Normosit: normal çapta  

Anizositoz: çapların çeşitlilik göstermesi 

Poikilositoz: anormal şekilli eritrositlerin bulunması  

Normokrom: Hb konsantrasyonunun normal sınırlarda (~%33) olması  

Hipokrom ya da hiperkrom eritrosit: Hb’nin normalden az ya da fazla olmasıHemoliz: 

hipotonik ortamda eritrositlerin şişerek patlaması, geri kalan eritrosit zarı eritrosit hayaleti (Eryhtrocyte 

ghost) olarak adlandırılır. 

Krenasyon-ekinosit (akantosit): Eritrosit zarında dikensi çıkıntıların oluşması süreci, ve bu 

şekildeki eritrositler ekinosit olarak adlandırılır.Rulo oluşumu: Genellikle in vitro koşullarda 

eritrositlerin birbirine yapışık sıralar oluşturmasına verilen addır. 

Hemoglobin: 

 

Hemoglobin eritrositlerde gaz alışverişini gerçekleştiren proteindir. Hemoglobin 4 globulin 

zinciri + hem'den oluşmuştur. Hem demir içeren porfirin pigmentidir. Hem molekülü 2 değerlikli demir 

iyonu ihtiva eder ve oksijeni geri dönüşlü olarak bağlar.  Glob u lin zincirleri iki alfa ve iki non-alfa 

zincirinden meydana gelir. Alfa zincirini kodlayan gen 16’ncı kromozomda, beta zincirini kodlayan gen 

11 nolu kromozomda yerleşmiştir.  

Hücre dışında ki hemoglobin haptoglobine bağlanır ve bu şekilde böbreklerden eliminasyonu 

önlenir   
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Eritrositlerde hücre iskeleti elemanları, ribozom ve hücre zarı dışında organel yoktur.  

Eritrositlerin ortalama ömrü 120 gündür. Hücre zarında yerleşmiş integral ve periferal proteinler 

mevcuttur.  İntegral proteinler glikoforin A ve band-3 proteinidir.  

Her iki molekül de özel eritrosit hücre iskeletinin hücre zarına tutunmasını sağlar. Eritrosit 

hücre iskeleti, spektrin ve aktin moleküllerinin oluşturduğu bir ağ yapıdır. Bu ağ, ankirin ve band-4.1 

gibi periferal proteinler aracılığıyla hücre zarına tutunur ve daha önce hücre zarı konusunda 

değinildiği gibi bunların mutasyonlarından kaynaklanan bağlanma kaybı, herediter eliptositoz, 

herediter sferositoz gibi hemolitik anemiye yol açan tabloların ortaya çıkmasına neden olur. Band-

3 pro teini (ClHCO3) inorganik anyon kanallarını içerir. Glikoforin A ise ABO kan grubu 

antijenlerini ihtiva eder. Rh proteinleri de in te gral proteinlerdendir.  

 

HEMOGLOBİN ALT TİPLERİ  

Hb Gower: ζε
2
 (embriyonik yaşam) 

HbPortland: ζγ
2
 (embriyonik yaşam) 

HbF: αγ
2
 (fetal-neonatal yaşam) 

HbA: αβ
2
 (major erişkin hemoglobin) 

HbA2: αγ
2
 (minör erişkin hemoglobini) 

ζ: zeta, ε: epsilon,  γ: gamma, α: alfa, β:beta  

İnsan embriyosunda kan yapımı konsepsiyondan sonra 3. haftadan itibaren yapılmaya başlar. 

Primitif kan yapım bölgesi mezodermdir. İki aydan itibaren karaciğerde kan yapımına aktif olarak katılır, 

fetal yaşamın ortalarında en aktif kan yapım bölgesidir. 6 aydan itibaren kan yapımı medüller 

bölgeye (KI) kayar. Doğumda en önemli kan yapım bölgesi kemik iliğidir. 

Eritrositlerin sentezi için aminoasidler, demir, bazı vitaminler (B12, B6, folik asid gibi) ve bazı 

esansiyel besleyici elemanlar gereklidir. Eritrosit yapımının esas düzenleyicisi eritropoetin denilen 

ve böbreklerden salgılanan hormondur. Eritropetin salgılanımının esas düzenleyicisi doku 

oksijenasyonudur. Doku oksijenasyonunu belirleyen temel faktörler; kalp atım hacmi, eritrosit kitlesi, 

hemoglobinin oksijene olan afınitesinin derecesidir. Eritropoetinin esas görevi stem cell’in 

eritropoetik kolonda farklılaşmasını sağlamaktır. 
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Hemoglobin kan ile dokulara oksijenin taşınmasını gerçekleştiren proteindir. Hemoglobin 

demir içeren hem grubu ve globulinden oluşur. Hemoglobin molekülü polipeptid zincirlerinin oluşturduğu 

tetramer yapıdır. Sırasıyla embriyo, fötus, çocukluk ve adult döneminde görülen başlıca 6 tip 

hemoglobin vardır. 

 

Hb tipi  Formül Özelliği 

Gower 1   δ2ε2  Major embriyonik hemoglobindir 

Gower 2  α 2ε 2   

Portland  δ 2γ2 

Fetal  α2 γ2  Fetal yaşam boyunca en bol bulunur  

A1   α 2 β2  Major erişkin hemoglobinidir 

A2   α 2 δ2  Postnatal olarak saptanabilir 

 

Fetal hayatın ilk 3 ayında görülen Hb ler: Hb Gower 1, Hb Gower 2, Hb Portland  

3. aydan sonra HbF fötusta en bol bulunan hemoglobindir. 6 aylık fötustaki hemoglobinin % 90ının 

oluşturur. Doğuma yakın HbA2 sentezlenir.  

HbF’de HbA’daki beta globin zincirinin yerine gama polipetid zinciri içerir. HbF güçlü 

alkalilere dirençlidir. Doğumda total hemoglobinin %70’i Hb F dir. Postnatal periyodda ise sentezi hızla 

azalır ve 6-12 aylarda saptanmayacak kadar azalır. 

Erişkin hemoglobinleri: HbA (α2 β2) embriyoda az miktarda bulunan hemoglobindir. İntrauterin 

6. ayda fetal hemoglobunin %5-10'unu oluşturur. Doğumda total hemoglobinin %30’dur. 

Gestasyonun 16-20 haftasında beta zincir hemoglobinopatisi tanısı konulabilir. 

HbA2 (α2 δ2) ise minör erişkin hemoglobinidir. Doğumda Hb A2 miktarı total hemoglubuninin % 

1’dir. Doğumdan sonra normal seviyesi olan % 2-3.5’luk değere ulaşır. (Th. majorda HbA2 artar.)  

Doğumda total hemoglobinin % 70’i Hb F'dir, HbA (α2 β2) % 30’dur, Hb A2 %1’dir. 

Yaşamın erken döneminde HbA/HbA2 oranı 30/1’dir. 
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ANEMİLER 

HİPOKROM MİKROSİTER ANEMİLER 

 Genel olarak demir, globin,hem veya porfirinin metabolizmasındaki bozukluğa bağlı olarak 

gözlenir.  

Hipokrom mikrositler anemiler 

 Demir eksikliği  

 Bakır eksikliği  

 Thalasemi  

 Pridoksin eksikliği  

 Kurşun zehirlenmesi  

 sideroblastik anemi  

 Atransferrinemi  

 Kronik hastalık anemisi  

 Aliminyum zehirlenmesi  

  Demir metabolizması ve hemoglobin sentezi kusurlarına bağlı anemiler genelde hipokrom 

mikrositerdir  

Demir Emilimini Etkileyen Faktörler 

Azaltanlar Artıranlar 

Fitat Askorbat 
Tannat Süksinat 
Antasit Sitrat 
Tetrasiklin HCl 

 

Demir Eksikliği Anemisi  

Dünyada en sık karşılaşılan anemi tipidir  

Etyoloji:  

Dünyada en sık görülen anemidir. Toplumun 1/3'ünde demir eksikliği vardır. Çocuklarda ve 

kadınlarda daha sıktır. Faktörlerde, düzenli kan bağışı yapanlarda, yaşlılarda sıktır.  

1. Diyetle yetersiz alım (En sık nedeni) 

2. Demir emilim bozukluğu: PICA, gastrektomi, aklorhidri ve çölyak hastalığı, 

3. Demir ihtiyacının artması: Hızlı büyüme dönemleri, laktasyon, gebelik 

4. Kan kaybı: Yetişkin erkek veya postmenapozal kadınlarda demir eksikliği varsa aksi ispat 

edilene kadar GIS malignitesi düşünülmelidir.  

5. Parazitler: Ankilostoma duodenale ve Necator americanustur.  

6. Ülseratif kolitte ve Good Pasture sendromunda en sık rastlanan bulgu demir eksikliğidir. 

Good Pasture sendromunda demir eksikliği en sık laboratuvar bulgusudur.  

 

İnfantlarda demir eksikliğinin nedenleri:  

 süt ile beslenme (en sık)  

 kordonun erken klemplenmesi 

 dengesiz beslenme 
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 kan kaybı  

 Düşük doğum ağırlığı  

Klinik:  

   başlıca semptomlar halsizlik ve yorgunluktur  

 Pika  

 tırnaklarda kolay kırılma, atrofik dil (epitelyal değişiklikler)  

 Kaşık tırnak  

  Splenomegali (%10) 

   KİBAS, papil ödem ve psödotümör verebri  

 Disfaji (Plummer Wilson sendromu) 

Tanı: 

 Hb düşük, MCV düşük, 

   RDW yüksek  

 Periferik yaymada hipokromi ve mikrositoz  

 Demir bağlama kapasitesi yüksek, serum demir düzeyinde düşme  

 ferritin düşüklüğü  

 kemik iliğinde demir yokluğu  

 ilk laboratuar bulgusu depo demirinin azalmasıdır.  

Kesin tanı: 

Kemik iliği biopsisinde depo demirinin negatif olması ile konur. Kemik iliği prusya mavisi ile 

boyanır. 

Serum transferrin reseptörü: demir eksikliği, hemolitik anemiler, talasemi, polisitemia vera, 

primer myelofibrozisde artar. Aplastik anemi ve kronik hastalıklarda ise azalır. Kronik hastalık ile 

demir eksikliği ayırımında kullanılabilir.  

 

Tedavi:  

İlk yapılması gereken etiolojik nedenin saptanmasıdır.  

Ferrous sülfat (++) değerlikli oral formu verilir. 

Oral demir preperatlarını tolere edemeyen hastalarda ise parenteral demir preperatlarından 

demir dekstran veya demir sitrat kullanılır.  

Tablo: Normal Hemoglobin Değerleri 

Yaş/cinsiyet  Hemoglobin değeri  Hematokrit  

Doğum  17  53  

Çocukluk  12  36  

Adölesan  13  40  

Erişkin erkek  16 (± 2)  47 (± 6)  

Erişkin kadın (premenapozal)  13 (± 2)  40 (± 6)  

Erişkin kadın (postmenapozal)  14 (± 2)  42 (± 6)  

Gebe  12 (± 2)  37 (± 6)  
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Tedaviden 7 gün sonra retikülositoz görülür  

İlk düzelen klinik bulgu halsizlik ve yorgunluğun düzelmesidir.  

İlk düzelen laboratuar bulgusu retikülositozdur.  

İlk düzelen bulgu hipokromidir  

En son düzelen laboratuar bulgusu ferritin düzeyidir.  

 

SİDEROBLASTİK ANEMİLER 

 Fizyopatoloji:  

  Hem sentezinde kusur vardır  

Etyoloji: 

Genetik; En sık X’e bağlıdır.  

İdiopatik; Myelodisplastik sendrom ile ilişkilidir. MDS evre II sideroblastik anemidir.  

RA (en sık akkiz neden olan sistemik hastalık), Malignite gibi kronik hastalıklar 

Alkol, kloramfenikol, izoniazid (en sık neden olan ilaç), 

Kurşun zehirlenmesi, bakır yetersizliği 

Klinik: 

Anemi bulguları yanında splenomegali vardır. Hepatomegali olabilir. Karaciğer fonksiyon 

testleri normaldir. Hastalığın ileri dönemlerinde demirin myokarda birikmesine bağlı olarak aritmiler 

görülebilir.  

  

Tanı:  

  kesin tanı için kemik iliği aspirasyonu gerekir  

  hemoglobin düzeyi genelde%8-10 gr arasındadır  

  60 yaşın üzerindekilerde ciddi anemi sebebidir  

  periferik yaymada dimorfik hücre populasyonu ve arada çok küçük eritrositler hipokrom 

mikrosit hücrelerle birlikte hafif makrositik hücreler diagnostiktir  

  kemik iliğinde eritroid hiperplazi, demir boyamasında yüzük sideroblastlar  

  serum ferritin ve demir düzeyleri artmış, transferin saturasyonu yüksek, demir  

bağlama kapasitesi düşüktür.  

Tedavi:  

  Alkol veya izoniazid gibi ajanlara bağlı olanlarda ilacın kesilmesi  

  Yüksek doz pridoksin  

  Ekzojen eritropoetin , 

Demir Eksikliğinde Ayırıcı Tanı 

Parametre/Hastalık Serum 
Demiri 

SFeBK Ferritin Transferrin 
Saturasyonu 

Depo Demiri 

Demir eksikliği 
anemisi 

Düşük yüksek düşük Düşük negatif 

Kronik hastalık 
anemisi 

Düşük düşük yüksek yüksek ++ 

Talasemiler yüksek düşük yüksek yüksek +++ 
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Sideroblastik anemi yüksek düşük yüksek yüksek Ring 
sideroblast 

Hemokromatozis yüksek düşük >1000 > %60 ++++ 

 

TALASEMİ 

 Globulin zincirlerinden birinde sentez bozukluğu vardır  

ALFA TALASEMİ 

Normalde 4 alfa globin zinciri geni vardır.  

3 gen varlığında (x- / xx) sessiz taşıyıcı,  

2 gen varlığında (x- / x- ya da  — / xx) ( alfa talasemi taşıyıcı) 

 Hipokromi ve mikrositoz,  

 hemoliz ve anemi yok veya hafifdir 

 retikülosit normaldir 

 HbA2 düşük veya normaldir 

1 gen varlığında (-- / -x) Hb H hastalığı  

 kompanze hemoliz var,  

 retikülosit artmış, 

 PY da hipokromi, mikrositoz, hedef hücre, Heinz cisimleri (beta zincir çökeltileri),  

 ikter ve splenomegali 

Hiç alfa geni yoksa (—/—) Hb Barts (Gama 4)  

Bu durum yaşamla bağdaşmaz.  

Fetus hidrops fetalis nedeniyle kaybedilir.  

 

BETA TALASEMİ  

  Beta zincir sentezi azalmasıdır. Beta zincir sentezindeki azalmaya göre heterojen bir grup 

hastalığı kaplar.   

Beta talasemi trait (talesemi minör, talasemi taşıyıcılığı);  

Heterozigotturlar. Total eritrosit sayısı artmıştır.  

Anemi varsada hafiftir. RDW normal. 
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Çoğunlukla asemptomatik, SM çok nadir olabilir.  

Periferik yaymada hipokromi, mikrositoz, target celler, bazofilik stipling görülür.  

Tanısı hemoglobin elektroforezinde HbA2’nin >%3.5 olması ile konur. 

 

ß talasemi majör (Cooleys anemisi)  

Doğuşta fetal hemoglobin hakim ve gama zincir sentezi normal olduğu için yaşamın ilk 

ayları normaldir.  

Ancak ilk yıl içerisinde HbA fetal hemoglobinin yenini almaya başlayınca 6.aydan sonra 

anemi prezente olur.  

Homozigotturlar, ağır anemi, büyüme bozukluğu, HSM, kemik deformiteleri vardır. HSM ve 

kemik deformitesi hematopoez artmasına bağlıdır. 

HbA yok, HbA2 artmış, HbF çok artmıştır. PY’da hedef hücreleri, göz yaşı hücreleri, mikro-

anizositoz-poikilositoz vardır.  

 

Tedavi 

Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ile hemoglobin düzeylerini 10 gr/dl’nin üzerinde tutmak 

gerekir.  

Talasemili hastalarda 9 yaşından sonra genellikle hipersplenizm gelişir. Bu yüzden 

hastalara splenektomi yapılmalıdır. Hipersplenizm gelişen hastalar ve yıllık kan transfüzyonu 200 

ml/kg geçen hastalara veya yıllık transfüzyon ihtiyacı bir önceki yıla göre 2 kat artan hastalara 

uygulanmalıdır. Splenektomi öncesi pnömokok aşısı yapılmalıdır.  

Şelasyon tedavisi: Talasemi majorlu hastalarda en sık ölüm nedeni sekonder 

hemokromatoza bağlı gelişen kalp yetmezliği ve malign aritmilere bağlıdır. Bunu engellemek için 

demir  şelasyon tedavisi yapılır. Şelasyon tedavisinde desferroksamin, intravenöz infüzyon, subkutan 

ve infüzyon pompaları ile verilebilir. En iyi ve başarılı olan yöntem infüzyon pompasıdır. 

Kemik iliği transplantasyonu: Uygun donörü olan hastalara uygulanabilir 

HbF yapımını artıran ilaçlar: Fetal hayatta aktif olan fakat sonradan süprese olan gama 

globülin genlerini aktive eden ilaçlar kullanılmaktadır. Bunlar; hidroksiüre, 5-azasitidin, eritropoetin, 

arjinin bütirat tedavide kullanılmaktadır. 

Talasemi eradikasyonu için talasemi taşıyıcılığının yaygın olduğu illerde evlilik öncesi 

talasemi taşıyıcılığı araştırılmalıdır. Taşıyıcı çiftler evlenmişse prenatal tanı yapılmalıdır. Fetal koriyon 
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villüs örneklerinden gebeliğin 9-10’ncu haftasında DNA çalışmaları ile talasemi olup olmadığı 

saptanmaktadır. 3 aydan sonra kordosentez ile prenatal tanı yapılabilir.  

 

 

MAKROSİTİK ANEMİLER 

  100 fl’den büyük eritrositlerle karakterizedir  

Gelişmesinde 3 ana mekanizma rol oynar  

1. Hızlanmış eritropoez  

 retikülosit ve genç eritrositler normalden büyüktür,sayıca artmışlardır  

 

2. Membran yüzey alanı genişliği  

 En sık karaciğer hastalığı olanlarda olur  

 Karaciğer hastalıklarında LCAT (Lesitin Kolestrol Açil Transferaz) enzim sentezi azalır ve 

plazma serbest kolesterolü artar  

 plazma lipid düzeyi arttığında eritrosit üzerine absorbe olur  

3. DNA sentez bozuklukları  

 klasik megaloblastik anemilerin karakteristik özelliğidir. Nükleostoplazmik dissosiasyon 

(vitamin B12 ve folik asit eksikliğinde görülür. )  

 anormal derecede büyük hücreler oluşur (dev megakaryositler)  

  

Etiyoloji:  

  En sık vitamin B12 veya folat eksikliği sonucu oluşurlar  

  İlaca bağlı DNA sentez bozukluğu (metotreksat, trimetoprim, primetamin fenitoin)  

 

B12 Eksikliği  

En sık nedeni terminal ileumdan absorbsiyonu için gerekli olan intrinsek faktörün 

eksikliğidir (pernisiyöz anemi)  

Diğer nedenler: sık vejeteryan diyet, bakteriyel aşırı çoğalma ile birlikte olan kör barsak 

sendromu (postgastrektomi sendromu), bazı balık paraziti infestasyonları (Difilobatrium latum)  

İlaçlardan kolsisin, nitröz oksit, paramino salisilik asit ve neomisin B12 eksikliği yapar.  
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Klinik olarak  

  dilde glossit 

  papillalarda atrofi (Hunter dili)  

 idrarda metil malonik asit artışı  

 pernisiyöz anemi  

  posterior spinal kord nöropatisi  

 makrositer anemi  

 anemi ile birlikte makrositer eritrositler vardır  

 lökositler ve trombositler de azalır  

ineffektif eritropoez ve intramedüller hemoliz nedeniyle 600 IU/dl’yi geçen LDH değerleri 

saptanabilir  

periferik yaymada karakteristik oval makrositler ve hipersegmente polimorf nüveli 

lökositler  

Terminal ileum B12 reseptörünün doğuştan bulunmadığı hastalık İmmerslund Grasbeck 

sendromudur. 

vitamin B12 eksikliğinin ayırıcı tanısında Schilling testi yapılır. 

Tedavi 

 B12 replasmanı 

 

 

Folik Asit Eksikliği  

  yetersiz alım veya absorbsiyon sonucu en sık alkoliklerde rastlanır.  

  kronik hemodializ B6, C vitamini ve B9 ve folik asit eksikliği yapar  

 pansitopeni vardır 

 

 Klinik bulgular:  

Bulgular B12 yetmezliği ile aynıdır., 

Laboratuar: 

idrarda formiminoglutamik asit yüksekliği (FİGLU testi ile ölçülür) folat eksikliğini gösterir.  

Tedavi:  

 Folik asit eksikliğinde oral folik asit preperatları  



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E  1038 

NORMOKROM NORMOSİTER ANEMİLER 

Kronik Hastalık Anemisi  

Romatoid artrit gibi inflamatuar hastalıklar, ciddi infeksiyonlar ve karsinomaların seyrinde 

görülür  

En sık kronik böbrek yetmezliğinde görülür 

 Fizyopatoloji:  

  Hemoglobin düzeyi genelde %8-10 gram arasındadır  

  Demir deposu bol ancak kemik iliği tarafından kullanılmasında yetersizlik vardır. (Demir 

RES te birikir)  

  Eritropoietine kemik iliğinin yanıtında bozulması  

  İnflamatuar durumlarda artan İL- 6 veya TNF’in rolü var. 

Tanı:  

  Hafif hipokromi ve mikrositoz (Normokrom-normositer)  

 MCV düşük/normal  

  Kemik iliğinde bol demir varlığı kuvvetli pozitif  

  Serum demiri ve serum bağlama kapasitesi azalmıştır  

  Serum ferritin artar 

 Tedavi  

  Altta yatan inflamatuar patolojinin tedavisi  

  KBY de eksojen eritropoetin  

Hipoplastik veya Aplastik Anemi  

  ana hücrelerin azalması veya yokluğu ile karakterize intrensek kemik iliği hastalıklarıdır  

  pansitopeni oluşur  

    K.I.’de selülarite <%25’dir.  

    K.I.’de hücresel elemanların yerini yağ hücreleri almıştır.  

  serum eritropoetini artar  

  mortalite oranı yüksektir  

  kemik iliği transplantasyonu küratiftir  

  Retikülosit sayısı düşüktür.  

FANKONİ APLASTİK ANEMİSİ 

 6-8 yaşlarında prezente olur. 

 DNA tamir defekti olup spontan kromozomal kırıklar bulunur. 

 Pansitopeni ilk semptomdur. 

iskelet, kalp, böbrek anomalileri gözlenir. 

Kafe-au-lait spot bulunur. 

Bu çocuklarda lösemi riski artmıştır. 

Tanı: 

 K.İ biopsisi 

 Kromozomal kırık çalışması 
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Tedavi: 

 Androjen (anadrolone, oksimetalon) 

 Steroid 

 KİT 

 

İDİOPATİK APLASTİK ANEMİ 

Etiyoloji:  

  idyopatik (tüm vakaların %60’ı)  

 Virüslerden en sık HCV  

  HIV  

  SLE  

 Kimyasal maddeler (en sık benzen), kloramfenikol, fenilbutazon 

  paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH)  

  toksik ajanlar  

  konjenital  

  malignansiler  

  Schwachman-Diamond sendromunda aplastik anemi ve pankreas yetmezliği görülür  

 

Tedavi: 

 İmmunsupresyon (ALG, ATG)  

 

 

Miyelofitizik Anemiler  

   kemik iliği infiltrasyonu ile karakterize (miyelom, karsinom ) 

   kemik iliği yapısının bozulduğu anemilerdir  

 periferik yaymada immatür beyaz kan hücreleri ve normoblastlar (lokoeritroblastozis 

)izlenir  

 tanı:  

kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi iledir. 

 Tedavi:  

Primer hastalığa yönelik 
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HEMOLİTİK ANEMİLER 

 Genelde kemik iliği intrensek olarak normaldir, retikülosit sayısı artmıştır 

 Eritrosit yıkım artışı bulguları  

  eritrosit yarı ömrü kısalması  

  yüksek serum LDH düzeyi 

  haptoglobulinde azalma 

 Artmış ilik aktivitesi  

 retikülositoz  

 ilikte eritroid hiperplazi 

 

Periferik yayma:  

 büyük polikromatik hücreler (retikülositler)  

 normoblast (şiddetli anemide)  

 lökositozis  

 bazofilik stippling  

Hemolitik anemilerde;  

  eritroid/myeloid oranında artış  

 idrarda ürobilinojen artar  

 gaytada sterkobilinojen artar  

 kanda methemoglobin artışı  

 kanda hemopeksin seviyesinde azalma 

 

Ekstrensek Faktörlere Bağlı Hemolitik  Anemiler  

1. otoantikorlar 

 Coombs - pozitif hemolitik anemiler 

2. eksojen ajanlar 

 malarya parazitleri gibi 

 

3. dolaşım bozuklukları  

lipid bozuklukları (ilerlemiş karaciğer hastalığında görülen spur- cell anemi)  

DİC sendromu  

suni kalp kapakçıklarına bağlı travmatik eritrosit yıkımı  

Marş Hemoglobinürisi 

Mikroanjiopatik hemolitik anemi nedenleri: DIC (en sık), TTP, HÜS, eklampsi, vaskülit, ağır HT 

 

İntrensek Faktörlere Bağlı Hemolitik Anemiler  

konjenital bozukluklar sonucu eritrositler hemolize duyarlı hale gelir  

Membran bozuklukları :Herediter sferositozis  

Patolojik Hb: HbS-HbC  

Enzim eksikliği: G-6-P-D  
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Herediter Sferositoz  

Tanım: 

 Eritrosit membranında bulunan ankrin ve spektrin proteininin sentezlenmesinde defekt  

 otozomal dominant geçiş  

 

Klinik bulguları:  

 anemi 

 splenomegali 

 sarılık  

 

Laboratuar bulguları:  

anemi 

retikülositoz 

sferositlerin varlığı 

osmotik frajilite artmıştır 

otohemoliz testinde bozukluk  

 

Komplikasyonları:   

  hemolitik anemi  

  megaloblastik değişiklik  

  safra taşı oluşumu  

  bacak ülserleri   

Tanı: 

periferik yaymada karakteristik küçük, yuvarlak hiperkromik, santraldeki soluk alanı 

bulunmayan eritrositler (sferosit) görülür  

Ozmotik frajilite testi 
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Tedavi 

 sferositler frajildirler ve dalakta yıkılırlar  

  splenektomi yapılır  

 

Sferositoz görülen durumlar:  

 yanıklar  

 herediter sferositoz4 

 coombs (+) hemolitik anemi 

 splenomegali 

HEMOGLOBİN BOZUKLUKLARI 

Hemoglobin S (Hb S)  
 En sık rastlanan hemoglobinopatidir  

 Orak hücreli hemolitik anemiye neden olur  

  Orak hücreli anemi dünyada en sık rastlanan hemoglobinopatidir.  

  Beta zinciri 6. pozisyonda glutamat yerine valin gelmiştir.  

  Bu hastalar plazmodium falsiporuma dirençlidir.  

  Eritrosit içinde polimerize olan hemoglobin belirgin deformiteye ve ciddi kronik hemolize 

neden olur  

  Hemoglobin değeri %5-10 dur  

Klinik bulgular:  

a. Kronik hemolitik anemiyle ilgili olanlar: 

 normositik anemi, 

   bilirubin ve LDH yüksekliği  

 safra kesesi taşı hastalığı  

 

b. Anormal adhezyon, oraklaşma ile ilgili olanlar ve vazooklüzyon:  

   ağrılı vazooklüzif krizler (başlıca semptom ve morbidite nedeni)  

   serebrovasküler olay akut ve kronik kardiyovasküler bozukluklar (cor pulmonale), priapizm  

   splenik otoinfarktüsler  

 iskelet sistemi değişiklikleri (femur başı aseptik nekrozu)  

 Böbrek medulla iskemisine bağlı diabet insipitus 
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c. İnfeksiyon yatkınlığı ile ilgili olanlar  

   pnömokoksik sepsis 

 salmonella osteomyelitis 

 

d. Orak hücreli anemide göz bulguları  

 tekrarlayan vitreus kanamaları  

 retinada mikroanevrizmalar 

 arteriovenöz anastomozlar 

   korioretinal enfarktüse bağlı pigmentasyon alanları  

 

e. Sistemik Bulgular 

Alt ekstremitelerin distal yüzlerinde sık, kronik ülserasyon görülür  

Küçük çocuklarda metakarp veya metatarsallarda kapiller damarların tıkanması sonucunda  

el-ayak sendromu gelişir  

 

Tanı: 

 Sıckle cell anemide Na metabisülfit testi kullanılır  

   Kesin tanı için hemoglobin elektroforezi gerekir.  

 Prenetal tanısı ise 8-10. haftalık gebelikte yapılan koryon villus biyopsisi ile konulur.  

Tedavi:  

  destek tedavisi: transfüzyon, uygun sıvı tedavisi ve hidrasyon  

  ağrılar için analjezik  

 infeksiyon atakları yönünden izleme: Proflaktik depo penisilin tedavisi, pnömokok aşısı 

  hidroksiüre ile Hb F düzeyinin arttırılması   

 

 

ORAK HÜCRE ANEMİSİNDE KRİZLER 

Vazooklüzif kriz (en sık)  

  En sık ekstremite ve mezenterik damarlarını tutar  

  Ayak ön yüzünde ülserasyonlar, karın ağrısı oluşturur.  

Transfüzyon, uygun sıvı tedavisi ve hidrasyon. Ağrı kesici olarak opiat analjezik. 
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Aplastik kriz: 

 Enfeksiyonlar aplastik krize neden olan en sık ajanlardır en sık da parvovirüs B19 neden 

olur. Retikulositler aniden azalır. 

 

Sekestrasyon krizi (en ölümcül): 

Eritrositler dalakta toplanır. Şiddetli hipotansiyon ve kollaps oluşur.  

Kan Tx yapılmalıdır.  

 

SİTOPLAZMA ENZİM BOZUKLUKLARI  

  konjenital hemolitik anemiye neden olur 

erken hemoliz oluşur  

 

Glukoz-6-fosfat Dehidrogenaz Yetmezliği  

 En sık görülen enzim yetmezliğine bağlı hemolitik anemidir.  

 X’e bağlı resesif  

 Bakla yenmesiyle hemoliz olur (Favism)  

 Oksidan etkiler hemolitik anemi yapar.  

 Neonatal sarılık olur.  

 İlaca bağlı hemolitik anemi görülür.  

G6PDH eksikliği falsiparum tipi malaryadan koruyucu etki yapar.  

Kriz esnasında eritrositlerde “Heinz body”ler saptanır.  

G6PD, heksoz monofosfat şantında glikoz metabolizmasını başlatan enzimdir.  

G-6PDH eksikliğinde hemoliz yapan ilaçlar  

Analjezikler (aspirin, fenasetin, asetanilid)  

Antimalaryal ilaçlar (kinin, primaquin, primethamin, klorokin)  

Antibakteryel (Dapson, sulfonamidler, kloramfenikol, nitrofrantoin...)  

Vit K, probenesid, p-amino salisilik asit, dimercaprol  

kinidin, fenil hidrazin.  
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Tanı: 

G-6-P-D enzim eksikliğinin gösterilmesi. 

Tedavi: 

 Akut hemolizde kan nakli 

 Hidrasyon 

 

İMMUN HEMOLİTİK ANEMİLER 

Soğuk Tip Otoimmün Hemolitik Anemi  

IgM tipi antikorlar soğuk tip otoimmün hemolitik anemi yaparlar:. Antikorlar eritrosit 

membranındaki I / i antijene kerşı oluşur. 

Etioloji: 

 Mycoplasma pneumonia  

 Enfeksiyonlar 

 Lenfoma 

Klinik 

Özellikle soğukta Raynaud semptomları görülür. Ayrıca akrosiyanoz tabloya eşlik 

eder. Morarma özellikle burun, kulak ve ekstremitelerde olur. 

 

Tanı: 

Otoimmun hemoliz kanıtlanmasında direkt Cooms yapılır. 

Tedavi: 

 Karaciğerde sekestrasyon oldupundan splenektomiden yarar görmezler. 

Kortikosteroid 

Klorambusil 

Rituximab (ant-CD20)   

 

Sıcak Tip Otoimmün Hemolitik Anemi  

Antikor genelde Rh antijenine yöneliktir.  

IgG tipi antikorlar sıcak tip otoimmün hemolitik anemi yaparlar.   

Sensitize olmuş eritrositler dalakta yıkılır.  

En sık otoimmün hemolitik anemi tipidir (%70-80)  

Evans Sendromu: Sıcak tip otoimmün hemolitik anemi + trombositopeni tablosu  
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Sekonder nedenler:  

   Otoimmun bozukluklar (SLE) 

 Lenfoma 

 KLL 

 Hodgkin hastalığı  

 Karsinoma 

 İlaçlar (metildopa, penisilin, kinidin)  

  RA, skleroderma, ülseratif kolit 

 

Klinik:  

 Sarılık, splenomegali, hepatomegali, lenfadenopati  

 Anemi, MCV artar  

Retikülosit artar, indirek bilirubin artar, idrarda ürobilinojen artar 

LDH artar, mikrosferositler vardır. 

Tanı 

Direkt COOMB’s (+)  

   

Tedavide  

steroid ilk tercihtir.  

 Splenektomi 

 

 

Paroksismal Soğuk Hemoglobinürisi   

Paroksismal soğuk hemoplobinürisi eritrosit “P” antijenine karşı gelişen IgG tipi soğuk 

antikorlarla oluşur. (Donath-Landsteniner antikoru)  

En sık kızamık, kabakulak, enfeksiyoz mononükleoz ve sifiliz infeksiyonları ile birlikte olur.  

 Kış aylarında, soğuk havalarda reynould fenomenine benzer akral siyanoz ve sürekli 

hafif bir hemolitik anemi izlenir.  

 Livedo retikülaris, ayak ve el parmaklarında ağrılı siyanoz. 

 akrosiyanötik bölgede kuru gangren  

Tedavi 

 Sfilizin tedavisi  

 Kortikosteroidler ve sitotoksik ajanlar (siklofosfamid) 

Splenektomi yarar sağlamaz 

 

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH)  

Edinilmiş eritroid kök hücre defektidir. 

Anchor olarak anılan GPI (glikozileinozitofosfat) eksikliğine bağlı gelişir. GPI 

olmadığından eritrositleri komplemana karşı koruyan CD55-CD59 eritrosit membranına 

tutunamaz. 
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 Geceleri hemoliz, hemoglobinüri atakları, demir eksikliği anemisi, pansitopeni, 

tekrarlayan trombozlar (Budd-Chiari, serebral tromboz) ve karın ağrısı ile karakterizedir.   

 Pansitopeni (trombosit ve lökositlerde yıkılır)  

 Tipik olarak sabah idrarı koyu renktir.  

 30-50 yaşlarında sıktır.  

 Coombs testi (-)tir.  

Tanı:  

Asit HAM  testi (komplemanlı ortamda eritrosit hemolizini gösteren test)  

sukroz lizis testi (şekerli su testi)  

eritrosit membranında CD59, CD55 eksikliğinin gösterilmesiyle kesin tanı konur.  

 

Komplikasyonlar: 

PNH’lı hastalarda AML sıklığı artmıştır.  

En önemli ölüm nedeni venöz trombozlardır.  

 

Tedavi:  

 Oxymetholon ve kortikosteroidler verilebilir.  

   PNH’da enfeksiyonu, uykuyu, cerrahiyi takiben hemolitik krizler görülür.  

 Hemosiderinüri izlenir.  

 Demir eksikliği anemisiyle karışır.  

   Aplastik anemi sıklığında artmıştır. (Retikulositopeni) 

YENİDOĞANDA ANEMİ  

Fetusun hemoglobini gestasyonel yaş arttıkça yükselir. Term bebekte kord kanında Hb, 

ortalama olarak 16.8g/dl’dir. (14-20 g/dl). Term bebekte 8-12, pretermde 6.haftalarda fizyolojik 

anemi görülür.  

Fizyolojik anemi sebebi solunumun başlaması ile arteriel oksijen satürasyonunun yükselip 

eritropoietin sentezini baskılamasıdır.  

Term bebekte Hb 9-11 gr/dl’ye düşer, pretermde ise Hb 7-9 gr/dl’ye kadar inebilir.  

Erken fizyolojik aneminin tedavisinde demirin yeri yoktur. Hatta vitamin E düzeyi düşük 

prematüre bebeklere erken demir verilmesi, eritrosit memebranındaki lipidlerin peroksidasyonuna yol 

açarak hemolizle aneminin artmasına neden olur.  

Yenidoğanda anemi 3 mekanizmayla meydana gelir: 

1-Kanama (Hemorajik anemi):  

a. Plasentanın bütünlüğünü kaybetmesi  

b. Plasental damar veya umbilikal kordda anomaliler  

c. İkiz-ikize kanama  

d. Fetomaternal kanama: (En sık) Kleihauer-Betke testi: Bu test ile anne kanında fetal 

eritrosit bulunup  bulunmadığı incelenir.  

e. Umbilikal kord rüptürü  

f. Kapalı alanlara kanama: (Sefal hematom, intrakranial kanama, visseral parankime 

kanama)  
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g. Hemostaz defekti ( DIC, K vitamini eksikliğine bağlı kanama, trombositopeni)  

h. İatrojenik  

 

2-Hemoliz (Hemolitik anemi):  

a. İmmün hemoliz  

b. Nonimmün hemoliz (sepsis, TORCH)  

c. Eritrositlerde defekt (Enzim defekti, Hb defekti veya membran defekti)  

d. Sistemik hastalıklar (Galaktozemi, osteopetrozis)  

e. Nütrisyonel eksiklikler (E vitamini eksikliği)  

3-Hipoplastik anemiler  

a)   Konjenital(Diamond-Blackfan sendromu): Kemik iliğinin sadece eritrositer serisi 

eksiktir. Belirgin anemi doğumdan sonra 2-6 ayda ortaya çıkar. Hastaların %35’i doğumda 

anemiktirler. Hastaların yaklaşık %25’inde prenatal veya postnatal başlayan gelişme geriliği, 

başparmak anomalileri, kısa boy, konjenital kalp anomalileri, yele boyun, kraniofasiyal 

dismorfizm görülür.  

Eritrositler normokrom makrositler özelliktedir(MCV artmıştır). HbF konsantrasyonu 

artmıştır. Trombositoz ve nötropeni vardır. Adenozin deaminaz (ADA) yükselmiştir. Kemik iliğinde 

eritrosit prekürsör sayısı azalmıştır. Kemik iliğinin diğer hücre kolonları normaldir. 

b) Akkiz (Rubella ve sifilis enfeksiyonları, aplastik anemi) 

 

TANI:  

Retikülosit sayısı 
 

 
  Düşük    Normal veya Yüksek 
 Kongenital hipoplastik anemi 
 İlaca bağlı    Coombs testi 
 

 
    Coombs (-)    Coombs (+) 
             Kan grubu uyşmazlığı 
        MCV 
 

 
  MCV düşük  MCV normal veya artmış 
 Kronik İU kan kaybı 
 Alfa talasemi    Periferik yayma 
  
 
          Anormal   Normal 
    Sferositoz   Kan kaybı 
    Piknositoz   Hemoliz 
    DİK    Enfeksiyon 
    Hemoglobinopatiler  Diğer 
    Mikroanjiopatik  

hemolitik anemi 
 
 

 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E  1049 

LÖSEMİ 

 

KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ 

    En sık görülen lösemi tipidir; KML’den 2 kat daha sıktır. 

   KLL sebebi bilinmemekteir. İyonizan radyasyon, virüslerin KLL ilişkileri yoktur. Diğer 

lösemilere göre KLL daha fazla ailevi tutulum göstermektedir. Çiftçilerde KLL riski daha fazladır. 

 Kan, kemik iliği, lenf nodu, dalak ve diğer organlarda ilerleyici lenfosit birikimi ile karakterize 

  neoplazmdır. 

 50 yaşından sonra ve erkeklerde kadınlara göre 2 kat daha sıktır. 

 Lenfositler olgun görünümdedir ve B lenfosit özelliği taşırlar. Ancak T markeri CD 5 taşırlar. 

KLL genelde asemptomatiktir. Genellikle başka bir hastalığın tetkik edilmesi sırasında lenfositoz 

görülmesi ile tanı konur. 

 Lenfadenopati, anemi, infeksiyon belirtileri (pnomoni), ileri dönemde trombositopeniye ait     

   kanamalar görülebilir. 

 Lösemiler içinde en sık lenfadenopati yapan hastalık KLL’dir (yaygın LAP yapar) 

KLL tanı kriterleri: 

  Periferik kanda mutlak lenfosit sayısının>5000/ mm3 olması 

  Kemik iliğinde lenfosit sayısının >%40 olması 

  Monoklonal lenfositoz 

 

KLL, tüm lenfositoz yapan hastalıklarla karışır. (CMV, EBV, tuberkülozis, toxoplazmozis) 
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KLL’nın RAI Sınıflaması: 

   Evre 0 Sadece lenfositoz (kemik iliği ve kanda) 

 Evre 1 Lenfadenopati + lenfositoz 

 Evre 2 hepatomegali ve/veya splenomegali + lenfositoz 

 Evre 3 Anemi (Hb<11 g/dl)+ lenfositoz 

   Evre 4 Trombositopeni (<100x109/l)+Lenfositoz 

Tedavi: 

  Evre I ve II de tedavi verilmez, III ve IV de verilir. 

  Tedavide klorambusil (alkilleyici) birinci tercihtir. Kortikosteroid de verilir. Tedaviye 

direnç varsa fludarabin verilebilir.  Fludarabin monofosfat adenozin analoğudur.  

Rituximab, CD-20 antikorudur.  

Alemtuzumab, CD-52 antikorudur. Fludarabin refrakter olgularda kullanılabilir. 

KİT in surviv katkısı yoktur. 

KLL’li olgular diffüz büyük hücreli lenfositik lenfomaya (Richter trasnformasyonu), ALL 

dönüşebilir.  

Otoimmün hemolitik anemi sıktır. (en sık hemolitik anemiye neden olan malign 

hastalıktır)  

KRONİK MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR 

1. Kronik Myelositer Lösemi (KML)  

2. Polistemi vera  

3. İdiopatik myelofibrozis (MMM)  

4. Primer trombositoz  

 

KRONİK MYELOSİTER LÖSEMİ  

En sık 30-40 yaşında  

Tek bir hematopoetik kök hücreden gelişen klonal bir çoğalma söz konusudur.  

Philadelphia kromozomu (+) dir. (Kromozom 22 ve 9 resiprokal translokasyonu) c-abl/bcr 

füzyon geni oluşur. Bu gen tirozin kinaz aktivitesine sahip p210 peptidin yapımına neden olur.  

p210 peptidin lösemik hücre çoğalmasını sağlar, apoptozi inhibe eder (myeloid seride artış)  

 

En sık semptom halsizlik, yorgunluk gibi anemi semptomları ve sol üst kadranda 

dolgunluk hissidir.  
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Ateş, terleme, zayıflama (metabolizma artışı)  

Solukluk, hepatosplenomegali  

Nadiren LAP, kanama, tromboz görülür.  

 

KML’de hastalığın 3 fazı vardır.  

1. Kronik fazı  

2. Akselere faz  

 tedavi ile lökosit sayısının düşmemesi  

 blastlarda artış  

 tedaviye yanıtsızlık  

 kliniğin kötüleşmesi, anemi ve trombositopeninin derinleşmesi  

3. Blastik faz 

KML li olguların 2/3’ü AML’ye; 1/3’ü ALL’ye dönüşür.  

Tanı: 

En önemli laboratuvar bulgusu lökositozdur. (>100.000/mm3)  

Periferik yayma kemik iliği gibidir.  

Trombosit artmış/N, eozinofili, monositoz  

Diğer lökomoid reaksiyonlardan farklı olarak lökosit alkalen fosfatazın düşük veya sıfır 

olması ve Philadelphia kromozom (+) liği ile ayrılır.  

Hipersellüler kemik iliği, myeloid seride artş.  

Ürik asit artar, LDH artar, kemik iliğinde fibrozis görülebilir.  

 

Tedavi: 

İmatinib trirozin kinaz inhibitörüdür.  

ürikozürik ilaçlar, hidroksiüre kullanılır.  

Busulfanın kemik iliği supresor etkisi uzun sürmektedir. Cildde hiperpigmentasyon 

gelişir, akciğer fibrozisi olabilir.  

Homoharringtonin t-RNA dan ribozoma aminoasit eklenmesini önler.  
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ERİTROSİTOZ  

Etiyoloji: 

ciddi akciğer hastalığı, ağır kalp yetmezliği, sağ- sol şantla giden siyanotik kalp hastalıkları, 

oksijene afinitesi artmış anormal hemoglobinlerin varlığı  

fizyopatoloji: 

hipoksi eritropoetin salgılanmasını artırır, eritrosit kitlesi artar  

 

tanı:  

klinikle konur. Arteriyel kan gazında oksijen saturasyonu %92’nin altındadır.  

Semptomlar 

  serebral kan akımındaki azalmaya bağlı başağrısı ve tinnitus  

  trombotik komplikasyonlarda artma  

  üst gastrointestinal hemoraji riskinde artma  

  deri ve müköz membranlarda kırmızı siyanoz  

Tedavi:  

Hematokriti %55’in üzerinde olan hastalarda flebetomi  

 

NEOPLAZİ SEBEPLİ ERİTROSİTOZ  

  neoplastik eritropoetin kaynaklarıyla olur  

 %90’ından fazlasının nedeni hipernefroma, serebellar hemangioblastoma, hepatoma ve 

uterus fibroidleri, adrenal adenom, menengioma, feokromasitomada eritrositoz oluşturabilir.  

Tedavi: 

CT ve USG ile tümörün gösterilmesi eritropoetin düzeyi ölçümü 

 tümörün çıkartılması 

POLİSİTEMİA VERA  

  kemik iliği ana hücrelerinin gerçek bir neoplastik hastalığıdır . (bcl-XL artımı ve apopitozis 

azalmıştır) Ayrıca JAK 2 mutasyonu (JAK2V617F ) bulunur. 

  kemik iliği eritropoetinden bağımsız, otonom olarak eritrosit üretir  

  sekonder polistemiden eritropoetin seviyesinin normal veya normalden düşük 

olmasıyla PO2’nin normal olması ayrılır.  



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E  1053 

  

Tanı kriterleri  

 

Tedavi: 

Flebetomi (yalnız başına uygulandığında en güvenilir yöntem)  

Radyoaktif fosfor (ileri yaştaki hastalar için) (Lösemi riski taşır) 

Kemoterapi (hidroksiüre birinci tercih) . Ruxolitinib ( JAK1/JAK2 inhibitor) 

Hastalarda şiddetli kaşıntı rahatsız edicidir PUVA, INF alfa yarar sağlar. 

sürvival 7- 10 yıldır tedavi edilmeyen vakalarda 2-3 yıldır.  

Başlıca morbidite ve mortalite nedeni tromboembolik ve kardiovasküler olaylardır.  

Hastaların %5-10’unda lösemik transformasyon(AML) gerçekleşir. 

 

MYELOFİBROZİS  

 orta yaşın hastalığıdır  

  kronik myeloproliferatif hastalıklardandır  

  primitif hematopoetik ana hücrenin monoklonal hastalığıdır. PDGF ve TPO bağlı kemik 

iliğinin fibrozisidir. K.i fibrozise gittiğnden dalakta kan yapımı olur. Buna bağlı splenomegali 

tipiktir. 

Semptomları  

 splenomegali, (en sık klinik bulgu)  

 periferik kanda çekirdekli eritrositler, göz yaşı hücresi extrameduller hematopoez 

bulgularıdır. 

 PV ve KML nin tüm bulguları görülebilir. Ancak hipersplenizm PV bulgularını maskeler.  

Laboratuar:  

 dev trombositler  

 poikilositoz  

 periferik yaymada miyelositler, metamyelositler  

periferik yaymada gözyaşı hücreleri  

hiperürisemi 

 kemik iliğinde fibrozis 
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artmış LDH ve alkalen fosfataz (KC etkilenmesine bağlı) 

Myelofibroz en sık KML ile karışır.  

KML’den farlı olarak lökosit alkalen fosfataz (LAP) skoru normal ve Philadelphia 

kromozomu negatiftir.  

Tedavi: 

Splenektomi  

 

 

ESANSİYEL TROMBOSİTOZ 

 Trombosit sayısının 500.000 üzerinde olmasıyla giden hastalıktır.  

 Kemik iliğinde TPO, IL-3, IL-6, IL-11 sitokinlarin fazla yapımı sözkonusudur. 

Semtomlar 

 Özellikle 1 milyon üzeri değerlerde belirginleşir. (Migren, tromboemboli) 
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Ayrıcı tanı 

 

Tanı: 

 

Tedavi 

 ASA (Anti-agregan) 

 Anegralid, Quinazolin türevleri. Trombosit yapımını baskılarlar. (FDE inhibitörü) 

 

AKUT LÖSEMİLER 

  Periferik kanda ve kemik iliğinde immatur lökositlerin (blast) varlığı (K.İ de >%30’dan fazla 

blast) ile kendini gösterir  

 

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ  

 ALL, 15 yaş altındaki çocuklarda en sık görülen kanser tipidir. Bloom, ataxi-

talenjiektazi, Fankoni, Down sendromu, Klinefelter sendromu, Turner sendromu, SCID, 

Norofibromatoziste risk artar. 

 Batıda bu yaş grubunda en sık ikinci ölüm nedenidir.  

 Çocuk lösemilerinin %80’ini yetişkin lösemilerin %20’sini oluşturur. 

 L1 en sık çocuklarda; L2 en sık yetişkinlerde; L3 en nadir tip.  

  En sık görülen ALL tipi erken B prekürsor hücreli. CALLA + (common) (CD10 +) olan 

tiptir.  

  En az rastlanan tip ise matür B hücreli ALL’dir.  

  En kötü prognozlu ALL tipide matür B hücreli ALL ve L3 tipidir. L3 tipi, t (8-14) c-myc 

amplifikasyonu kötü prognozludur. 
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İmmunolojik Sınıflandırma:  

1. B-Cell All  

  Matur B ALL  

  Prekürsor B Cell All (Pre-pre-B-ALL; common ALL) (en sık tip)  

2. T-Cell ALL  

 Pre T  

 T-Cell : T-ALL için CD7 pozitifliği spesifiktir. T-ALL’de lökosit sayısı yüksek, lenfadenopati ve 

anterior mediastinal tutulum (timus) daha sıktır.  

 

 ALL’de  

 anemiye bağlı halsizlik, yorgunluk, çarpıntı.  

 trombositopeniye bağlı kanamalar  

 lökopeniye bağlı enfeksiyon  

 yaygın kemik, eklem ağrıları  

 ateş (%50)  

  Lenfadenopati ve organomegali AML’ye göre daha sıktır.  

Kafa çiftlerinden en sık VI ve VII kafa çiftleri tutulur.  

Periferik yaymada blastlar görülür.  

 ALL ve AML’de en sık ölüm nedeni enfeksiyonlardır.  
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Çocukluk Çağı ALL’de prognoz faktörleri 

Faktör İyi Kötü 
Hücre tipi erken pre-B B 

cALLa (CD10) (+) (-) 

Lökosit sayısı <10.000/mm3 >100.000/mm3 
Yaş 3-5 yaş <1 veya >10 yaş 

Sex Kız Erkek 
SSS tutulumu (-) (+) 
Organomegali (-) (+) 

Mediastinal kitle (-) (+) 
Kromozom Hiperdiploidi, t(12;21) Hipodiploidi, t(9;22), t(4;ll) 

Tedaviye yanıt Hızlı (< 1 ay remisyon) Kötü (> 1 ay yanıt yok) 
 

En iyi prognoz common ALL’dedir; CALLA (common ALL antijeni) pozitiftir.  

Kemoterapi:  

Remisyon indüksiyonu en sık prednizolon, vinkristin, antrasiklin (doksorubisin veya 

daunorubisin) ve L-asparaginaz kombinasyonundan oluşur.  

Santral sinir sistemi profilaksisinde kraniyal ışınlama ve metotreksat kullanılır.  

En seçkin tedavi kemik iliği transplantasyonudur, ikinci remisyonda yapılır.  

 

Tedaviye bağlı geç komplikasyonlar: 

 büyüme gelişme geriliği, endokrin anomaliler, sterilite. Serebral tümörlerden en sık 

gliomalar görülür, kranial radyoterapi uygulananlarda izlenir.  

 

AKUT MYELOSİTER LÖSEMİ  

 Tüm kanserlerin %1’idir, median yaş 60’dır.  

 En sık M2 görülür; t(8;21); trizomi 8 M2 de görülür. Kloroma sıktır.  

 
French-American-British (FAB) Classification of Acute Myelogenous Leukemia 

SUBTYPE COMMON NAME 

M1 Acute myeloblastic leukemia without maturation 

M2 Acute myeloblastic leukemia with maturation 

M3 Acute promyeloblastic leukemia 

M4 Acute myelomonocytic leukemia 

M5 Acute monocytic leukemia 

M6 Erythroleukemia 

M7 Acute megakaryocytic leukemia 

 
Tipleri: 

M1: Maturasyon göstermeyen AML 

M2: Maturasyon gösteren AML  

 T (8-21) içerir. Auer rod içerirler. 

M3 tip AML: (Akut promyelositik lösemi)  

  diferansiasyon yapıcı ilaçlarla tedavi söz konusudur, diğer tiplerden farklılık gösterir.  

 PML/RARA (retinoik asit reseptör alfa) füzyon proteini oluşur.  
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AML-M3 tedavisinde All trans retinoik asit (ATRA)  kullanılır.  

 t(15;17) translokasyonu (füzyon protein oluşumu)  

 Fagot hücreler (bol Auer body içeren hücreler) tipiktir.  

 Organomegali görülmez.  

  En sık SSS kanama AML-M3’de görülür.  

 DIC sıktır (Kanserler içinde DIC’e en sık neden olan M3’dür)  

 

 

HASTALIK SUBTİP KROMOZOMAL ANOMALİ PROGNOZA ETKİSİ 

ALL Pre-B Trizomi 4 ve 10 Olumlu 

    t(12;21)   

  Pre-B t(4;11) Olumsuz 

  Pre-B t(9;22) Olumsuz 

  B-cell t(8;14) None 

  General Hiperdiploidi Olumlu 

  General Hipodiploidi Olumsuz 

AML M2 t(8;21) Olumlu 

  M4 inv(16) Olumlu 

  M3 t(15;17) Olumlu 

  General del(7) Olumsuz 

  Infant t(4;11) Olumsuz 

 

AML-M4(myelomonositik) , M5 (monositik) 

 Extramedüller tutulum sıktır.  

 idrarda ve serumda lizozim (muramidaz) pozitif  

hepatosplenomegali, dişeti hipertrofisi ve SSS tutulumu M4-M5 de sıktır.   

 inv 16, M4 

t(9;11) M5 de sıktır  
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AML-M6 (Eritolösemi) 

 Di guglielmo sendromu  

 Radyasyon ve alkilleyici ajanlara maruz kalanlarda sıktır.  

 COOMB’s (+); PAS (+)  

 hipergamaglobulinemi, ANA (+) liği olabilir.  

 sinovit ve diğer seröz boşluklarda sıvı birikimi daha sıktır.  

 

AML-M7 (Megakaryositik lösemi) 

 Kemik iliğinde fibrozis görülür; myelofibrozisde kemik iliği aspirasyonu zordur, ilik 

alınamayabilir.  

AML ÖZELLİKLERİ  

 En sık ve en ciddi komplikasyonlar kanama ve enfeksiyonlardır.  

 Extrameduller tutulum granulositik sarkom veya myeloblastom şeklinde olabilir; yeşil  

renklerinden dolayı kloroma denir.  

 LAP, organomegali daha azdır, cilt tutulumu görülebilir.  

Tedavi: 

İndüksiyon tedavisinde en sık sitozin arabinozid kullanılır; en sık daunorobisin ile 

kombine edilir.  

Gemtuzumab, CD 33 antikorudur. Özellikle 60 yaş üstü ve sitotoksik tedaviyi tolere 

edemeyecek hastalarda kullanılır. 

Kemik iliği transplantasyonu  

   ilk remisyondan sonra uygulanır  

   transplantasyon öncesi kemik iliği toksisitesi açısından sınırlanmamış dozlarda ultra yüksek 

doz kemoterapi ya da tek başına veya radyoterapi ile birlikte verilir.  

 uygun donör gereklidir.  

Graft- Versus- Host hastalığı (GVHD):  

ilik transplantasyonundaki başlıca sorundur.  

  Alloantijenlere(HLA-1)  karşı donör T hücrelerinin reaksiyonu sonucu gelişir.  

   Major hedef organlar deri (dermatit), gastrointestinal traktüs (diyare) ve karaciğerdir  

Uzun süreli tedavi gerekebilir. En çok prednizolon, siklosporin ve düşük doz azotiopirinin bazı 

kombinasyonları kullanılır. 

 İnterstisiyel pnömoni, diğer enfeksiyonlar, doku reddi ve hepatik venooklüzif hastalık 

karşılaşılan diğer sorunlardır  

Prognoz:  

    ALL’li çocuklarda prognoz çok iyidir.%95’in üzerinde tam remisyon sağlanır  

  AML’li hastalarda prognoz daha kötüdür. %75 oranında tam remisyon sağlanırken %25 

erken ölüm görülür.  
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MDS (MYELODİSPLASTİK SENDROM) 

Tanım:  

Sitopeni ve kemik iliğinde dismorfik değişiklerle karakterize bir grup hastalıktır.  

Etyolojisinde benzen, radyasyon, kemoteröpatik ilaçlar, sitogenetik anomalite (5q-) ve 

yaşlılarda sıklıkla idiopatik olarak görülebilir.  

 

Sınıflaması;  

1. Refrakter anemi: En sık görülen tip’dir.  

2. Refrakter anemi ve ring sideroblastlar  

3. Refrakter anemi ve blast artışı  

4. Refrakter anemi ve transformasyonda blast artışı; K.İ. de %20-30, periferde %5’den fazla 

blast var, auer rodları görülebilir ve ve bu form sıklıkla akut lösemiye dönüşür.  

5. Kronik myelomonositik lösemi  

Klinik:  

Yaşlıların hastalığıdır (ortalama tanı> 68) anemi ile bulgu verir. %20 vakada splenomegali 

görülebilir.  

 

Periferik yayma: 

Diseritropoez, dislokopoez, dismegakaryopoez görülür.   

Plateletler büyük ve granülsüzdür.  

Pelger-Huet, ringed, veya anormal segmentli hipogranüle lökositler (Döhle cisimciği 

içerirler) görülür.  

Total beyaz küre sayısı normal yada düşüktür.  
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Kemik iliği:  

Hipo, normo veya hiperselüler olabilir, megaloid ve diseritropoetik 

değişiklikler,immatür megalomonositik formlar, halkalı sideroblastlar görülebilir.  

 

Tedavi:  

Herediter formunda piridoksin yararlıdır.  

Hematopietik büyüme Faktörleri (EPO, G-CSF) 

Hematopietik stem cell transplantation (HSCT) 

5-Azacytidine – Decitabine( DNA metilasyonuna engel olur) 

Lenalidomide (Talidomid türevi anti-anjiogenik) 

 

LENF BEZİ MORFOLOJİSİ 

Lenf bezi kortex ve medulla olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Kortekste lenfoid nodul (folikül) 

bulunmaktadır. Foliküllerde B lenfositler bulunur. Foliküllerin ortasında B hücresinin prolifere 

olduğu germinal merkez bulunur. 

Lenf bezine afferent lenfatiklerle gelen lenf önce kapsül altındaki subkapsüler sinüse gelir. 

Buradan kortekse ve medullaya geçerek efferent lenfatikle lenf bezini terk eder. Subkapsuler saha 

makrofajdan zengindir. 

Korteks-Medulla bileşkesine parakorteks adı verilir. Parakortikal sahada T lenfosit 

bulunur. 

Medulla ise plazma hücresinden zengindir. 
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LENF BEZİ HASTALIKLARI 

HODGKİN LENFOMA  

20-40 yaşında ve 70 yaşında iki pik yapar, erkeklerde daha sıktır.  

B hücreli lenfomadır. 

Tedaviye çok iyi yanıt verir. 

 

Tonsillektomi yapılanlarda, enfeksiyöz mononukleoz geçirenlerde, HH riski artmıştır.  

Genetik yatkınlık sözkonusudur. 1.derece akrabasında Hodgkin olan kişilerde 5 kat risk 

artar. 

Diğer tüm tümörlerden farklı olarak tümör dokusunun çoğunu normal hücreler, çok az bir 

kısmını malign hücreler oluşturur.  

HH’da tipik görünümü olan malign hücrelere Reed Stenberg hücresi denir. (RS)  

RS hücresi HH tanısı için kesin gereklidir. 2 ya da daha fazla çekirdekligeniş ve hafif eozinofilik 

stoplazmalı, belirgin nükleolusu olan, çekirdek yerleşimi baykuş gözünü andıran malign hücrelerdir.  

Tanı: 

Genç erkek çocukta posterior servikal zincirde ağrısız lastik kıvamında, konglomere LAP 

Hodgkin için tipiktir. 

Kilo kaybı, gece terlemesi, persistan ateş gibi B semptomları hastalığa eşlik edebilir. 
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WHO HODGKIN LENFOMA SINIFLAMASI 

HODGKIN'S Lenfoma Sıklık (%) 

Nodular sklerozan 65 

Lenfositten zengin 3 

Mixt tip 12 

Lenfositten fakir 2 

Noduler lenfosit-Predominat 6 

Hodgkin lenfoma, klasifiye edilemeyen 12 

 

Reed Stenberg hücresi:  

Fakat sadece bu hastalığa spesifik değildir. Non hodgkin lenfomalarda, Mycosis 

Fungoides’te ve İnfeksiyoz mononükleozda da görülür.  RS hücresinde CD 30, CD 15, BSAP (B 

cell activating protein ) pozitiftir. 

 

Hodgkin Lenfomalann Sınıflandırılması 

Subtip Morfoloji ve İmmünofenotip Klinik Özellikler/Evre/Prognoz 

Nodüler 
sklerozan 

Bol laküner tip RS hücre, nadir diagnostik RS. 

Bol lenfosit, eozinofil, makrofaj, plazma hücresi. 

Fibröz bantlar ile lenfoid doku nodüllere ayrılır. 

RS hücreleri CD15+, CD30+ EBV- 

Sıklıkla evre 1-2 tümörlerdir. 
Mediastinal ve alt servikal, 
supraklavikular tutulumu yapar. 
Erkek = kadın 

Mikst hücreli Sık mononükleer ve diagnostik RS hücresi 
Bol T lenfosit, eozinofil, makrofaj, plazma 
hücresi. 
RS hücreleri CD15+, CD 30+, 
% 70 EBV (+) 

%50 den fazlası evre 3-4 
Bifazik pik (genç erkekler ve >55 
yaş) 
Prognoz iyi 
Gece terlemesi, ateş kilo kayıbı 
fazla 

Lenfositten 
zengin 

Az mononükleer ve diagnostik RS hücresi 

Bol T lenfosit 

RS hücreleri CD15+, CD 30+, 

% 40 EBV (+) 

Erkeklerde sıktır 
Prognoz çok iyidir 
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Lenfositten 
fakir 

Retiküler varyant: Aşırı bol diagnostik RS 
hücresi 
ve varyantları 
Zeminde reaktif hücreler son derece az. 
Diffuz fibroz varyant: Hiposellüler fibriler 
zemin, 
Az miktarda diagostik RS ve varyant RS, 

Az miktarda reaktif hücre RS 

hücreleri CD15+, CD 30+, 

EBV>%70(+) 

Nadir görülür 
Yaşlı erkeklerde oluşur 
HIV + kişilerde sıktır 
Geri kalmış ülkelerde sıktır 
Large celi NHL ya dönüşebilir. 
Prognoz çok kötü seyreder 

Lenfosit 
predominant 

Az miktarda L&H (popcorn varyant) RS 
Zeminde folliküler dendritik hücreler ve reaktif 
B 
hücreleri, 

RS hücreleri CD15- ve CD 30-, CD20+, BCL6 

+ EBV (-) 

Genç erkeklerde servikal-aksiller 
LAP bazen de mediastinal tutulum 
Nüks sık 
Prognoz çok iyi 

Lenfositten yoksun/fakir HD -* Mononükleer varyant.  

RS hücreleri, CD15, CD30 (+) tir, lenfosit-baskın tipte CD20 (+) olabilir. 

 

HH’ın RYE Sınıflamasına Göre Patolojik Sınıflandırması:  

1. Lenfositten zengin tip (%5) 

 En iyi prognoza sahiptir. Popkorn hücresi bulunur. 

 

2. Nodüler sklerozan 

 En sık görülen tiptir  

 Genç kadınlarda sıktır  

Mediastinal tutulum sıktır. Lenf bezinde fibrotik bantlar ve RS hücresi bulunur. 

 Lakuner hücre bulunur.CD15 ve CD30 pozitiftir. Lakuner hücrede multilobule çekirdek 

bulunur. 
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3. Karışık-mix-tip  

 2. sıklıktadır.  

  B (sistemik) semptomlara sık rastlanır 

 

4. Lenfositten fakir tip 

 En az görülen tiptir 

 En kötü prognoza sahiptir 

Kemik iliği tutulumu sıktır.  

 

 

 

5.Lenfosit predominat tip 

 Popkorn hücresine rastlanır 

 Noduler görünüme sahiptir 

B hücresi (CD-20) bulundurur 

Aksiller veya servikal kitle ile karakterizedir 

Prognozu mükemmeldir 

Özellikler: 

En önemli semptomu sol servikal bölgeden başlayan ağrısız lenf nodu büyümesidir.  

B Semptomlar: ateş (>38°), gece terlemesi ve zayıflama (6 ayda vücut ağırlığının %10 

undan fazlasının kaybı)  

Herpes simpleks, Varicella Zoster, CMV, EBV gibi viral infeksiyonlar ve Pnömosistis carinii 

enfeksiyonuna sık rastlanır.  

Anemi, granülositoz, monositoz ve eozinofili görülebilir.  

ESR artar, LDH artar  

Tanı,  

 Biyopside tipik RS hücrelerinin görülmesiyledir.  

 

Evreleme: PET-CT 

Evre1: Tek lenf node veya tek ekstralenfatik organ tutulumu 

Evre 2: Diafragma tek tarafında, 2 veya daha fazla lenf nodu 

Evre 3: Diafragmanın her iki tarafında tutulum 

Evre 4: Sistemik organ tutulumu 
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Tedavi 

Evre I ve IIa’nın tedavisinde radyoterapi uygulanır;  

Evre IIb, III ve IV’da kemoterapi uygulanır  

 Kemoterapi protokolü MOPP (mechlorethamine, Oncovin [vincristine], procarbazine, ve 

prednisone) veya COPP’dur.  

 Cevap alınamayan durumlarda ABVD (Adriamisin [doxorubicin], bleomisin, vinblastine, ve 

dakarbazine) uygulanır.  

 Bleomisin akciğerlerde fibrozis ve ateşe neden olabilir.  

 Prognozu ve tedaviye cevabın en önemli belirleyicisi hastalığın evresidir.  

HH’da kötü prognoz kriterleri:      

Lenfositten fakir tip Evre III ve IV hastalar, 

40 yaşın üstünde olan hastalar 

Çok büyük mediastinal kitlesi olanlar (10 cm büyük), 

Multipl ekstranodal tutulumu olan hastalar, 

Erkekler, 

  Serumunda CD30 pozitif olanlar 

  IL-2 reseptörü yüksek olan hastalarda prognoz kötüdür  

   

NON - HODGKİN LENFOMA 

 Heterojen bir hastalık grubudur.  

 %70’i B hücrelerden %30’u T hücrelerden  
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 Median görülme yaşı 65-70 dir, erkeklerde daha sıktır.  

 Erişkinlerde düşük dereceli foliküler lenfoma; çocuklarda yüksek dereceli diffüz 

lenfoma daha sıktır  

 

Etiyolojide:  

Kalıtsal Hastalıklar 

Severe combined immunodeficiency disease 

Common variable immunodeficiency disease 

Wiskott-Aldrich syndrome 

Ataxia-telangiectasia  

X-linked lymphoproliferative disorder  

Kazanılmış Hastalıklar 

Organ Nakilleri 

AIDS 

Otoimmun hastalıklarda Methotrexate kullanımı 

Hashimoto tiroiditi  

Sjögren's syndrome  

Romatoid artrit 

Enfeksiyonlar 

Epstein-Barr virus  

Human T-cell lymphotropic virus type I  

Human herpesvirus 8  

Hepatitis C virus  

Helicobacter pylori  

Borrelia burgdorferi  

Chlamydia psittaci  

Campylobacter jujeni  

Çevresel Kimyasallara Maruziyet 

İnsektisid, Sigara 

Çözücüler 

Saç Boyaları 

UV ışık 

Diet  

Klinik 

 Ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, LAP ve organomegali bulunabilir.  

 Hb genelde normal, Alkalen fosfataz yüksek , LDH yüksek, ürik asit yüksek  

 Otoimmün hemolotik anemi görülebilir.  

 En sık semptom periferik lenf nodu büyümesidir. (LAP) (en sık servikal)  
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Malign Lenfomaların Who Sınıflandırılması 
1. Prekürsör B hücreli neoplazmlar 3. Prokürsör T hücreli Neoplazmlar 

- Prekürsör B lenfoblastik lösemi / lenfoma - Prekürsör T lenfoblastik lösemi / lenfoma 

2. Periferik B hücreli neoplazmlar 4. Periferik T ve NK hücreli neoplazmalar 

- Kronik lenfostik lösemi / küçük hücreli lenfoma - Mycosis fungoides / Sezary sendromu 

- B hücreli prolenfositik lösemi - Periferik T hücreli lenfoma, sınıflandırılmayan tip 

- Splenik & nodal marginal zon lenfomaları - Anaplastik büyük hücreli lenfoma 

- Ekstranodal marginal zon lenfoması - Anjioimmunoblastik T hücreli lenfoma 

(MALTOMA) - Enteropati ile ilişkili T hücreli lenfoma 

- Mantle hücreli lenfoma - T hücreli prolenfositik lösemi 

- Foliküler lenfoma - Büyük granüler lenfositik lösemi 

- Marginal zon lenfoması - Pannikülit benzeri T hücreli lenfoma 

- Hairy celi lösemi - Hepatosplenik  T hücreli lenfoma 

- Plazmasitom / plazma hücreli myelom - Erişkin T hücreli lösemi / lenfoma 

- Lenfoplazmositik lenfoma - NK / T hücreli lenfoma, nazal tip 

- Diffüz büyük B hücreli lenfoma - NK hücreli lösemi 

- Burkitt lenfoma  

 

Non-Hodgkİn LenfomanIn SInIflamasI 

Working Formulation Rapaport Kiel 

Düşük dereceli 
Küçük lenfositik İyi diferensiye lenfositik Lenfositik KLL 
Foliküler küçük çentikli Nodül, az diferenes. 

Lenfositik 
Santroblastik-
santrositik/küçük 

Foliküler karma küçük çentikli ve büyük 
hücreli 

Nodüler karma Santroblastik-
santrositik/küçük 

Orta dereceli 

Foliküler büyük hücreli Nodüler histiyositik Santroblastik-
santrositik/büyük 

Difüz küçük çentikli Diffüz az diferensiye Santrositik/küçük 
Diffüz karma küçük çentikli ve büyük 
hücreli 

Diffüz karma Santroblastik-
santrositik/büyük 

Diffüz büyük hücreli Diffüzl histiyositik Santroblastik-
santrositik/büyük 

Yüksek dereceli 
Büyük hücreli immünoblastik Diffüz histiyositik   İmmünoblastik 
Lenfoblastik   Lenfoblastik Lenfoblastik 
Küçük çentiksiz hücreli Undiferensiye Lenfoblastik-Burkitt 
Burkitt ve burkitt dışı Burkitt ve Burkitt dışı Burkitt ve Burkiktt dışı 

Diğerleri 

Histiyositik Hisitiyositik  
Mikozis fungoides Kompozit  Mikozis fungoides 
Kolpozit Sınıflandırılamayanlar  
Sınıflandırılmayanlar   
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Hodgkin Hastalığı ve NonHodgkin Lenfomalarda Ann-Arbor Evrelemesi 

Evr

e 

Hastalığın Yayılımı 

1* Tek lenf nodu bölgesi (I) ya da tek ekstralenfatik organ/bölge tutulumu (IE) 

2* Diyaframın aynı tarafında iki ya da daha çok lenf nodu (II) veya ilişkili ekstralenfatik organ veya 

doku (IIE) 
3* Diyaframın her iki tarafı lenf nodları (III), dalak (His), ilişkili ekstralenfatik doku (İNE) veya her 

ikisinin (IIIES) tutulumu 

4* Multipl ekstralenfatik organ tutulumu, nodal tutulum olur veya olmaz 

* Ateş, gece terlemesi, kilo kaybı varsa B, yoksa A 

 

 

LOW GRADE LENFOMA (DÜŞÜK DERECELİ LENFOMA)  

   En sık 45-60 yaşları arasında görülür.  

   Sessiz lenfadenopati; teşhis edildiğinde evre III veya IV dür.  

   Kemik iliği tutulumu sıktır.  

   En iyi prognoza sahiptirler; ortalama yaşam 5-7 yıl  

   Bası yapan ve büyümüş LAP lara radyoterapi yapılır.  

 Kemoterapi yaşam süresini etkilemez.  

 Konvansiyonel tedaviye rağmen inkürabldır. 

Alt grupları (en iyi prognozludan kötüye doğru sırasıyla) 

1. Folliküler lenfoma (tekrarlayan remisyonlar sağlanabilir)  

14; 18 translokasyonu vardır. 

Translokasyon sonucu aşırı yapılan bcl-2 geni apopitotik hücre ölümünü inhibe eder. 

 

2.Kronik lenfositik lenfoma/lösemi 
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3. Mantle Cell lenfoma (sentrositik)  

Mutlak kemik iliği tutulumu, GIS tutulumu.  

t (11-14) bulunur. Siklin D amplifikasyonu vardır. 

4. Low-grade T-cell lenfoma (periferal T-cell lenfoma)  

 

HİGH GRADE LENFOMA (YÜKSEK DERECELi LENFOMA)  

En kötü prognoza sahiptirler, çok kısa sürede ölümle sonuçlanır.  

Herhangi bir yaşta olabilir. Lenfoblastik (çoğunlukla T kökenli), immünoblastik-diffuz 

büyük hücreli lenfoma (bcl 2, bcl-6), küçük çentiksiz hücreli (Burkitt, diffüz küçük çentiksiz 

hücreli, indifferansiye).  

Burkitt lenfoması bilinen en hızlı büyüyen tömürdür (ikilenme zamanı 24-48 saat). Afrika tipi 

çene tutulumu ile Amerikan tipi abdominal kitle ile prezente olur.  

Potansiyel olarak kürabldır.  

CHOP protokolu verilir, myelosupresyon olduğundan tedavide esas problem potansiyel fatal 

enfeksiyonlardır.  

Kemik iliği tutulumu sık değildir.  

 

 

 

Burkitt Lenfoma:  

 B hücre kaynaklı aggresif lenfomadır; t(8-14) translokasyonu vardır. C-myc 

amplifikasyonu oluşur. Patolojik olarak lenf bezlerinde yıldızlı gökyüzü manzarası  

 

Endemik Burkitt lenfoma en sık Orta Afrikada’dır; En sık çene kemiklerinden başlar.  

  Tümör turnover’ı en hızlı olan tümördür.  

Sporadik Burkitt lenfoma GIS da ileoçekal bölge ve servikal bölge lenf nodlarını tutar.  

  Genelde çocuklarda görülür. Kemoterapiye duyarlıdır. Tümör lizis sendromu sık görülür 
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Çocukluk çağı HDL'ların 4 majör patolojik 
subtipi 

Sıklık Hücre tipi 

1. Burkitt lenfoma (BL) * %40 B 
2. Lenfoblastik lenfoma (LL) %30 T (%80), B (%20) 
3. Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) %20 B 
4. Anaplastik büyük hücreli lenfoma (ABHL) %10 T (%70), Null (%20) 
(* Küçük çentiksiz hücreli lenfoma)  B (%10) 
 

NON-HODGKIN LENFOMADA KULLANILAN KEMOTERAPİ AJANLARI 

 

CHOP-R 

Cyclophosphamide 

Doxorubicin 

Vincristine 

Prednisone, fixed dose 

Rituximab 

CVP-R 

Cyclophosphamide 

Vincristine 

Prednisone, fixed dose 

Rituximab 

FCR 

Fludarabine 

Cyclophosphamide 

Rituximab 

 

 

Hodgkin Hastalığı ve Non-Hodgkin Lenfomalar Arasındaki Farklar 

Hodgkin Hastalığı Non-Hodgkin Lenfoma 

Genellikle merkezi (mediastinal, servikal, 

paraaortik) ve tek bir lenf nodunda başlar 

Genellikle multipl periferik lenf nodunda başlar 

Lenf nodundan komşu lenf noduna sıra ile Yayılım sırası yoktur. Uzak metastaz yapabilir 

Mezenterik ganglionlar ve waldeyer halkası 

nadiren tutulur. 

Waldeyer halkası ve mezenterik ganglionlar 

sıklıkla tutulur 

Ekstranodal tutulum yoktur (ileri evrelerde 

olabilir) 

Ekstranodal tutulum sıktır 
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ÇEŞİTLİ LENFOİD NEOPLAZM TİPLERİ 

MALT tipi düşük dereceli lenfoma: (Extranodal marjinal zon 

lenfoma) 

   Mukoza lenfoid dokusundan köken alır.  

  T (1-14) , t (11-18) içerebilirler. 

   Otoimmün hastalıklarla birliktelik. (Sjogren, Hashimato) 

 H. pylori etyolojisi  

 Bulantı, kusma, karın ağrısı, malabsorbsiyonla prezentasyon  

   B cell hücrelerinden köken alır.  

 

HAIR CELL LÖSEMİ 

 Stoplazmasından saç benzeri uzantılar barındıran B lenfosit kökenli lösemidir. 

 Ortalama tanı yaşı 50 yaştır. 4:1 erkek hakimiyeti gösterir. 

CD19, CD20 gibi B hücre markerleri içerir.  

CD 11c ve CD103 tipiktir.  

Masif splenomegali yapması tipiktir. Kemik iliği infiltrasyonu ve splenik yıkıma bağlı 

pansitopeni tipiktir. 

 

Tanı 

 Periferik yaymada stoplazmik saçaklanma gösteren (hairy cell) 

 Hairy cell asit fosfataz ile histokimyasal reaksiyona girer. Bu reaksiyon tartarik asitle 

inhibe edilemez. (Tartarat rezistan asit fosfataz)(TRAP) 

  

 

Tedavi 

Prognoz çok iyidir. Splenektomi fayda sağlar. 

2-Klorodeoksidenozin (cladribine): İlk seçenek 

Deoksioformisin (pentostatin): ADA inhibitörüdür. 

Human lökosit interferon (HuIFN) veya IFN-α 

Mukozis Fungoides ve Sezary Sendromu  

  Cildin en sık rastlanan primer lenfomasıdır.  

Sezary sendromu, mukozis fungoidesin lösemik formudur.  

  Epidermotropik T lenfositlerden köken alır (en sık CD4(+))  

  Uzun yıllar süren nonspesifik dermatit öyküsü sıktır.  
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  3 evresi vardır:  

eritem 

plak  

tümör.  

 

 

 

   

En sık lenf bezleri olmak üzere tüm organları tutar.  

  Sezary sendromunda tanı periferde tipik serebriform hücrelerin görülmesiyledir.  

  Mukozis fungoides tanısı biyopsiyledir.  

Nitrogen mustard ve PUVA ile tedavi edilebilir.  
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AIDS ile birlikte lenfoma  

 En sık yüksek dereceli immunoblastik veya küçük çentiksiz hücreli tip lenfomadır.  

 Primer santral sinir sistemi lenfoması sıktır.  

 B hücreli lenfomalar artmıştır.  

 

LENFOMA İLE KARIŞAN HASTALIKLAR 

En sık lenfoma ile karışan durum lenf bezlerinde foliküler hiperplazi ile giden romatolojik 

hastalıklar ve enfeksiyonlardır. 

Castleman's hastalığı (Anjiofoliküler lenf nodü hiperplazisi) lenfoma ile karışabilen nadir bir 

hastalıktır. Lenf bezinde damarlanmanın hakim olduğu foliküler ve plazma hücre hiperplazisi 

mevcuttur.  

Castleman hastalığında genelde lokalize lenf nodu hiperplazisi vardır. Bazı hastalarda 

halsizlik, ateş, terleme olabilir. Castleman hastalığı HIV pozitif hastalarda, HHV-8 ile ilişkilidir. 

Tedavi genelde semptomatiktir. Lenf nodu ışınlanır veya eksize edilir. 

Kikuchi  disease (histiositik nekrotizan lenfadenit) genç kadınlarda görülen, boyunda lenf 

bezi hiperplazisidir. Ateş, halsizlik, rash ile karakterizedir. Lenf nodunda nekroz ve histiosit 

infiltrasyonu vardır. 

PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI 

MGUS (Monoklonal Gamopati Undetermined Significance) 

Tanım: 

 MGUS myelom semptomları olmadan monoklonal gamopati olmasıdır. 

Sıklık 

 Serumda monoklonal gamopati olan kişilerin % 50 si MGUS la karakterizedir. 

Klinik 

 Asemptomatik olup, insidental olarak tanı konur. MGUS lu hastaların her yıl %1’i multipl 

myelom ve ilişkili hastalıklara yakalanırlar. 

 

Tedavi 

Yoktur.  

Takip edilmelidir. 

 

MULTİPL MYELOMA  

>63 yaş, erkeklerde sık.  

En sık semptom kemik ağrısı ve anemidir. Kemik ağrısı IL-6’nın neden olduğu osteolitik 

lezyonlara bağlıdır.  

Halsizlik, kanama diatezi, hiperkalsemi, böbrek yetmezliği, sık enfeksiyon (en sık pnömokok 

ve staf ile)  

Laboratuvar:  

 NN anemi, sedim artışı, 

 idrarda Bense Jones proteini, 
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 hipogammaglobunemi (10%),  

kemiklerde litik lezyonlar (vertebra, kafa, kosta, pelvis, proksimal humerus, femur sıklık 

sırası ile - klavikula ve skapulada nadir),  

Ca++ yüksekliği, böbrek yetmezliği gelişmişse buna ait bulgular olur.  

Kafa kemiklerindeki lezyonlar zımba deliğine benzetilir.  

 

 

Böbrek tutulumu:  

MM’lı hastalarda böbrek yetmezliğinin en sık sebebi myeloma böbreğidir. En önemli 

nedeni hafif zincirlerin distal ve toplayıcı kanallarda birikmesidir.  

Diğer nedenler: hiperkalsemi, Amiloidosis, hiperürisemi, hafif zincirlerin glomerullerde 

toplanması böbrek yetmezliğine katkıda bulunabilir.  

 

Patolojik kırık: 

Vertebral lezyonun yarattığı kompresyon sebebi ile oluşan radikülopati en sık rastlanan 

nörolojik problemdir.  

Enfeksiyon 

Hipogamaglobulinemi nedeniyle enfeksiyon risiki artmıştır. Özellikle pnomoni, pyelonefrit 

görülür. En sık pnomoni etkenleri S.pnomoni, S.aureus, K.pnomoni dir.  

 

MM’un tanı kriterleri şunlardır:  

Major kriterler:  

1. Doku biyopsisinde plazmositom tanısı  

2. Kemik iliğinde >30 plazma hücresi  

3.Serum ve/veya idrarda elektrofo-rezinde monoklonal gamopati (IgG>3.5, IgA>2 g/dl)  
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TEDAVİ:  

1. Melfelan + prednizolon (birinci tercih)  

2. Remisyona giren hastalarda alfa interferon  

3..Melfelana rezistans ise VAD (vinkiristin, adriablastina ve dekzametazon kombinasyonu)  

4. Radyoterapi yapılabilir. Rezistan olgularda anjiogenez inhibitörü talidomid. 

5. Destek tedavisi:  

a. Enfeksiyon varsa enfeksiyon tedavisi  

b. Hipogamaglobulinemi varsa intravenöz Ig  

c. Hiperkalsemi varsa IV sıvı, frusemid, kortikosterioid, kalsitonin, bifosfonat, 

mitramisin 

d. Hipervizkozite varsa plazmaferezygulanabilir.  

6-OKİT (Otolog Kemik iliği transplantasyonu): Yandaş hastalığı olmayan, genç hastalarda yapılır. 

Kür sağlamaz. Çünkü otolog nakillerde myelom hücre kontaminasyonu sözkonusudur. Yaşam 

beklentisini uzatır. 
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OSTEOSKLEROTİK MYELOM (POEMS Sendromu) 

Polinoropati, Organomegali, Endokrinopati, M protein,  Skin changes (POEMS)ile 

karakterizedir. 

Temel klinik tabloyu motor hasarın ön planda olduğu demiyelinizan nöropati ve sklerotik 

iskelet lezyonları ile karakterizedir. Hastaların % 50 sinde hepatomegali vardır. 

Jinekomasti ve testis atrofisi görülebilir. Multipl meyelomon aksine hemoglobin değerleri 

normaldir. Trombositoz sıktır. Hastalarda M protein bulunur.  

Tanı sklerotik kemik lezyonlarında monoklonal plazma hücrelerinin gösterilmesi ile 

konur.  

Tedavide radyoterapi yararlıdır. Yaygın sklerotik kemik lezyonlarında otolog kemik iliği 

transplantı (OKİT) yapılabilir. 

 

WALDESTRÖM MAKROGLOBUNEMİSİ  

IgM tipi monoklonal M proteini yaşlı ve erkekte sık olan bir hastalıktır.  

Lenfoplazmositik hücrelerin kemik iliği, kan ve lenfoid dokuda artışı yanısıra anemi, 

lenfadenopati, hepatosplenomegali, makroglobulinemi, nöropati ve hipervizkozite bulguları ile 

hekime gelir 

 

FM ve labaratuar 

KLL+MM miks şekline benzer.  

Kİ Dry tape:  

Biyopside ise lenfo-plazmositer proliferasyon izlenir.  

Tedavi: 

Asemptomatik olanlar tedavisiz izlenebilir. Klorambucil tercih edilen tedavidir. Hiperviskozite 

için  plazmaferez kullanılabilir. Fludarabin ve 2-deoksiadenozin de yararlıdır  

 

                 LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZLAR 

Antijen sunan dendritik makrofajların (dendritik histiositler) neoplastik çoğalmasıdır. Hücreler 

HLA DR, S-100, CD1a eksprese ederler.  

Hücrelerin geniş, vakuollü sitoplazmaları, lineer yarıklı (oluklu) veziküler çekirdekleri vardır. 

Sitoplazmada Birbeck granülleri olması karakteristiktir. Hastalık 3 klinikopatolojik guruba ayrılır; 

1-MULTİFOKAL MULTİSİSTEM LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZ (LETTERER-SİWE 

SENDROMU) 

Genellikle 2 yaş öncesi oluşur. Neoplastik Langerhans hücre infiltrasyonu nedeni ile deri 

lez-yonları belirgindir, seboreik erüpsiyonlar oluşur.  

Gövdenin ön ve arka yüzü ile skalp belirgin olarak etkilenir.Çoğu hastada HSM, LAP, 

yaygın osteolitik lezyonlar olur.  
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Kemik iliği infiltrasyonu sonucu; anemi, trombositopeni, lökopeni, bunlara bağlı olarak 

tekrarlayan otitis media ve mastoiditis olur.  

Tedavisiz vakalar hızlı, fatal seyreder. Yoğun KT ile 5 yıllık survi %50. 

 

2- ÜNİFOKAL VE MULTİFOKAL ÜNİSİSTEM LANGERHANS HÜCRELİ 

HİSTİYOSİTOZ (EOZİNOFİLİK GRANÜLOM) 

Kemiklerin medüller kavitesinde ekspansif-eroziv kitle yapan Langerhans hücreli tümör ile 

karakterizedir.  

Histiyositik hücrelerle birlikte değişik oranlarda eozinofil lökositler, lenfositler, plazma 

hücreleri ve nötrofiller de bulunabilir.  

Hemen her kemik etkilenirsede en sık kafa kemikleri, kostalar ve femur etkilenir. Ünifokal 

lezyonlar genellikle yetişkin ve büyük çocuklarım kemiklerini tutar. Asemptomatik olabilir.  

Ağrı, hassasiyet, patolojik kırık yapabilir. Spontan iyileşebilir, lokal eksizyon veya radyoterapi 

ile iyileşir. 

3. MULTİFOKAL ÜNİSİSTEM LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZ 

Gençler ve çocukları etkiler, kemiklerde multifokal eroziv kitleler yapan langerhans hücreli 

tümör vardır.  

Bazen tümör çevre yumuşak dokulara yayılır. %50 vakada hipotalamusun arka hipofiz sap 

kısmı etkilenir ve diabetes insipitus olur.  

Kafa kemiklerinde defektler + Diabetes insipitus+Ekzoftalmus kombinasyonu; Hand-

Schüller-Christian triadı olarak adlandırılır. Spontan iyileşme olabilir. Kemoterapi başarılıdır. 

 

4.  ERDHEIM-CHESTER HASTALIĞI 

Langerhans hücreli olmayan histiositozdur. Lipid yüklü makrofajların çeşitli organları infiltre 

etmesi ile karakterizedir. Sklerotik kemik lezyonları ile seyreder. Kemik ağrıları, egzoftalmi, nefes 

darlığı, böbrek yetmezliği, dibates insipitus, KC yetmezliği ile seyreder. 
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Langerhans hücreli histiositozda olan CD1a, S100 ekspresyonu olmaz. Birbeck 

inklüzyonu içermez. Tanı biopsi ile konur. 

Tedavi 

 Siklosporin 

 Kemoterapi 

INF 

Radyoterapi 

Kemoterapi 

5. Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis:  

Sigara kullanan yetişkinlerde görülen özel bir formdur.  

Sigara kullanımı bırakılırsa spontan kaybolabilir.  

Poliklonal langerhans hücreleri olması nedeniyle, neoplazm olmayıp reaktif hiperplazi olarak 

kabul edilir
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NEOPLAZi 

 

Neoplazi 

Dokuda kitle oluşturan, kontrolsüz ve otonom hücre artışını tanımlar.  

Kanser 

Bütün malign tümörleri tanımlar.  

Tümör:  

Vücuttaki bütün şişlik ve kitleleri tanımlar. 

 

Benign tümör 

İnvazyon ve metastaz potansiyeli olmayan lezyonu tanımlar.  

 

Malign tümör 

İnvazyon ve metastaz potansiyeli olan lezyonu tanımlar.  

 

İnvazyon 

Neoplastik hücrelerin komşu dokulara infiltre olmasını tanımlar.  

Epitelyal tümörlerde malignitein temel bulgusu; tümöral hücrelerin bazal tabakayı invaze edip 

geçmeleridir 

 

Metastaz 

Neoplastik hücrelerin kan, lenfatik ya da vücut boşlukları yolu ile bir başka organa göçünü 

tanımlar; metastaz ile malign hücreler normalde bulunmamaları gereken yerlerde izlenirler.  

 

Karsinom 

Epitelyal hücre kökenli malign tümörü tanımlar.  

 

Sarkom 

Mezankimal orjinli malign tümörü tanımlar.  

Sarkomlarda malignitein temel bulgusu; tümöral hücrelerindeki yüksek mitoz sayısıdır (tumor 

çapı, nekroz varlığı, anaplazi diğer önemli bulgulardır).  
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Displazi 

Matür bir hücrenin immatür bir hücreye dönüştüğünü tanımlar. Neoplastik hücrelerin (normal 

hücrelerden farklı nükleer boyut, şekil ve boyanma özelliği taşır ve atipik mitoz içerebilirler) epitelin bir 

kısmını kapladığı ancak bazal membran invazyonunun olmadığı duruma karşılık gelir. Maligniteler için 

prekürsördür ve reversibledir.  

 

Karsinoma insitu 

Neoplastik hücrelerin epitelin tüm katlannı kapladığı ancak bazal membran invazyonunun 

olmadığı durumu tanımlar. Reversibi bir tablodur; ancak neoplaziler için kuvvetli bir prekürsördür.  

 

Lösemi 

Kemik iliğindeki kök hücre kaynaklı ve periferik kana geçmiş malign hücrelerden oluşan malign 

tümörü tanımlar, (Ienfoid yada myeloid, kök hücrelerinden kaynakalır).  

 

Lenfoma 

Kemik iliğini sorunsuz olarak terk etmiş ve dokulara (lenf düğümü, dalak gibi) geçmiş 

lenfositlerin buralarda malign forma dönmesi ile oluşan tümörleri tanımlar.  

   

Diferansiyasyon:  

Hücrelerin matür forma benzerliklerini, yada matürasyonlarını tanımlar (skuamöz hücreli 

karsinom normal epidermisteki hücreler gibi keratinizasyon gösteriyoriarsa iyi diferansiye; hiç keratin 

üretimi yoksa kötü diferansiye olarak tanımlanır).  
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Anaplazi 

Bir tümörde diferansiyasyonun tamamen kaybını tanımlar. Grade lV tümöre karşılık gelir.  

 

Metaplazi 

Matür bir hücre tipinin sıklıkla kronik irritasyona cevap olarak bir başka matür hücre tipine 

dönüşmesini tanımlar. Genel kavram olarak reversibledır.  

 

Pleomorfizm 

Hücreler veya nükleuslar arası farklı boyut, şekil ve boyanma varlığını tanımlar.  

 

Transformasyon 

Normal bir hücrenin neoplastik bir hücreye dönüşümünü yada düşük grade bir neoplazinin 

yüksek grade tümüde dönüşümünü tanımlar.  
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Regresyon 

Malign bir tümör içindeki bazı hücrelerin beningnmatür forma dönmelerini tanımlar. insanda 

regresyon gösterdiği bilinen malign tümörler: Nöroblastom, retinoblastom, malign melanom, 

koryokarsinom.  

 

Karsinojen 

Bir maddenin direkt ya da indirekt olarak hücreyi transformasyona sokmasını tanımlar.  

 

Tümör süpresör gen 

Hücre siklusunu kontrol eden protein yapısındaki bir molekülü kodlayan geni tanımlar. 

Bozulduğunda malignite gelişimine neden olan genlerdir. Karsinogenezin başlaması için her iki 

kromozom üzerindeki genlerde bozulma ve hasarlanma gereklidir. Bozuklukları otozomal dominant 

geçer.  

 

Onkojen 

Hücre siklusunu kontrol eden ya da hücrede mitoz sinyal yolunda görevli bir proteini kontrol 

eden geni tanımlar, çok çalıştığında maligniteye neden olan genlerdir.  

 

Adenoma  

Glandüler epitel kaynaklı beningntümörü tanımlar (kalın barsak adenomlar). Kalın barsak 

tümörlerinin en önemli predispozan lezyonlarıdır..  

 

Kist adenom 

Büyük bir kist ve bunun duvarında yerleşmiş adenomdan oluşan beningntümörü tanımlar 

sıklıkla over ve appendikste izlenir.  
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Polip 

Glandüler mukozalardan dışa doğru beningnparmaksı çıkıntıları tanımlar. Adenom 

özelliğindeki bir tümör polip formunda büyürse adenomatöz polip olarak adlandırılır.  

 

Papillom 

Glandüler olmayan epitelierden (epidermis ve değişici epitel gibi) kaynaklanan dışa doğru 

selim, parmaksı çıkıntılar oluşturan lezyonları tanımlar.  

 

TUMORLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Her neoplazi iki komponentten oluşur.  

a-  Neoplastik hücreler (Parankimal hücreler): Monoklonal kökenlidirler. 

b-  Destek doku( stroma) 

Tümör hücrelerinin salgıladığı uyaranlar ile çevre beningndokudan gelişen ve tümörün içine 

ilerleyen kontrolsüz proliferasyon göstermeyen hücrelerdir. Damarlar ve destek dokudan oluşur).  

Destek dokunun non-tümöral mezankimal hücrelerden zengin, yoğun fibrozis içermesi 

desmoplazi olarak adlandırılır. 

 

Bifazik tümörler (Mixt Tümörler) 

Neoplaziyi oluşturan parankimal hücreler epitelyal ve mezankimal hücreleri beraber içerir. 

Her iki grupta neoplazik özellik mevcuttur.   

Bifazik karakterde olan malign tümörlere örnekler:  

Mezoteliyoma, sinovyal sarkom, malign mikst mezodermal tümör (uterusun karsinosarkomu).  

Bifazik karakterde olan Benign tümörlere örnekler:  

Fibroadenom (meme), pleomorfik adenom (mikst tümör, tükrük bezi), ameloblastom 

(odontojenik epitel).  
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Malign trifazik tümör: Wilms tümörü. 

 

Tümörlerin adlandırılması 

Tümörlerin adlandırılmalarında "-oma" eki beningntümörleri tanımlamada kullanılır. 

Hemangioma, fibroma, adenama, nöroma gibi.  

"-oma" eki ile sonlanan ama malign olan tümörler: Seminoma, lenfoma, kordoma, 

mezoteliyoma, nöroblastoma, nefroblastoma.  

 

Farklı tümör tanımlamaları 

Teratomlar   

Birden fazla germ hücre tabakasından kaynaklanır ve kimi olgularda her üç germ tabakasının 

parankimal hücrelerini de bir arada içerir (ektoderm: deri, nöral doku; endoderm: barsak ve bronş 

benzeri yapılar; mezoderm: kemik, kıkırdak gibi).  

Bu tümörler totipotansiyel hücrelerden kaynaklanır ve sıklıkla testis ve overde izlenir; ancak 

orta hat boyunca her yerde görülebilirler.  

Over teratomu tamamen matür elemanlardan oluşmuş ise matür teratom (sıklıkla kistiktir ve 

matür kistik teratom olarak adlandırılır) adını alır ve beningnkabul edilir; dermoid kist tanımlaması 

geniş alanlarda matür deriden (ve diğer matür elemanları da içerebilir) oluşan teratomu tanımlar; 

beningnbir lezyondur. Overin germ hücreli tümörlerinin %90'lnl oluştururlar.  
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Eğer bir over teratomunda immatür eleman özellikle de immatür nöral doku (nöroepitelyal 

doku) saptanırsa malign ve kötü prognozlu olarak kabul edilir.  

 

Testis teratomları 0-5 yaş arasında ise hemen daima (immatür eleman içersin ya da 

içermesin) beningnseyirlidir. ve testisin çıkarılması kür sağlar. Aksine testis teratomları 20 yaş üstünde 

saptanırlarsa hemen daima malign seyirlidir. (immatür eleman içersin ya da içermesin). Testis ter-

atomlarında prognozu en iyi gösteren bulgu tanıanındaki hastanın yaşıdır.  

Blastomlar  

Dokuların fetal analoglarına benzer immatür hücrelerden çıkan tümörlerinin adlandırılmasında 

kullanılır. Retinoblastom, nöroblastom, medülloblastom, hepatoblastom, pulmoner blastom, 

pankreatoblastom gibi blastik tümörlerin hemen hepsi maligndir.  

Fakat kondroblastom, hemanjioblastom ve osteoblastomun beningntümörler olduğu 

unutulmamalıdır.  

Non-neoplastik iki lezyon olan koristom ve hamartom tümöre benzer şekilde tanımlanmaktadır.  

Koristom 

Normal doku görünümdeki ektopik artıklardır. ince barsak mukozasındaki nodüler pank-reatik 

hücre adaları, nazal kavitede ektopik beyin do-kusunun bulunması ve adrenal hücrelerinin böbrek 

kapsülü altında bulunması gibi.  

Hamartom 

Hamartomlar temelde bir malformasyondur, bir dokuda bulunması gereken öğelerin 

disorganize ve kitle oluşturacak tarzda bulunmasıdır.  

Akciğerde; kan damarları, bronşlar ve kıkırdağın disorganize şekilde tümöral kitle oluşturarak 

bir arada bulunmasına akciğerin kondroid hamartomu adı verilir. Sıklıkla erişkin yaşta ve akciğerin 

üst yarısında iyi sınırlı, radyolojide patlamış mısır benzeri kalsifikasyon içeren soliter pulmoner nodül 

olarak izlenir. Kondroid hamartom akciğerin en sık beningntümörüdür.  

 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                               1088 

 

Hamartomlar beningnlezyonlardır ve genel olarak prekanseröz değildirler. 

Cowden sendromunun hamartomatöz polipleri beningndir, malignleşmez. Ancak meme ve 

papiller tiroid karsinomu riski vardır. 

Peutz-Jeghers sendromunun hamartomatöz polipleri beningndir. Ancak %5 olasılıkla 

malignleşebilirler.  

BENİGN VE MALİGN NEOPLAZMLARIN ÖZELLİKLERİ 

Diferansiyasyon kaybedilmesi (polarite kaybı) ve anaplazinin bulunması 

Büyüme hızı 

Lokal invazyonun bulunması 

  Metastaz gelişimi 

  Hücresel anormallikler 

 

Beningn ve malign tümörlerin farkları 

 Benign Malign 

Büyüme hızı Yavaş Hızlı 

Mitoz Az Çok 

Nükleer kromatin Normal Artmış, kabalaşmış 

Diferansiyasyon İyi Kötü 

Lokal büyüme Ekspansif İnvazif 

Kapsül Sıklıkla mevcut Kuralalarak yoktur 

Doku destrüksiyonu Minimal Belirgin 

Damar invasyonu Yok Genellikle var 

Metastaz Yok Genellikle var 
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Metastaz 

Lenfatikler, kan damarları, vücut kaviteleri yolu ile tümöral hücrelerin organlara yayılmasını 

tanımlar. Metastaz tümörler için en güvenilir malignite bulgusudur.  

 

Feokromasitoma, paraganglioma, dev hücreli kemik tümörü, (çoğunlukla hipofiz karsinomları 

ve paratiroid karsinomları) yalnızca metastaz yaptığında malign kabul edilebilen tümörlerdir. Metastaz 

yapmadıkları sürece ise benign oldukları kabul edilir.  

İnsanda malign olduğu halde metastaz yapmayan iki tümör vardır: Beyin tümörleri 

(medulloblastom karaciğer metastazı hariç) ve derinin bazal hücreli karsinomu (skiröz tipi hariç) 

Lenfatiklerin invazyonu ile lenf düğümüne metastaz, sıklıkla karsinomlarda izlenir; meme 

karsinomunda sıklıkla aksillar lenf nodu metastazı gelişmesi gibi.  

Karsinomlar genellikle lenfatik metastazın ardından hematojen metastaz yaparlar. Sarkomlar 

ise ön planda hematojen metastaz yapan tümörlerdir. Osteosarkom hastalarında hemen hiç lenf 

metastazı olmamasına karşın, olguların %90'dan fazlasında hematojen yolla akciğer metastazı oluşur.  

Hematojen metastaz öncelikle venöz damarlarla gerçekleşir (arter duvarı daha kalın ve 

invazyona daha dirençlidir), sistemik venöz dolaşımın yönü nedeni ile en sık akciğer metastazı izlenir; 

eğer batın içindeki bir tümörde venöz metastaz gelişirse bu sıklıkla karaciğere olacaktır.  

Arter duvarı ve kıkırdak doku, tümör invazyonuna en dirençli dokulardır.  

Çizgili kas ve dalak kanlanması bol olmasına karşın, hemen hiç kan yolu ile karsinom 

metastazı almazlar. 

Lenfatik yolla metastaz yapabilen sarkomlar malign fibröz histiyositom ve daha düşük oranda 

alveolar rabdomiyosarkomdur.  

Karaciğer ve böbrek karsinomları (RCC, Wilms, Surrenal Ca) ise lenf düğümü metas-

tazından daha sık kan yolu ile (Vena cava) metastaz yaparlar.  

Sarkomlar, melanom ve meme karsinomu sıklıkla sistemik dolaşıma girerek yaygın 

hematojen (arteriyel) metastaz yaparlar.  

Sindirim sistemi özellikle de pankreas tümörlerinin ise portal ven üzerinden karaciğer 

metastazı yapmaları tipiktir. Sıklıkla kemik metastazı yapması beklenen tümörler ise meme ve prostat 

karsinomudur. Çocukluk çağında kemiğe en sık metastaz yapan tümör ise nöroblastomdur.  

Metastaz sadece organların aldıkları kan miktarı ile bağlantılı değildir. Örneğin akciğer 

karsinomlarının en sık izlenen hematojen metastazı sürrenaledir (olguların %50'den fazlasında 

saptanır); olasılıkla hematojen metastazda tümör hücre yüzey reseptörleri rol almaktadır.  
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Paravertebral pleksus yolu (Batson venieri) ile vertebraya tümör embolileri atarak sıklıkla 

metastaz yapan tümörler; tiroid, prostat ve meme karsinomlarıdır.Prostat kanseri en sık hematojen 

metastazlarını paravertebral pleksus yolu ile vertebraya (osteoblastik nitelikte) yapar.  

Beyin zarlarında multipl metastaz (leptomeningeal karsinomatozis) tablosu oluşturan 

tümörler: Meme (özellikle lobüler karsinom), prostat, akciğer karsinomları, lenfoma, lösemi. Kötü 

prognozludur. Tanı sonrası 4-6 arasında sürvi söz konusudur.  

Beyne en sık metastaz yapması beklenen tümörler ise meme ve akciğer karsinomlarıdır 

(seyri süresince beyne en sık metastaz yapan akciğer tümörü küçük hücreli karsinomdur.) Çocukluk 

çağında ise ALL dir.  

Vücut kaviteleri yoluyla metastazda, Krukenberg tümörü örnektir. Krukenberg tümörü midenin 

taşlı yüzük hücreli karsinomunun veya kolon karsinomlarının overe, periton yolu ile bilateral 

metastazını tanımlar.  

 

Özellikle vücut kaviteleri yolu ile metastaz yapma eğilimi olan tümör mezoteliyomadır.  

Vücut kavitelerini kullanarak sıklıkla metastaz yapan tümörlere bir diğer örnek ise over 

karsinomlarıdır; over karsinomları batı n içine dökülen tümör hücreleri ile asit ve yaygın intraabdominal 

ve uzak peritoneal alanlara metastazlar oluştururlar.  

Beyin tümörleri içinden özellikle medülloblastomlar serebrospinal sıvı içinden yaygın merkezi 

sinir sistemi metastazı yaparlar (seeding metastaz).  

 Büyüme Hızı   

Malign tümörler kural olarak benignlerden daha hızlı büyürler; fakat insanda birkaç benign 

tümör malign tümörlerden daha hızlı büyüyebilir. Örneğin: keratoakantom derinin skuamöz hücreli 

karsinomundan daha hızlı büyür; memenin filloides tümörü memenin klasik invazif duktal 

karsinomlarından daha hızlı büyür ve inflamatuar psödotümörler pek çok malign tümörden daha hızlı 

büyürler.  

Hormona duyarlı dokulardan kaynaklanan tümörler hastanın hormon düzeyine bağlı büyüme 

gösterebilir (Uterus leiomiyomları meme, prostat tümörlerinde saptanabilir).  

Meningiomlarda progesteron, uterus leiomiyomları ve desmoid tümörde östrojen ve 

nazofarengiyal angiofibromlarda testosteron reseptörü varlığı unutulmamalıdır. Meme ve endometriyal 

karsinomlarda tümör hücrelerinde hem östrojen hem de progesteron reseptörü bulunur.  
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Hızla ve progresif büyüyen malign tümörlerde kanlanamama sonucu tümörün merkezinde 

iskemik nekroz (koagülasyon nekrozu) oluşumu beklenir. Nöroblastom gibi hızla büyüyen 

tümörlerde, böbrek hücreli karsinom gibi geç yakalanan tümörlerde de nekroz izlenebilir. 

Nekroz malign tümörlerde sık görülen bir bulgu olmakla beraber büyük benign tümörlerde 

(uterus myomunda izlenebileceği gibi) de izlenebilir.  

 

Kapsül 

Benign tümörkler, kapsüle sahiptir ve bu tümörler kapsül ve çevre doku invazyonu 

oluşturmazlar. Bundan dolayı cerrahi olarak kolayca çıkarılabilirler.  

Gerçek kapsülü olan tümörler benign; ancak kapsülü olmayan tümörler beningnde olabilir 

(hemanjiom ve uterus leiomyomları kapsülsüz benign tümörlerdir). 

 

Malign neoplazmlar ise genellikle kapsülsüzdürler ve çevre dokuya, invazyon, destrüksiyon 

ve penetrasyon oluştururlar.  

Metastazın ardından malignitenin en güvenilir bulgusu lokal invazyondur.Malign tümörlerin 

cerrahi çıkarılmaları kapsülsüz olmaları ve invazif büyümeleri nedeni ile güçtür.  
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KANSER EPİDEMİYOLOJİSİ 

ABD 'deki ölüm nedenleri göz önüne alındığında maligniteler ikinci en sık nedendir. Kanserler 

içinde sıklık incelendiğinde; 

Kadında en sık tanı alan maligniteler: %32 meme ca, %12 akciğer, %11 kolon ve rektum, 

%6 uterus korpus, %4 NHL, %4 over karsinomu, %3 malign melanom  

Erkeklerde en sık tanı alan Maligniteler: %33 prostat, %14 akciğer, %11 kolon ve rektum, 

%6 mesane, %4 NHL; %4 malign melanam 

Kadında kanser nedenli ölümler: %25 akciğer, %15 meme, % 11 kolon ve rektum, %6 

pankreas, %5 over 

Erkekte kanser nedenli ölümler: %31 akciğer, % 10) prostat, % 10 kolon ve rektum, %5 

pankreas 

Çevresel faktörler ve coğrafik dağılım:  

Coğrafik dağılım gösteren tümörler  

Sindirim sistemi 

Ösefagus 

Mide  

Karaciğer 

Kolon 

Deri 

Melanom 

Skuamöz hücreli 

Meme 

Duktal/lobüler 

Genital 

Prostat 

Penis 

Lenfoid 

Burkitt lenfoma 

İran, Çin, Afrika 

Japon, Şili, İrlanda 

Sahraaltı Afrika, Güneydoğu Asya 

ABD, batı Avrupa 

 

Avusturalya, güney ABD 

Avustralya, güney ABD 

 

ABD, Batı Avrupa 

 

ABD, Batı Avrupa 

Güney Amerika 

 

Sahra altı Afrika 

Son 50 yılda insidensi artan maligniteler; akciğer kanseri (sigara), prostat kanseri (yaşam 

süresinin artışı ve saptanma oranında artış), kaposi sarkomu (AIDS).  

0-5 yaş arası görülmesi beklenen malign tümörler: Akut lenfoblastik lösemi (ALL), Wilms 

tümörü, retinoblastom, nöroblastom, testisin yolk sac tümörü, rabdomyosarkom.  

6-15 yaş arası: Osteosarkom, Ewing sarkomu, PNET, medülloblastom 

25-40 yaş arası: Testis tümörleri (Seminom, teratokarsinom)  

Bifazik yaş dağılımı gösteren tümörler: Hodgkin hastalığı ve nazofarenks tümörleri (birinci 

pikieri 10-20, ikinci pikieri 60 yaş üstünde izlenir).  
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Ağırlıkla erkeklerde izlenen tümörler: Sindirim sistemi tümörleri (orofarinks, özofagus, 

mide), karaciğer, mesane, akciğer.  

Ağırlıkla kadınlarda izlenen tümörler: Tiroid, endokrin, safra kesesi, meningiom.  

 

Preneoplastik Hastalıklara örnekler 

   Karaciğer sirozu (HBV, HCV, hemakromaztoz)  ⇒ Hepatoselüler karsinom 

   Solar keraztoz (Aktinik keratoz) ⇒ Skuamöz hücreli karsinom 

   Kronik atrofik gastrit (H. pylori ya da pernisiyöz anemi nedneli) ⇒ Mide karsinomu 

   Ülseratif kolit, Crohn hastalığı ⇒ Kolon adenokarsinomu 

  Kemiğin Paget hastalığı, osteomyeliti, avasküler nekrozu ⇒ Osteosarkom 

   Oral ve genital mukozada lökoplaki ⇒ Yassı epitelyum hücreli karsinom  

   Hashimoto, Graves hastalığı ⇒ Papiller tiroid karsinomu.  

   Yanık, skar gelişimi ⇒ Marjolin ülseri (yassı epitelyum hücreli karsinom)  

  Villöz adenomlar gibi bazı beningntümörler de karsinom gelişimi için predispozisyondur.  

   Gonadal disgenezi ⇒ Germ hücreli tümörler 

  Sürekli rejeneratif hücre proliferasyonu; osteomyelit fistüllerinin ağzından skuamöz hücreli 

karsinom çıkması, sirozda rejeneratif hepatositlerde hepatosellüler karsinom çıkması gibi.  

  

Genetik temelli kanser sendromlarında izlenen 6 karakteristik bulgu: 

  Tümör daha erken yaşta saptanır.  

  Otozomal dominanttır (DNA onarım bozuklukları hariç; bunlar otozomal resesiftirler; (BRCA 1 

ve 2 hariç).  

  Pozitif aile hikayesi bulunur.  

  Genellikle organları bilateral tutar.  

  Tutulan organda mültipl primer odak saptanır.  

  Aynı embriyolojik kökenden gelen diğer dokularda da multipl tümörlerin gelişimi beklenir.  

 

KANSERİN BİYOLOJİK KÖKENİ 

Üç gen grubunda oluşan genetik hasar, karsinom gelişiminin ilk aşamasıdır. Bunlar büyümeyi 

uyaran onkogenlerin aktivasyonu, kanser süpresör genlerin inaktivasyonu ve apopitozisi 

düzenleyen genlerdeki mutasyonlardır 

Ek olarak DNA onarım genlerindeki bozukluk major rol oynayan patolojilerden biridir. Her tip 

mutasyonun oluşmasına yol açar. 
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Familial or Genetic Susceptibility to Malignancy 

DISORDER TUMOR/CANCER COMMENT 

CHROMOSOMAL SYNDROMES     

Chromosome 11p-(deletion) with 
sporadic aniridia 

Wilms tumor Associated with genitourinary anomalies, mental 
retardation, WT1 gene 

Chromosomal 13q-(deletion) Retinoblastoma 

  Sarcoma 

Associated with mental retardation, skeletal 
malformations; autosomal dominant (bilateral) or 
sporadic new mutations in the RB1 gene 

Trisomy 21 Lymphocytic or nonlymphocytic 
leukemia, especially 

megakaryocytic leukemia 

Risk of acute lymphocytic leukemia is increased 
20%;risk of acute myelocytic leukemia is increased 

400%;patients have an increased sensitivity to 
chemotherapy 

  Transient leukemoid reaction   

Klinefelter syndrome (47, XXY) Breast cancer — 

  Extragonadal germ cell tumors   

Trisomy 8 Preleukemia — 

Noonan syndrome Juvenile myelomonocytic 
leukemia 

Autosomal dominant; mutations in PTPN11 gene 

Monosomy 5 or 7 Myelodysplastic syndrome Recurrent infections may precede neoplasia. 

CHROMOSOMAL INSTABILITY     

Xeroderma pigmentosum Basal cell and squamous cell 
carcinomas 

Autosomal recessive; failure to repair UV-damaged 
DNA. Mutations in XP gene on chromosome 3p25 

  Melanoma   

Fanconi anemia Leukemia 

  Myelodysplastic syndrome 

Autosomal recessive; chromosome fragility; positive 
diepoxybutane test result; mutations in FANCX gene 

family. 

  Liver neoplasias   

  Rare head and neck tumors   

  Gastrointestinal and genitourinary 
cancers 

  

Bloom syndrome Leukemia 

  Lymphoma 

  Solid tumors 

Autosomal recessive; increased sister chromatid 
exchange; mutations in BLM gene, a member of the 

RecQ helicase gene family. 

Ataxia-telangiectasia Lymphoma Autosomal recessive; sensitive to x-irradiation, 
radiomimetic drugs; mutation in ATM tumor 

suppressor gene 

  Leukemia   

  Central nervous system and non-

neural solid tumors (less 
commonly) 

  

Dysplastic nevus syndrome Melanoma Autosomal dominant; some cases associated with 
mutations in CDKN2A gene 

Rothmund-Thompson syndrome Osteosarcoma Autosomal recessive; mutation in RecQ helicase 
gene family 

  Skin cancers   

Werner syndrome (premature 
aging) 

Soft tissue sarcomas Autosomal recessive; mutation in the WRN gene—

member of the RecQ helicase gene family 

IMMUNODEFICIENCY 

SYNDROMES 
    

Wiskott-Aldrich syndrome Lymphoma, leukemia X-linked recessive; WAS gene mutation (Xp11.22–

23); WASp protein functions in signal transduction 

associated with cytoskeletal actin filament 
rearrangement 
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DISORDER TUMOR/CANCER COMMENT 

X-linked immunodeficiency 

(Duncan syndrome) 

Lymphoproliferative disorder X-linked;Epstein-Barr viral infection may be fatal; 
mutation in SH2D1A gene locus 

X-linked agammaglobulinemia 

(Bruton disease) 

Lymphoma, leukemia X-linked;mutation in BKT gene resulting in absence 

of mature B cells 

Severe combined 

immunodeficiency 

Leukemia, lymphoma X-linked;mutations in ADA gene 

OTHERS     

Neurofibromatosis type 1 Neurofibroma Autosomal dominant, mutation in tumor suppressor 
gene, NF1 

  Optic glioma   

  Acoustic neuroma   

  Astrocytoma   

  Meningioma   

  Pheochromocytoma   

  Sarcoma   

Neurofibromatosis type 2 Bilateral acoustic neuromas Autosomal dominant; mutation in tumor suppressor 
gene NF2 

  Meningiomas   

Tuberous sclerosis Fibroangiomatous nevi Autosomal dominant 

  Myocardial rhabdomyoma   

Gorlin-Goltz syndrome (nevus 
basal cell carcinoma syndrome) 

Multiple basal cell carcinomas Autosomal dominant; mutation in PTCH gene 

  Medulloblastoma   

Li-Fraumeni syndrome Bone Mutation of P53 tumor-suppressor gene, autosomal 

dominant 

  Soft tissue sarcoma   

  Breast   

Retinoblastoma Sarcoma Autosomal recessive; Increased risk of secondary 
malignancy 10–20 yr later, mutation in RB tumor 

suppressor gene 

Hemihypertrophy ± Beckwith 
syndrome Wilms tumor 

WT1 gene. 25% develop tumor, 

most in first 5 yr of life 
  

  Hepatoblastoma   

  Adrenal carcinoma   

von Hippel-Lindau disease Hemangioblastoma of the 
cerebellum and retina 

Autosomal dominant, mutation of tumor-suppressor 
gene, VHL gene 

  Pheochromocytoma   

  Renal cancer   

Multiple endocrine neoplasia 
syndrome, type 1 (Wermer 
syndrome) 

Parathyroid, pancreatic islet, and 
pituitary tumors 

Autosomal dominant; mutation in PYGM tumor 

suppressor gene 

Multiple endocrine neoplasia 
syndrome, type 2A (Sipple 

syndrome) 

Medullary carcinoma of the thyroid Autosomal dominant; mutations in Cys rich regions of 
the RET gene activates this proto-oncogene. RET 

codes for a tyrosine kinase; monitor calcitonin and 
calcium levels 

  Hyperparathyroidism   

  Pheochromocytoma   

Multiple endocrine neoplasia type 
2B (multiple mucosal neuroma 
syndrome) 

Mucosal neuroma Autosomal dominant; mutation in catalytic site (codon 
883 or 914) activates proto-oncogene. RET codes for 

a tyrosine kinase. 

  Pheochromocytoma   
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DISORDER TUMOR/CANCER COMMENT 

  Medullary thyroid carcinoma   

  Marfan habitus   

  Neuropathy   

Familial adenomatous polyposis Colorectal and thyroid carcinoma Autosomal dominant; mutation in APC gene 

  Duodenal and periampullar 
carcinomas 

  

  Pediatric hepatoblastoma   

Familial juvenile polyposis Colorectal carcinoma Autosomal dominant; mutation in SMAD4 gene 

Hereditary nonpolyposis colon 
cancer (Lynch syndrome, NHPCC) 

Colon cancer Autosomal dominant; mutation in mismatch repair 
genes; hMSH2, hMLH1, PMS1, PMS2, hMSH6, 

hMSG3 

Turcot syndrome Pediatric brain tumors Mutation in the APC gene 

  Increased risk of colon carcinoma 
and polyps 

  

Familial adenomatous polyposis 
coli 

Adenocarcinoma of colon Autosomal dominant, APC gene 

Gardner syndrome Adenocarcinoma of colon Autosomal dominant, APC gene 

  Skull and soft tissue tumors   

Peutz-Jeghers syndrome Gastrointestinal carcinoma Autosomal dominant, LKB1 gene codes for a Ser/Thr 

kinase that regulates cell cycle, metabolism, cell 
polarity 

  Ovarian neoplasia   

Hemochromatosis Hepatocellular carcinoma Autosomal dominant; malignancy associated with 

cirrhotic liver 

Glycogen storage disease 1 (von 

Gierke disease) 

Hepatocellular carcinoma Autosomal recessive; malignancy associated with 

cirrhotic liver. Mutation in glucose-6-phosphatase or 
glucose 6-phosphatase translocase gene 

Tyrosinemia, galactosemia Hepatocellular carcinoma Autosomal recessive; tumor associated with cirrhotic 
liver 

BRCA1 and BRCA2 Breast and ovarian cancers DNA repair defect 

Sickle cell trait Renal medullary carcinoma Etiology unknown 

 

PROTOONKOGENLER ve BÜYÜME FAKTÖRLERİ 

Fizyolojik görevleri hücreyi gerektiğinde mitoza sokmaktır. Translokasyonlar sonrasında 

patolojik olarak aşırı kullanılmaya başlarlar ise hücreyi kontrolsüz proliferasyona süreklerler ve bu 

maligniteye geçişte ilk adımlardan biridirler.  

Pro-onkojenler patolojik kullanılıp malignite için zemin oluşturduklarında onkojen olarak 

adlandırılırlar. Retrovirüslerle veya karsinojenik maddelerin etkisi ile proonkojenler, onkogenlere 

dönüşebilirler.  
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Onkogen aktivasyonuna neden olan belli başlı translokasyonlar 

Tümör Translokasyonlar 

KML: t (9, 22)  
AML, ALL : t (4, 11) ; t (6, 11)  
Burkitt lenfoma, T hücreli ALL: t (8, 14)  
Mantle cell lenfoma: t (11, 14)  
Foliküler lenfoma: t (14, 18)  
T-hücreli ALL: (8, 14) ; t (10, 14)  
Ewing sarkomu: t (11, 22)  

Abl/bcr 
AF4/MLL, AF6/MLL 
c-myc / lgH 
cyclin D / lgH 
lgH / bcl-2 
c-myc / YCR-; Hox 11 / TCR- 
FL-1 / EWS 

 

Onkogenler, Aktivasyon Mekanizmaları ve Neden Oldukları Tümörler 

Kategori Protoonkogen Mekanizma Birlikte görüldükleri tümörler 

Büyüme Faktörleri 
PDGF �  Ss Overekspresyon Astostom  

Osteosakom 

FboblastGowth Fatos Hst-1 Overekspresyon Mde kase 

 lt-2 Amplifikasyon Mesae a meme a ve melaom 

TGF alfa TGFalfa Overekspresyon Astostom, Tod a 

HGF HGF Overekspresyon Hepatosellüle a 

Büyüme Faktör reseptörleri(RTK) 
EGF eseptö ales ERB-1                 Overekspresyon Akğe skuamo a, glomla 

 ERB-B2 Amplifikasyon Meme a ve ove a 

CSF-1 eseptöü Fms Nokta mutasyon Lösem 

Nöotop faktö eseptöü Ret Nokta mutasyon MEN lIAveMEN lIB 

  Rearrangement Famlyal medülle tod CA, Spoadk tod 

paplle CA 

PDGF eseptöle PDGF-R Overekspresyon Glomala 

Stem Cel Faktö eseptöü KIT Nokta mutasyon Gastotestal stomal tümöle, Dğe 

yumuşak doku tümöle 

Sinyal İletim Proteinleri 
GTP bağlayala K-RAS Nokta mutasyon Kolo, akğe, paeas a 

 H-RAS Nokta mutasyon Mesae ve böbek a 

 N-RAS Nokta mutasyon Melaom, hematolojk malgtele 

Noeseptö to ka Abl Translokasyon Kok myelod lösem Akut lefoblastk 

lösem 

RAS syal letm BRAF Nokta mutasyon Melaom, evus 

WNT syal letm beta -Cate      Nokta mutasyon Hepatoblastom, Hepatosellüle a 

Nükleer regülatör proteinler 
Taskpsyo aktvatöle C-My Translokasyon Buktt lefom 

 N-my Amplifikasyon Nöoblastom 

 L-my Amplifikasyon Akğe küçük hüel CA 

Hücre siklus regülatörler 
Sklle Skl D Translokasyon Metle hüel lefoma 

  Amplifikasyon Meme, öefagus CA 

 Skl E Overekspresyon Meme a 

Skle bağımlı kala CDK4 Amplifikasyon Globlastom, melaom, sakom 
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ONKOGEN ve TÜMÖRLER (özet)   

GEN İLİŞKİLİ TÜMÖR 

Abl KML 

C-myc Burkitt lenfoma 

Erb-B2 Meme, over, mide kanseri 

ras Kolon kanseri 

L-myc KHAK 

N-myc Nöroblastom 

Ret MEN 2-3 

 

A-Büyüme Faktörleri (BF)  

Büyüme faktörlerinin sentezini kodlayan protoonkogenlerdeki mutasyonlar onkojenik gen ve 

onkojenik büyüme faktörü (onkoprotein) oluşumuna neden olur.  

B-Büyüme Faktör Reseptörleri (Reseptör Tirozin kinaz ) 

Fms: Makrofaj Koloni Stimulan Faktör (fms like tk-3) kodlar. Hematolojik malignitelerde 

mutasyonludur. 

c-erbB-1, neu/HER2/c-erb2, c-erbB-2, c-erbB-3 : EDGF reseptör TK kodlar. C-erbB1 kolon 

kanseri, c-erb-B2 ise meme kanserinden sorumludur. C-erb B2 onkogeni pozitif olan meme ve over 

kanserlerinin prognozu negatif olanlardan daha kötüdür. Survileri kısadır ve tedavi sonrası nüks sıktır.  

Pertuzumab Her 2/neu ilişkili EDGF R dimerizasyonunu önler. 

Trastuzumab (EDGF R monoklonal Ab) (Herceptin) metastatik meme kanseri tedavisinde 

kullanılır.  

Cetuximab (EDGF R monoklonal Ab ) kolon ve baş boyun kanserlerinde kulalnılır. 

met (HGF-receptor) : Hepatosit Growth faktör reseptörünü kodlar. Sinovial sarkom, 

mezotelima, karaciğer, böbrek tümörlerinde mutasyonludur. 

Ret: TK kodlar. Medullar tiroid kanseri, mukozal noroma (MEN-2), Hirshprung hastalığında 

mutasyonludur. 

Kit: GIST (Gastrointestinal stromal tumor) ve bazı hematopoiteik tümörlerde mutasyonludur. 

Flk-1 : VEGF reseptör TK kodlar. Glioblastoma Multiformede aktivedir. 

PDGFR alfa : Medulloblastomlarda ve familial GIST te mutasyonludur. 

C-Sinyal İleten Proteinler  

Bu kategorinin bilinen 2 üyesi: c-Ras ve c-abl dir.Ras gen mutasyonu insan tümörlerinde 

en sık görülen onkogen anormalliğidir.  
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c-abl :9. kromozomda bulunur. 22. kromozomdaki bcr ile fizyonu KML hastalarında Philadelphia 

kromozomunun oluşturur. Fuzyon sonucu 210 Kd ağırlığındaki TK kodlanır.  

  Gefitinib ve erlotinib KHDAK, pankreas kanserinde kullanılan TK inhibitörüdür. 

İmatinib KML ve GIST de kullanılan tirozin kinaz inhibitörüdür. 

Sorafenib raf kinaz inhibitörüdür. (RCC) 

Sunitinib multikinaz inhibitörüdür. 

 

D-Nükleer Transkripsiyon (Kopyalanma) Faktörleri  

DNA transkripsiyonunu kontrol eden genlerdeki mutasyonlar da malign transformasyona 

neden olur. Bu transformasyon: Myc, Myb, Jun, Fos, Rel onkogenlerinde oluşur.  

myc onkogeni insanda tümörlerde en sık görülen transkriptör faktör gen bozukluğudur. Bu 

etkisini DNA'ya bağlanarak yapar.  

Myc: Burkitt lenfoma (B hücreli ), t(8-14) ile c-myc(8. kromozom), immunglobulin geninin 

(14.kromozom) yanına taşınarak aşırı aktive olur. L-myc : KHAK, N-myc: Nöroblastom 

 

Myb: Aterom plağının kalınlaşmasında ve bazı insan kanserlerinde önemlidir. 

FLI1 :myc benzeri proto-onkogendir.Ewing sarkomunda;  t(11-22) ile EWS ile birleşip, aberan 

transkripsiyon faktörü oluşturur.  
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E- Mitoz Siklusunu Kontrol Eden Genler (Siklin ve Siklin'e Bağımlı Kinaz Genleri)  

Siklinler, sikline bağımlı kinazlar (CDK'lar) la birlikte hücre siklusunda G1 den S fazına geçişi 

sağlar. 15 ten fazla farklı siklin molekülü tanımlanmıştır.  

Siklin /CDK kontrolü bozulursa DNA sentezi anormal şekilde artar ve neoplastik gelişme 

başlar.  

Siklin D geni bozukluğunda: Özofagus ca, Meme ca, Skuamöz hücreli ca ve Lenfomalar 

oluşur. CDK4 gene amplifikasyonunda ise melanom, sarkomlar ve GBM oluşur.  

CDK inhibitörler (CDKİ) CDK yı inhibe ederek hücre siklusunu durdurmakla görevlidirler. p21 

[CDKN1A], p27 [CDKN1B], ve p57 [CDKN1C] gibi CDK inhibitörleri bir çok CDK tipini inhibe ederler.  

p15 [CDKN2B], p16 [CDKN2A], p18 [CDKN2C], ve p19 [CDKN2D]) INK4 (A-D) proteinleri 

Siklin D/CDK4 ve siklin D/CDK6 yı selektif inhibe ederler.  

 

Oncogene Activators of Pediatric Tumors 

MECHANISM CHROMOSOME GENES PROTEIN FUNCTION TUMOR 

Chromosomal 
translocation 

t(9;22) BCR-ABL Chimeric tyrosine kinase Acute lymphocytic leukemia, chronic 
myelocytic leukemia 

  t(1:19) E2A-

PBX1 
Chimeric transcription factor Pre-B acute lymphocytic leukemia 

  t(14:18) CMYC Transcription factor Burkitt lymphoma 

  t(15;17) APL-

RARα 
Chimeric transcription factor Acute promyelocytic leukemia 

Gene amplification Amplicon NMYC Transcription factor Neuroblastoma 

  Amplicon EGFR Growth factor kinase, Glioblastoma 
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MECHANISM CHROMOSOME GENES PROTEIN FUNCTION TUMOR 

tyrosine kinase 

Point mutation 1p NRAS GTPase Acute myelocytic leukemia 

  10q RET Tyrosine kinase Multiple endocrine neoplasia, type 2 

 

 

 

TUMOR SUPRESOR GENLER 

Bu genler düzenli çalıştıklarında malignite çıkmasına engelolan bozulduğunda maligniteye yol 

açan proteinleri kodlarıar.  

Karakteristik olarak otozomal dominant geçiş gösterirler.  

 

 

Tümör Süpresör Gen Bozukluklarında Oluşan Tümörler 

Hücresel 

Lokalizasyon 

Gen Fonksiyon Somatik mutasyon ile 

oluşan tümör 

Kalıtsal mutasyon ile 

oluşan tümör 

Hücre yüzeyi TGF-β res. 

E-cadherin 

Grovvth inhibisyonu 

Hücre adezyonu 

Kolon kanseri 

Mide kanseri 

? 

Familyal mide kanseri 

NF-1 

Merlin 

RAS inhibisyonu 

Hücre iskelet stabilitesi 

Schwannoma 

Schvvannoma 

Meningioma 

Ependimom 

Nörofibromatozis Tip-1 

ve sarkomlar 

Nörofibromatozis tip II 

(Akustik Schvvannoma, ve 

meningioma) 

Plazma 

membranı 

Patched 

(PTCH) 
TGF- β R ve PDGFR 

sentezi 

- Gorlin sendromu (nevoid 

bazal celi ca sendromu) 

APC/ 

p catenin 

Sinyal inhibisyonu Mide, kolon, pankreas 

cave melanoma 

Familyal adenomatoz 

polipozis koli: Kolon ca 

PTEN (P27) Fosfataz aktivitesi taşır. 

Apoptozis ↑ 
Endometrium ve 

Prostat ca 

Cowden sendromu 

Sitozol 

SMAD2 

SMAD4 
TGF β sinyal iletimi Kolon ca 

Pankreas ca 

- 

- 

Rb Mitoz siklus 

regülasyonu 

Retinoblastoma, 

osteosarkoma, meme, 

kolon, akciğer ca 

Retinoblastom 

Osteosarkom 

P53 Hücre siklusu, Kanserlerin Li-Fraumeni Sendromu 

 apoptozis çoğunluğu* Multipl ca ve sarkom 

wt-i Nükleer transkripsiyon Willms tm Wilms Tm. 

P16 CDK inhibisyonu Pankreas, özofagus Malign melanom 

BRCA-1 DNA onarımı - Kadın meme, över ca 

BRCA-2 DNA onarımı - Kadın, erkek meme ca 

Çekirdek 

KFL-6 Transkripsiyon (P21 

sentezi) 

Prostat kanseri - 
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VHL Transkripsiyon Renal celi ca Renal celi ca, Feokromasitoma 

Hemangioblastom Meningial 

angiomatozis. 

     

 

TÜMÖR SÜPRESÖR GENLER (özet)  

Gen  Kromozom  İlişkili tümör  

Rb  13q  Retinoblastom, osteosarkom  

BRCA 1 ve 2  17q, 13q  Meme ve over kanseri  

P 53  17p  
Birçok kanser, Li-Fraumeni 

sendromu  

P 16  9p  Melanoma  

APC  5q  Kolon kanseri  

WT1  11q  Wilms tümörü  

NF1  17q  Nörofibromatozis tip1  

NF2  22q  Nörofibromatozis tip2  

DPC  18q  Pankreas kanseri  

DCC  18q  Kolon kanseri  

 

A- Retinoblastom Geni ve Hücre Siklus Kontrolündeki Etkileri 

G1 - S egeçişi hücre bölünmesinin sınırlandırıldığı ana noktadır. Hücre siklusunun ilerlemesi 

özellikle de G1-S basamağı Cyclin proteinleri (C) ve Sikline bağımlı (dependent) kinaz (CDK) isimli 

enzimler tarafından sıkıca regüle edilir.  

Cyclinler, CDK' a bağlanınca; C + CDK kompleksi oluşur. Bu kompleks retinablastom geninin (Rb) 

proteinlerini fosforile edip etkisizleştiriler. Rb proteinleri G1- S geçişini engeller, hiperfosforile hale geçince 

inaktive olurlar. Rb inaktive olunca G1 - S'e geçiş süpresyonu son bulur ve DNA transkripsiyonu (sentez) 

başlar.  

CDK inhibitörleri adı verilen bazı süpresör gen ürünleri (P53'ün ürünü olan P21, ayrıca P16 

/INK4 ve P27) CDK aktivitesini azaltırlar ve G1-S basamağını engellerler. Dolayısıyla Rb 

fosforilasyonunu (inaktivasyonu) önlerler ve RB ye yardımcı olarak DNA sentezini geciktirirler.  

P53; G1- S checkpoint noktası ve G2-M geçişini denetleyen ana elemandır. Retinoblastoma 

G1-S basamağında etkili iken, P53 CDK parçalayarak siklusun tüm basamaklarını engeller. 

Neoplazmalarda en sık izlenen tumor supresor gen bozukluğu p53 defektidir. 
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Rb gen mutasyonu görülen bazı tümörler: Retinoblastoma, Osteosarkom, Meme CA, Küçük hücreli 

akciğer CA, Bazı beyin tümörleri, Mesane tümörü.  

 

B- BRCA-1 ve BRCA-2 Genleri 

Her ikisi de süpresör gen olup kalıtsal bozukluklarında meme kanseri ve diğer kanserler 

görülür. BRCA proteinlerinin meme epitelinden salgılandığı ve aynı epitel hücre yüzeyindeki reseptöre 

bağlanarak büyümeyi inhibe ettiği, ayrıca DNA onarımı yaptığı bilinmektedir. Mitoz siklusunda G1 

ve S fazını kontrol eden proteinlere bağlanıp mitozu yavaşlatarak DNA onarımına fırsat oluştururlar 

BRCA- 1 gen mutasyonu olan hastalarda meme ve over CA riski yüksektir. Meme ca' nın % 

10- 20 kadarı familyaldır. Bu ailelerde % 80 oranında mutasyonlu BRCA-1 ve BRCA-2 geni pozitif 

bulunur. Sporadik meme ca da BRCA-1, BRCA-2 mutasyonu nadiren bulunur.  

BRCA-1 mutasyonunda meme, over, prostat ve kolon ca riski artmıştır. BRCA-2 gen 

mutasyonunda ise erkekte meme ca, prostat, pankreas ve larinks ca riski artar.  

 

C- DCC Geni 

DCC molekülü hücre yüzeyinde bulunur. Hücre-hücre, hücre-matriks ilişkisini kontrol eder. 

Bunu kodlayan gen DCC (Deleted in Colon Carcinoma) olarak adlandırılır. Bu genin kaybı hücreler 

arası ve hücre çevre ilişkisinin bozulmasına kolon epitelinde proliferasyona neden olur.  

D- E Cadherin Geni 

E-cadherin molekülü intersellüler dezmozomlarda bulunur. Bu molekülü kodlayan genin 

mutasyonu invaziv gastrik Ca'ya yol açar. E-cadherin azlığı intersellüler adezyon azalmasına 

dolayısıyla mide kanserinin invazyon ve metastaz yapmasına  neden olur.  

F- Adenomatöz Polipozis Coli (APC) Geni 

APC geni detektif olarak doğanlarda adenomatöz polipozis koli sendromu gelişmektedir.  Bu 

poliplerden CA gelişmektedir.  
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G- NF-1 Geni 

NF-1 geni GTP'ase aktivitesi olan proteini (neuro-fibromin) kodlar. RAS GTP ye bağlanınca 

aktive olur, GTP, GDP ye dönüşünce inaktive olur.  

NF-1 gen kaybı ile RAS inaktive olmayacağından sinyal iletimi durmaksızın devam eder. NF 

geninin bir allelinde kalıtsal mutasyon olan çocuklarda multipl nöröfibrom (nörofibromatozis) oluşur. 

Bunların bazılarından nöröfibrosarkom gelişir. Nörofibromatozis tip-1 olan çocuklarda akut miyeloid 

lösemi riski de artmıştır.  

 

 

APOPTOZİS GENLERİ VE MUTASYONLARI 

bcl-2 programlanmış hücre ölümü, yani apopitozisin önlenmesinde prototipik bir gendir. 

bcl-2, t (14:18) ile 14. kromozomdaki antikor lokusuna taşınır ve B lenfositlerinin 

sitoplazmasında aşırı bcl2 yapımı izlenir. Apoptozisin durması foliküler lenfomaya neden olur. 

p53 apopitozun başlaması ve gerçekleşmesinde en önemli gendir.. P53 mutasyonu gelişimi 

tümörün agresif seyrine neden olur. 

 

Apoptozisi Regüle Eden Genler 

Apoptozisi artıranlar Apoptozisi engelleyenler 

P53 Bcl-2 

Bax Bcl-x 
Bak Myc 

Bim AKT inaktivasyonu 

Bcl-XS PTEN inaktivasyonu 

 

DNA ONARIM GENLERİ 

Radyasyon, güneş ışınları, diyet faktörü, karsinojenler, oksijen radikalleri, DNA hasarına 

neden olabilir. Normal hücre bölümnesinde DNA transkripsiyonu esnasında spontan olarak da DNA 

hasarı oluşabilir.  

DNA hasarı onarılamazsa neoplazi gelişebilir. DNA onarımı yapan proteinleri kodlayan 

genlerin kalıtsal defekti ile oluşan tümör sendromları vardır.  

DNA onarım genlerinde doğuştan mutasyon olanlarda kanser riski yüksektir. Bu durum 

genomik instabilite sendromu olarak tanımlanır. DNA tamir sisteminde 3 tip defekt bulunur: Mismatch 

tamir, nükleotit excision tamir, recombinant tamir.  

Herediter Nonpolipozis Kolon Karsinomu (HNPCC) Sendromu:  

DNA tamir defekti vardır. Bu otozomal dominant ailevi hastalıkta, çekum ve proksimal kolonda 

kanser oluşur.  

Kalıtsal ailevi polipozis koli sendromununun aksine HNPCC'de kanser adenomatöz 

poliplerden gelişmez. Bu durum Lynch sendromu olarak da bilinir ve bu kadınlarda endometrial 

kanser ve over kanseri riski de artmıştır. Bu hastalarda mismatch DNA tamir kusuru vardır.  
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Xeroderma Pigmentozum:  

Xeroderma pigmentosum (XP) DNA otozomal resesif kalıtılan DNA tamir defektidir. UV ışını, 

DNA da timinler arasında çapraz bağlar yaparak timin dimerleri oluşturur.  

DNA tamirinde önce endonuklezlar, nukleotid eksizyonu yaparlar. Ardından DNA polimeraz bu 

bölgeyi yeniden sentezler. En sonunda ise ligaz birleştirme işlemini yapar.  

XP hastalarında endonukleaz aktivitesi defektlidir. XP hastalarında en sık görülen deri 

kanseri SCC dir. Genç yaşta multipl SCC durumunda XP düşünülmelidir.  

Başlıca lezyonları eritem, vezikül, bül, pigmentasyon, atrofi, telenjiektaziler, verrüköz ve 

papillomatöz lezyonlardır. Alt göz kapağında ektropiyon görülebilir. Kanser gelişimi gözlenebilir. 

Püstül bulgusu değildir.  

 

NOT:  

UV-B radyasyon ile en bağımlı tümör BCC (Bazal hücreli kanser) dir. UV radyasyondan 

bağımsız deri tümörü Merkel Hücreli tümördür.  

 

Bloom Sendromu, Ataksi Telenjektazi (ATM geni hasarlanır), Fankoni Aplastik Anemisi  

Bu hastalıklar otozomal resesif kalıtılır. DNA hasarı yapan ajanlara karşı bir hipersensitivite 

vardır.  

Bloom sendromu ve ataksi telenjektazi, iyonize radyasyona duyarlıdır.  

Fankoni anemisi ise DNA çapraz bağlanmalarına neden olan nitrogen mustrad gibi ajanlara 

duyarlıdır. Bu hastalarda kansere predispozisyon yanında nörolojik bulgular (ataksi telenjektazi), 
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gelişme geriliği (Bloom sendromu), anemi (Fankoni anemisi) de görülür. Hematolojik malignitelerin 

insidansı artmıştır.  

 

Telomeraz ve kanser 

Her kromozomun uçları telomer adı verilen yapılar içerir. Telomerler kısa, tekrarlayan, timin 

ve guaninden zengin baz dizilerinden oluşur. Her kromozomun uç kısımlarında sınırlı sayıda (52 

civarı) telomer bulunur. Kromozomun kopyelenebilmesi için telomer bir başlangıç noktasıdır ve 

zorunludur. İnsan telomerleri birkaç kilobaz uzunluğa ulaşabilen değişken sayıda 5'-TTAGGG-3' tekrar 

sekansına sahiptir.  

Her hücre bölünmesinde bir telomer kullanılarak kromozom kopyelendiğinden normal insan 

hücreleri sınırlı sayıda mitoz gerçekleştirebilirler.  

Stem cell gibi sürekli bölünen hücrelerde ise telomeraz adı verilen enzimler bulunu ki bu 

telomer sayısını sürekli yeniler. Telomer kısalması bir tümör süpressör mekanizmadır ve telomerazın 

malign hücrelerde bulunması hücrenin sonsuz bölünebilmesini ve ölümsüz oluşunu sağlar.  

 

 

Tümör anjiogenezisi 

Tümör kaynaklı anjiogenik faktörler VEGF ve b-FGF (fibroblast growth faktör) dür.  

Tümöral hücreler aşırı proliferasyon esnasında hipoksiye girdiklerinde "hipoksi ile uyarılan 

transkripsiyon faktörü1" (HIF-1) salgılarlar. HIF-1 hücre içinde VEGF'ün transkripsiyonunu kontrol 

eder. VEGF ayrıca RAS'ln kontrolü altındadır. RAS aktivasyonunu VEGF üretimini de uyarır.  

 

Çok adımlı karsinogenez  

Çok adımlı karsinogenezde en iyi bilinen örnek kolon karsinomlarıdır. Normal kolon 

epitelinde beslenme rejimindeki patoloji nedenle (yüksek hayvansal yağ ve düşük lifli beslenme) 

kolondan geçen karsinojenik maddeler APCnin (5q) mutasyonu veya kaybına neden olur. Sıklıkla 
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rektosigmoid bölgedeki bu APCsi bozuk epitel hücrelerinde kadherinler tarafından sağlanan kontakt 

inhibisyonun kaybına neden olur.  

Kontakt inhibisyon sağlanamadığı için, sürekli bölünen epitel hücrelerinde mutasyon gelişme 

olasılığı artmıştır. Ardından gelişen RAS onkojen ve 18q yerleşimli süpressör gen defektieri adenomu 

ağır displazi formuna taşır.  

P53'deki bozulma ise tümörün agresif seyrine ve maligniteye dönüşümünde temel rol alır. 

VEGF üretimi, telomeraz enzimi kazanımı bu sürece eşlik eder.  

 

 

KARSİNOJENLER 

Karsinojenler üç kategoride incelenirler  

Kimyasal karsinojenler 

Fiziksel karsinojenler (radyasyon, asbest ve yabancı cisimler)  

Viral karsinojenler 

Kimyasal karsinogenezis 

Karsinom gelişimine neden olan kimyasal maddelerin büyük çoğunluğu prokarsinojen olarak 

çevreden alınırlar ve etkili olabilmeleri için metabolik aktivasyonları gereklidir. Yalnızca bir kaç 

alkilleyici ve asetilleyici ajan direkt karsinojendir.  

Prokarsinojenlerin aktivasyonu mikrozomal sitokrom P450'ye bağımlı monooksijenazlar ile 

yapılır.  

Kimyasal karsinojenlerin karsinojenitelerini saptamak için en sık uygulanan test AMES testidir.  

Direkt etkili karsinojenler 

Alkalize edici ajanlar:  

Beta propiolakton, Dimetil sulfat, Diepoksibutan, Anti-kanser ilaçlar (siklofosfamid, klorambusil, 

nitrozüre ve diğerleri). Sıklıkla lenfoma, lösemi gelişiminde roloynarlar.  

Asetilleyici ajanlar:  

Asetil imidazol, Dimetilkarbamil klorid. Bu grup zayıf karsinojendir.  
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Ağır metaller:  

Nikel, krom, uranyum. Sıklıkla akciğer ve deri maligniteleri gelişir.  

İndirekt etkili karsinojenler (Prokarsinojenler)  

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar:  

 (Benzantrasen, benzopiren, dibenzantrasen, metilkolantren, dimetilbenzantrasen) sigara 

içinde bulunur (sigara içindeki en önemli karsinojen grubu) ve akciğer karsinomu patogenezinde rol 

alır. Bilinen en güçlü karsinojenlerdendirler. Ayrıca ızgara ve tütsülenmiş etlerde de bulunurlar. 

Akciğer, larinks, mesane gibi sigara ile ilişkili malignitelerde rol oynar.  

Aromatik aminler ve Azo boyaları:  

Beta-naftilamin ve anilin boyaları, karaciğerde p-450 oksijenaz sistemi ile aktive edilip sıklıkla 

mesane değişici epitel hücreli karsinomuna nadiren de hepatoselüler karsinom ve lösemiye neden 

olurlar.  

Doğal olarak oluşan karsinojenler:  

Aflotoksin B (Aspergillus flavus tarafından üretilir) hepatoselüler karsinom etyolojisinde rol alır. 

Tahıl ve fıstık depolarında ürer, kontamine besinler ile insan tarafından alınır.  

Özellikle HBV'ye bağlı sirozu bulunan kişilerde hepatoselüler karsinom gelişimini sinerjistik 

olarak arttırır. Griseofulvin, sikasin ve safrole doğal olarak oluşan karsinojenlere diğer örneklerdir.  

Nitrosamidier ve amidler (işlenmiş et ürünlerinde bulunurlar) :  

Sindirimle alınan nitritlerden sentezlenirler. Sıklıkla mide olmak üzere özofagus ve diğer 

sindirim sistemi ve beyin tümörlerinin gelişiminde rol oynadıkları gösterilmiştir.  

 

Radyasyon karsinogenezisi:  

Radyasyon ultraviyole (UV) ve iyonize olmak üzere iki farklı tipte incelenir.  

UV Radyasyon: 

  Güneş kaynaklı ve dalga boyu kısa radyasyon UV radyasyon olup, kısa dalga boyu nedeni ile 

sadece deri üzerinde etkilidir; iç organlara etkisi yoktur. UV radyasyon major deri karsinomları 

(skuamöz ve bazal hücreli) ve melanom gelişimine en önemli predispozandır.  

UV radyasyon un başlangıç etkisi epidermis hücrelerinde yarattığı yüksek oranda serbest 

oksijen radikal hasarı nedenli DNA mutasyonlarıdır.  

Serbest oksijen radikallerinin en tipik etkisi timin adenin arası hidrojen bağlarının kopması ve 

timinlerin karşı sıradaki timinler ile patolojik bağlar kurmalarıdır. Oluşan bu patolojik tablo timin 

dimerleri (pirimidin dimerleri) olarak adlandırılırlar.  

Bu DNA hasarı DNA onarım enzimleri tarafından fark edilip düzeltilmezler ise kalıcı 

mutasyonlar oluşur ve malignite gelişimine direkt olarak yol açar. Özellikle DNA onarım enzimleri 

defektli kişilerde bu durumlarda malignite çok daha kolay gelişecektir.  

Deri malignitelerinden sadece Merkel hücreli karsinomlarda UV radyasyonun prekarsinojen 

etkisi gösterilememiştir.  
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İyonize radyasyon: 

iyonize radyasyon atom bombası ve radyografilerden sonra maruz kalınan radyasyondur. 

Uzun dalga boyu nedeni ile deride minimal etki oluştururlar; esas hasarı ise iç organlarda oluştururlar. 

insanda en hızla üreyen hücrelerde en fazla etkiyi gösterir (kemik iliği ve gonadlar).  

Bölünme yeteneği olmayan hücrelere ise etkisi en azdır (nöronlar, kalp kası ve çizgili kas). Radyasyon 

hücreler üzerinde en yüksek etkiyi bölünmenin G2 ve mitoz aşamasında gösterir.  

Etkisini serbest oksijen radikalleri üzerinden gerçekleştirdiği için oksijenlenmesi yüksek 

dokularda etkisi daha yüksektir. Karsinogenezis radyasyonun kronik bir sonucudur.  

 

İyonize radyasyon nedenli en sık gelişen maligniteler lösemilerdir. (radyasyon etkisiyle en sık 

gelişen lösemi AML; radyasyon etkisi ile gelişmeyen tek lösemi ise KLL dir) ardından sırasıyla tiroid 

(çocukluk çağında baş ve boyun ışınlanması sonrası %9 tiroid karsinomu gelişir, en sık papiller tiroid 

karsinomu gelişir), meme, akciğer ve tükrük bezi kanseri gelir.  

Deri, kemik ve özellikle de sinir sistemi ve kalp kası gibi özelleşmiş hücreler iyonize 

radyasyona ileri derecede dirençlidirler. 

Radyasyonun dokular üzerindeki etkileri; 

Dokular Etkiler 

Kan damarları 

 

Sırası ile inflamasyon, subintimal fibroz, kas duvarda fibroz, lamina elastika 

internada dejenerasyon, lümende daralma. Zamanla kapiler damarlar oblitere ve 

tromboze olur. Damarın periferinde iskeim ve fibroz gelişir.  

Deri 

 

Kıl folikülleri ve epidermis duyarlıdır. Deskuamasyon, epidermiste atrofi, 

heperkeratoz, hiper pigmentasyon, hipopigmentason. Damarlar etkilenir ve 

takiben dermiste kollajen artar. Yara iyileşmesi bozulur. Yıllar sonra dahi 

skuamöz hücreli karsinom gelişebilir.  

Kalp Perikatta fibrosis, konstrütif perikardit. Kalp damarları üzerinde etki ile miyokard 

enfaktüsü ve fibroz gelişimi.  

Akciğer 

 

Akciğer radyasyona çok duyarlıdır; akut hasarla radyasyon pnömosi arasında 

bulgular izlenir. Interstisyel fibrosis ve karsinom gelişme riski yüksektir.  

Böbrek ve 

mesane 

 

Böbrekte fibrosis, vasküler hasar ve glomerüllerde hiyalinizasyon; sonuçta 

hastada hipertansiyon ve böbrekte atrofi gelişir. Mesanede kanama, ülser, 

fibrozis ve kontraktürler gelişebilir.  

Sindirim sistemi 

 

Tüm alanlarda iltihap nedenidir. Damar değişiklikleri nedeniyle iskemi, fibrozis, 

atrofi, ülserler gelişir; nadiren striktür ve obstrüksiyon ulaşabilir.  

Meme Fibrozis, malignite riskinde artış 

Over ve testis Gametler radyasyona aşırı duyarlıdır. Ayrıca damarlar oblitere olarak fibrozis 

gelişir.  
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Göz ve beyin Gözde katarakt gelişir; retinal ve siliyer arterler hasarlanır. Beyinde fokal nekroz 

ve beyaz maddede demiyelinizasyon saptanır. Omur ilikte; küçük damar hasarı, 

nekroz, demiyelini zasyon ve parapleji gelişimi izlenir ki bu tablo “transvers 

miyelit” olarak bilinir.  

  

 

 

Viral karsinogenezis:  

HTLV-1: 

CD4 ( +) T hücreli lösemi-lenfomaya neden olur ve HTLV-2 ise hairy cell lösemijlenfoma 

nedenidir.  

HPV (human papilloma virüs) :  

İnsanda sadece skuamöz epitel bazal tabakasında yaşayabilir. 10-20 yıl gibi uzun sürede 

malignitee dönüşüme neden olabilir.  

HPV E6 ve E7 gibi viral proteinIer yapar. E7; Rb ve p53'ü bloke ederken ve E6-p53'ü bloke 

ederek tümör süpresör gen ürünlerinin fonksiyonlarını inhibe edeler.  
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Özellikle HPV 16, 18 ve 31 'de üretilen E-6' nın p53 aktivitesinin çok yüksek iken; HPV 6 ve 11 

'de ise üretilen E6'ların p53 afinitesi düşük olduğu bilinmektedir.. Benzer ilişki E7 içinde gösterilmiştir.  

Özellikle HIV virüsünün immün sistem yetersizliği yaratarak pek çok sekonder maligniteye 

(beyin lenfoması, Kaposi sarkomu, serviks karsinomu gibi) oluşumuna neden olduğu biliniyor; ancak 

HIV virüsünün direkt kendisi karsinojen olarak kabul edilmemektedir. 

EBV:  

Herpes virüs ailesindendir. EBV orofarenks ve B lenfositleri enfekte eder. B lenfositlere CD21 

'e tutunarak girer. B lenfositleri ölümsüz hale getirir.  

EBV tarafından üretilen latent membran protein-l (LMP1) B hücrelerinde bulunan aktive edici 

bir sinyal reseptörü olan CD40'a bağlanır. Bu uyarı B lenfositinde NF KB ve JAK-STAT yolu üzerinden 

proliferasyonu uyarır.   

EBV; Burkitt lenfoma gelişiminde ise t (8;14) gerçekleştirerek myc aktivasyonu üzerinden 

malignite için zemini hazırlar.  

 

EBV ilişkili Maligniteler 

Burkitt lenfoma  

  İmmün yetersizliğinde (AIDS, konjenital X’e bağlı immün yetersizlik tabloları ve transplant 

hastalarında) B hücreli, difüz büyük hücreli lenfoma 

Bazı Hodgkin lenforna  

  Nazofarengeal karsinoma (Güneydoğu Asya’da) ile ilişkilidir.  

NK hücreli lenfomalar 

HBV  

Hepatoselüler karsinom nedenidir. Siroz zemininde HCC gelişir ve sıklıkla multifokaldir. HBx 

proteini p53'ü bağlayarak fonksiyonunu engeller. Aflotoksin tablonun gelişimini hızlandırır.  

HBV ve HCV siroz zemininde hepatoselüler karsinoma neden olur.  

 

VIRÜSLER ILE ILGILI OLARAK GELIŞEN KANSERLER 

Virüs Gelişen kanser  

Hepatit B  Hepatocelüler kanser  

Hepatit C  Hepatocelüler kanser (daha sık)  

HTLV-1  Erişkin T hücreli Lösemi/lenfoma  

HTLV-2  Hair cell lenfoma  

EBV Burkitt, Nazofarinks, Hodgkin lenfoma 

HPV Serviks kanseri Tip 16, 18  

HIV NonHodgkin lenfoma  

HHV-8  Kaposi sarkomu  
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Helikobakter pylori 

Kronik atrofik gastrit üzerinden midenin adenokarsinomu için ve mide mukozasında 

oluşturuduğu lenfoid folikül üzerinden midede düşük grade B hücreli lenfomaya (MALT lenfoma; neden 

olabildiği unutulmamalıdır.  

Çeşitli kanserojenler ve oluşturdukları kanserler 

Kanserojen Kanser 

Anilin boyaları 

Benzidin 

Radon gazı 

Klorpromazin 

Dietilisitilbesterol 

Berilyum 

Benzen 

Siklofosfomid 

Fenasetin 

Vinil klorid (PVC)  

Torotrast 

Arsenik 

Asbest 

Oral kontrasep 

Östrojen 

Androjen 

Etil alkol 

Aflotoksin 

Kadminyum 

Polisiklik 

Hidrokarbon (sigara)  

Krom  

Nikel 

Uranyum 

Nitrit- nitrozaminler 

Mesane, üreter ve renal pelviste transizyonel hücreli karsinom 

Mesane, üreter ve renal pelviste transizyonel hücreli karsinom 

Akciğer karsinomu 

Mesane karsinomu 

Vajinal adenosis üzerinden berrak hücreli vajinal adenokarsinom 

Akciğer karsinomu 

Lösemi, Hodgkin lenfoma 

Mesane, üreter ve renal pelviste transizyonel hücreli karsinom 

Mesane, üreter ve renal pelviste transizyonel hücreli karsinom 

Karaciğerde anjiosarkom 

Kolanjiokarsinom, hepatosellüler karsinom 

Deride skuamöz hücreli karsinom, akciğer karsinomu 

Akciğer karsinomu (sigara ile sinerjistik etkili), mezotelioma, 

larinks, kolon 

Karaciğer adenoma, meme karsinomu? 

Meme, endometriyum, karaciğer karsinomu 

Prostat karsinomu 

Karaciğer özofagus, baş-boyun karsinomu 

Hepatosellüler karsinom 

Prostat karsinomu, akciğer karsinomu 

Küçük hücreli ve skuamöz akciğer karsinomu, oral kavite, 

özofagus, larinks, mesane 

transizyonel hücreli karsinom, pankreas karsinomu 

Akciğer karsinomu 

Akciğer, nasal kanser 

Akciğer karsinom 

Mide ve özefagus karsinomu 
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PARANEOPLASTİK SENDROMLAR 

En sık izlenen paraneoplastik sendrom PTH-like peptid bağımlı hiperkalsemidir. 

Paraneoplastik sendrom malignitelerin salgıladıkları hormon ya da hormon benzeri moleküller 

sonucu gelişen (invazyon ve metastaz dışı etki) sistemik etkilerini tanımlar.  

Mültipl miyelomda izlenen hiperkalsemi bir paraneoplastik sendrom değildir; çünkü tümör 

tarafından salınan bir maddeye cevaben değil, miyelomun direkt kemiği eritme etkisi ile oluşur.  

Karsinod sendrom 

 İnsanda en sık karsinoid tümör apendikste saptanır. Sindirim sistemi karsinoidleri içinde 

apendiks ve rektum karsinoidleri iyi prognozlu, mide, ince barsak ve pankreas karsinoidleri ise görece 

kötü prognozludur.  

Sindirim sistemi karsinoidlerinde üretilen serotoninin sistemik dolaşıma girmeden portal ven ile 

karaciğere gitmesi; ilk geçiş etkisi ile hızla yıkılmasına neden olur. Bu nedenle sindirim sistemi 

karsinoidlerinde karsinoid sendrom gelişimi nadirdir.  

Rektum karsinoidleri (serotonini direkt sistemik dolaşıma verebilmelerini sağlayan kanlanma 

özelliği nedeni ile) ve karaciğer metastazı yapmaları durumunda sindirim sistemi karsinodlerinde 

karsinoid sendrom gelişebilir. Bu nedenle karsinoid sendromun sıklıkla nedeni akciğer kaynaklı 

lezyonlardır.  

Özellikle akciğer karsinoidleri ve küçük hücreli akciğer karsinomunda izlenir. İlk bulgularının 

flaşing, aşikar siyanoz, kramp tarzı ağrıyla gelen isaller, astım benzeri tablolar, nodüler karaciğer, 

niasin eksikliği ve serotoninin karşılaştığı yerlerde fibrozis olduğu unutulmamalı.  

Myastenia gravis 

Myastenia gravisİ bulunun kişilerde timusta yüksek oranda timik hiperplazi (2/3 olguda) daha 

az oranda (1/3 olguda) timoma saptanır. Myastenia gravise eşlik eden en sık tümör timoma iken, 

myastenia gravise eşlik eden en sık timus patolojisi timik hiperplazidir. Timoma benign 

mediastinal bir tümör olduğundan sıklıkla paraneoplastik bulguları ile tanı alır. İlk bulgu sıklıkla 

myastenia gravis üzerinden pitoz yada diplopidir.  

Özellikle "saf eritrosit aplazisi"nin (eritroid seride total kayıp) erişkinde en sık nedeni 

timomadır.  

Akantozis nigrikans:  

En sık mide karsinomu; ayrıca akciğer ve endometriyal karsinomlarda da izlenir. 

Dermatomiyozit:  

Akciğer ve meme karsinomlarında izlenir.  
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Paraneoplastik sendromlar 

Klinik sendrom En sık neden Neden olan mekanizma 

Cushing 

sendromu 

En sık Küçük hücreli akciğer 

karsinomu 

Pankreatik karsinom 

Nöral tümörler 

ACTH ve ACTH benzeri molekül 

üretimi nedenli 

Uygunsuz ADH 

sekresyonu 

En sık Küçük hücreli akciğer 

karsinomu 

İntrakraniyal neoplaziler 

ADH veya atriyal natriüretik hormon 

üretimi 

Hiperkalsemi En sık Skuamöz hücreli akciğer 

karsinomu 

Meme kanseri 

Böbrek kanseri 

Paratiroid hormon benzeri peptit,  

TGF-alfa, lL-1 üretilmesi 

Trousseau 

fenomeni 

En sık ( Pankreas adenokarsinomu 

Sindirim sistemi adenokarsinomları 

Akciğer adenokarsinomu 

Müsin üretimi ve müsinin kana 

geçmesi 

Jinekomasti Büyük ve küçük hücrel akciğer 

karsinomu 

FSH-LH üretimi 

Myastenia gravis Timoma / timik hiperplazi Asetilkolin reseptörlerine karşı oto 

antikor 

Saf eritrosit 

aplazisi (anemi)  

Erişkinde Timoma 

Çocukta Diamond-Blakcfan sendromu 

 

Hipoglisemi En sık Fibrosarkom 

Hepatoselüler karsinom 

İnsülinoma 

İnsülin ve benzeri madde üretimi 

Karsinoid 

sendromu 

En sık Küçük hücreli akciğer 

karsinomu 

Bronşial karsinoid 

Pankreatik karsinoid 

Gastrik karsinoid 

Serotonin, bradikinin, histamin 

üretilmesi 

Polistemi En sık Renal karsinom 

MSS’deki hemanjioblastomlar 

Hepatoselüler karsinom 

Eritropoetin üretimi 
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GRADE VE STAGE 

Malignitelerde hastanın sürvisini belirlemede grade ve stage olmak üzere iki ana kriter vardır; 

bunların amacı: Tümörün prognozu ve kilinik seyrinin saptanması ve Tümör için en uygun tedavi 

planını çizebilmek için kullanılır.  

Grade 

  Bir kanserin derecesi (grade) tümör hücrelerinin diferansiyasyonunun derecesi ve tümördeki 

mitoz sayısını tanımlar. Neoplazmın agresifliği ile orantılıdır (tümör hücreleri arasında 

nükleositoplazmik oranın artması, pleomorfizm ve artmış mitoz gradelemede kullanılır).  

Genelde grade 1-4 arasında numaralandırılır. iyi diferansiye tümörler grade 1 (bol keratin 

üreten skuamöz hücreli karsinomlar gibi) ; diferansiyasyon göstermeyen tümörlerde (anaplazik 

tümörler) grade 4'dür.  

Sarkomlarda ve beyin tümörlerinde ise grade prognostik açıdan stage'e göre daha önemlidir. 

Stage 

Bir kanserin evresi (stage) primer lezyonun boyutunu, lokal invazyonunu, bölgesel lenf 

nodlarına metastazının olup olmamasını ve uzak metastazın bulunup bulunmayışını tanımlar.  

Malign tümörlerde evrenin belirtilmesinde en sık kullanılan sistem TNM'dir. Burada kullanılan 

kriterler tümörün çapı, lenf nodu metastazı, ve uzak metastazdır.  

Genel olarak bir kanserde stage, grade'den daha büyük klinik (prognostik) önem taşır.  

Hodgkin lenfomada prognozda stage; non-Hodgkin lenfomada ise Grade ön plandadır.  

 

KANSER TİPİNİN BELİRLENMESİ 

Patolojinin tanı amaçlı kullandığı yöntemler: Eksfoliyatif sitoloji (smear, balgam gibi), ince iğne 

aspirasyon biyopsisi ve rutin doku takibidir.  

Genellikle morfolojik olarak kökeni belirlenemeyen tümörlerin kökeninin araştırılması için 

immünhistokimyasal belirleyiciler kullanılır. 

Sitokeratin (keratin), EMA (epitelyal membran antijen) :  

Bir hücrede saptanması o hücrenin epitelyal kökenli olduğunu gösterir. Bütün karsinomlar ve 

epitelyal beningntümörlerde pozitiftir.  

Vimentin:  

Mezankimal kökeni gösterir. Bütün sarkomlar ve lenfomalarda pozitiftir.  

Aktin ve desmin:  

Kas (düz ve çizgili kas) kökeni gösterir. Rabdomiyosarkom, leiomiyosarkom, rabdomiyom ve 

leiomyomlarda pozitiftir.  

NSE (nöron spesifik antijen) :  

Nöral doku kökeni gösterir, küçük hücreli akciğer karsinomu ve nöroblastomlarda saptanır.  

S-100:  

Yağ ve nöral doku kökenini gösterir. Liposarkom, schwannomlarda ve melanomlar pozitiftir.  
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LCA (lökosit common antijen; CD 45) :  

Tüm lenfositlerde pozitiftir; tüm lenfomalar pozitif boyanır.  

CD15 ve CD30:  

Hodgkin lenfomada uygun morfolojideki hücrelerde beraberce saptanmaları Reed-Steinberg 

hücrelerini gösterir.  

HMB45:  

Aktive melanositleri gösterir, özellikle melanomda pozitiftirler.  

GFAP (glial fibriller asidik protein) :  

Glial dokuda saptanır; özellikle astrositomlar kuvvetli pozitiftir.  

Faktör 8, vWF ve CD34  

Vasküler köken için, endotel hücrelerini pozitif boyarlar; Kaposi ve anjiosarkomlar pozitiftir: 

CD34 aynı zamanda kök hücreleri pozitif boyar.  

PAP, PSA:  

Normal prostat ve prostat kanserlerini pozitif boyar.  

PLAP (plasental alkalen fosfataz) :  

Seminomda pozitiftir.  

AFP:  

Hepatoselüler karsinom ve nonseminomatöz testis tümörlerinde (özellikle yolk sac tümöründe) 

pozitiftir.  

HCG:  

Koryokarsinom, mol hidatiform, (trofobiastik hücrelerde) ve non-seminomatöz testis 

tümörlerinde pozitiftir.  

Kalsitonin:  

Medüller tiroid karsinomunda pozitiftir.  

Tiroglobülin:  

Papiller ve foliküler tiroid karsinomunda pozitiftir.  

CEA:  

Kolon, pankreas, akciğer, mide ve meme karsinomları (hemen bütün adenokarsinomlar) 

pozitiftir.  

Kromogranin:  

NSE ve sinaptofizin nöroendokrin (karsinoid) tümörlerde saptanır, üç boyadan en az ikisinin 

pozitif olması tanıyı koydurur. Kromogranin hücre içi nöroendokrin granüllerin major proteinidir.  

Bütün karsinoid tümörler ve küçük hücreli akciğer karsinomu kromogranin, sinaptofizin ve NSE 

pozitiftir.  

İmmünglobülinler:  

Lenfoma, lösemi ve multipl miyelom.  
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Lenfoid malignitelerde, tartışmalı olgularda, malignite bulgusu olarak tümöral hücrelerde 

monoklonalitenin gösterilmesi gerekir.  

B hücre kökenli lenfomalarda monoklonalitenin yüzey immünglobülinlerine bakılarak saptanır. 

T hücre kökenli lenfomalarda ise monoklonalite yüzeydeki TCR'ye (T hücre reseptörü) 

bakılarak gösterilir.  

 

Frequently Used Markers to Identify Tumors 

Marker Target Cells 

Epithelial Cells 

Cytokeratins (CK)  Carcinomas, mesothelioma 

CK7 Many adenocarcinomas 

CK20 Gastrointestinal and ovarian carcinomas, urothelial carcinomas, 

Merkel cell tumor 

Epithelial membrane antigen 

 (EMA)  

Carcinomas, mesothelioma, some large cell lymphomas 

Ber-Ep4 Most adenocarcinomas, but not in mesothelioma 

B72. 3 (tumor-associated)  Many adenocarcinomas, but not in mesothelioma 

Carcinoembryonic antigen 

 (CEA)  

Many adenocarcinomas, but not in mesothelioma 

CD15 Many adenocarcinomas, but not in mesothelioma 

Mesothelial Cells 

Cytokeratins CK5/6 Mesothelioma  

Vimentin Mesothelioma  

HBME Mesothelioma  

Calretinin Mesothelioma  

Melanocytes 

HMB-45 Malignant melanoma  

S-100 protein Malignant melanoma  

Mel A Malignant melanoma  

Neuroendocrine and Neural Cells 

Chromogranins Neuroendocrine tumors  

Synaptophysin Neuroendocrine tumors  

Neuron-specific enolase Neuroendocrine tumors  

CD57 Neuroendocrine tumors  

Glial Cells 

Glial fibrillary acidic protein (GFAP)  Astrocytoma and other glial tumors  

Mesenchymal Cells 

Vimentin Most sarcomas  

Desmin Muscle tumors  

Muscle-specific actin Muscle tumors  
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CD99 Ewing sarcoma, peripheral neuroectodermal tumors (PNET)   

Specific Organs 

Prostate-specific antigen (PSA)  Prostatic cancer  

Prostate-specific alkaline phosphatase 

(PSAP)  

Prostatic cancer 
 

Thyroglobulin Thyroid cancer  

Alfa Fetoprotein (AFP)  Hepatocellular carcinoma, yolk sac tumor  

HepPar 1 Hepatocellular carcinoma  

CEA Gastrointestinal cancers  

Placental alkaline phosphatase 

(PLAP)  

Seminoma 
 

Human chorionic gonadotropin (hCG)  Trophoblastic tumors  

CA19-9 Pancreatic and gastroin-testinal carcinomas  

CA125 Ovarian carcinoma  

Calcitonin Medullary carcinoma of the thyroid  

CD Markers 

CD1 Some T-cell leukemias; 

Langerhans cell proliferations 
 

CD2 T cells, T-cell malignancies  

CD3 T cells, T-cell malignancies  

CD4 T cells, T-cell malignancies; 

Monocytes, monocytic malignancies 
 

CD5 T cells; some B-cell malignancies  

CD8 Suppressor T cells; some T-cell malignancies  

CD10 (common ALL antigen, CALLA)  Acute lymphoblastic leukemia; some B-cell lymphomas; Renal 

cell carcinomas 
 

CD15 Hodgkin disease; some myeloid leukemias  

CD19 B cells, B-cell malignancies  

CD20 B cells, B-cell malignancies  

CD30 Hodgkin disease; Anaplastic large cell lymphoma  

CD33 Myeloid leukemias  

CD34 Acute myeloid or lymphoblastic leukemias; 

Some spindle cell tumors 
 

Non-CD Leukemia/Lymphoma Markers 

ÎLight chain B-cell malignancies  

TdT Acute lymphoblastic leukemia  

Bcl-1 Mantle cell lymphoma  

Bcl-2 Follicular lymphoma  

Endothelial Markers 

von Willebrand factor (vWF)  Vascular neoplasms  
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CD31 Vascular neoplasms  

CD34 Vascular neoplasms  

Lectins Vascular neoplasms  

CA = cancer antigen; CD = cluster designation; TdT = terminal deoxynucleotidyl transferase 

 

En sık tümörler ve özellikleri 

Özellik Tümör 

0-1 yaş arasının en sık malign tümörü 

0-10 yaş arasının en sık malign tümörü 

0-20 yaş arasının en sık malign tümörü 

Kadınların en sık saptanan malign tümörü 

Erkeklerin en sık saptanan malign tümörü 

En çok insan ölümüne neden olan malign tümör 

0-10 yaş arası çocukluk çağının en sık sarkomu 

İnsanın tüm yaşlarda en sık sarkomu 

Çocukluk çağının en sık beningntümörü 

İnsanın tüm yaşlarda en sık beningntümörü 

İnsanda radyasyon tedavisi sonrası en sık izlenen 

sarkom (post radyasyon sarkomu)  

İnsanda batının en sk sarkomu 

0-10 arasının en sık primer kemik tümörü 

15-25 yaş arasının ve tüm yaşların en sık primer kemik 

tümörü 

40 yaş üstünün en sık primer kemik tümörü 

Çocukluk çağında kemiğe en sık metastaz yapan tümör 

Erişkinde kemiğe en sık solid tümörü 

10 yaş altının en sık solid tümörü 

Çocuklukta santral sinir sisteminin en sık malign tümörü 

grade,  

Çocukta serebellumun en sık malign tömörü 

Erişkinde santral sinir sisteminin en sık malign tümörü 

Çocukta en sık izlenen non-Hodgkin lenfoma 

Erikinde en sık izlenen non-Hodgkin lenfoma 

Erkek çcukta testisin en sık primer tümörü 

Erkekte testisin en sık primer tümörü (üreme çağında)  

60 yaş üzerinde testisin en sık primer tümörü 

Nöroblastom 

ALL (akut lenfoblastik lösemi)  

Lenfomalar 

Meme karsinomu 

Prostat karsinomu 

Akciğer karsinomları 

Rabdolmiyosarkom 

Malign fibröz histiyositom 

Hemangioma 

Lipoma 

Malign fibröz histiyositom 

 

Liposarkom 

Ewing sarkomu 

Osteosarkom 

Kondrosarkom 

Nöroblastom 

Akciğer karsinomları 

Beyin tümörleridir 

Astrositomlar (sıklıkla düşük pilositik 

astrositom)  

Medülloblastom 

Astrositom (glioblastoma multi Forme)  

Burkit lenfoma 

Diffüz büyük hücreli B hücreli non- 

Hodgkin lenfoma 

Yolk sac 

Seminom 

Lenfoma 
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Çocukta testise en sık metastaz yapan tümörü 

20 yaş altında overin en sık primer tümörleri  

20 yaş üstünde overin en sık primer tümörleri  

ALL (akut lenfoblastik lösemi)  

Germ hücreli (özellikle teratom)  

Yüzey epiteli kaynaklı özellikle seröz 

tümörler 

  

 

ANTİNEOPLASTİK İLAÇLAR 

1. Alkilleyici ajanlar  

Azotlu herdallar: Siklofosfamid, klorambusil, mekloretamin, melfalan  

Etileniminler: Asiridin, klorambusil  

Nitrozoüreler: Karmustin (BCNU), Lomustin (CCNU), semustin (metil CCNU)  

Alkil sülfonatlar: Busulfan  

Triazen ve hidrazin türevler: Dekarbazin, Prokarbazin 

 

2. Anti metabolitler Folik asit antimetabolitleri: 

Metotreksat Pürin antimetabolitleri: 6-Merkaptopurin, Tioguanin, Fluclarabin  

Pirimidin antimetabolitleri: 5-fluorourasil, floksuridin, sitozin arabinozid, gensitabin, kladribin, 

raltitreksed  

 

3. Mitoz inhibitörleri 

 Vinkristin  

 Vinblastin  

 Navelbin 

 Vinorelbin  

 Paklitaksel 

  Vindesin  

 Dosetaksel 

 

4. Antibiyotikler  

 Adriamisin (Doksorubisin)  

 Bleomisin  

 Daktinomisin 

 Daunorubisin  

 Mitramisin 

 Mitomisin 

 Mitoksanbron 

 Epirubisin 

 Plikamisin 

 Aklarubisini  
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5. Hormonlar ve antagonistleri 

 Tamoksifen (Östrojen reseptör antagonisti) 

 Östrojenler 

 Progestinler 

 Flutamid (Testesteron antagonisti)  

  Löprolid (GnRH analoğudur)  

 Prednizon  

Aminoglutetimid  

 

6. Diğerleri  

 Asparaginaz  

 Sisplatin 

 İnterferonlar  

 

ALKİLLEYİCİ İLAÇLAR 

 Kemoterapide kullanılan ilk ilaçlardır.  

 Faza-spesifik değildirler. Bölünen her hücreye etkilidirler.   

 Bu gruptaki tüm ilaçlar ön ilaçtır.  

 DNA ve nükleofilik gruplara kovalent şekilde bağlanırlar. (Alkillenme)  

 

Siklofostamid  

 Oral uygulanır.  

 Metabolit akroleine bağlı hemorajik sistit yapar. (Antidoku: Mesna)  

 Başlıca meme kanseri ve Burkitt lenfomada kullanılır. Ayrıca nefrotik sendrom tedavisinde 

de kullanılır. İmmünsupresif etkisi güçlüdür. RA ve Behçet Hastalığının  tedavisinde kullanılır.  

 

Streptozotosin  

 Nitrozüre grubu alkalliyicidir.  

 Pankreas langerhans adacıklarındaki Beta hücrelerine toksik etkilidir.  

 İnsülinomada kullanılır.  

Kemik iliği toksisitesi en düşük olan alkilleyici ajandır.  

 

Karmustin  

 Nitrozüre grubu alkalleyici ajandır.  

 SSS’ne geçebildiklerinden beyin tümörlerinin tedavisinde kullanılırlar.  

 Karmustin IV uygulanır. Yapıca benzeri lamustin ise oral kullanılır.  

 En toksik alkilleyici ajandır. Kemik iliği toksisitesi yapar.  
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Busulfan:  

  Oral yoldan kullanılır.  

  Kronik myeloid lösemide ilk tercihtir. Polisitemia vera ve myelofibrozis’te kullanılır.  

  En önemli yan etkisi akciğer fibrozisidir.  

 

Dakarbazin:  

  Hodgkin hastalığında ABVD kombinasyonu içerisinde malign melanoma ve yumuşak doku 

sarkomlarında kullanılır.  

 

Prokarbazin  

  Hodgkin Hastalığında MOPP kombinasyonu içerisinde yer alır.  

  Kan-beyin bariyerini kolay geçer.  

  Monoaminooksidaz inhibitörüdür. 

 

Klorambusil  

  Klorambusilin en önemli kullanım alanı kronik lenfositik lösemidir.  

  Klorambusil en kolay uygulanan ve en düşük yan etkilere sahip oral alkilleyici ajandır.  

 

ANTİMETABOLİTLER  

Purin ve primidin analogları ve metotreksattan oluşur.  

Hepsi S siklusuna spesifiktir.  

Gebeliğin bütün dönemlerinde de zararlıdır.  

 

Metotreksat (MTX)  

Yapısal olarak folata benzer.  

Kullanıldığı hastalıklar  

 ALL  

 Koryokarsinoma 

 Burkitt lenfoma (çocuklarda) 

 Psoriasis (düşük doz)  

Romatoid artrit (düşük doz)  

Yüksek dozda verildiğinde lökovorin (Folinik asid) ile birlikte verilir.  

 SSS geçiş yetersizdir. SSS’ni tutan tömörlerin tedavisinde intratekal uygulanır.  

En sık görülen yan etkisi kemik iliği depresyonu, ağız ve barsak mukozasında 

ülserasyonlardır.  

 Renal toksisiteyi engellemek için bol su alınır ve idrar alkalileştirir.  
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6- Merkaptopürin (6-MP)  

 Ön ilaçtır.  

 Hipoksantin analoğudur, purin antimetabolitidir.  

 İmmünsupresif ilaç olan azotiyopurin etkilerini 6-MP’ye çevrildikten sonra gösterir.  

 Azotiyopürin, antineoplastik olarak değil immünsüpresif olarak kullanılır.  

 BOS haricinde tüm sıvılara iyi dağılır.  

 Ksantin oksidaz inhibitörü olan allopurinol kemoterapi uygulanan hastalara 

hiperürisemiyi engellemek amacıyla uygulanır. Ama 6-MP alan hastalara verilmemelidir.  Etkisini 

artırıp toksik etkilere sebep olur.  

 En önemli kullanış yeri ALL’dir.  

Yan etkileri;  

 Bulantı, kusma  

 Diyare 

 Kemik iliği  

 Hepatotoksisite 

 Tiyoguaninde pürin antimetabolitidir. Etki mekanizması aynıdır. GİS toksisitesi daha düşüktür.  

 

5- Fluorourasil (5-FU)  

 Primidin antimetabolitidir.  

  Ön ilaçtır. Aktif şekli alan fluorodezoksiuridilata dönüşür ve bu aktif metabolit timidilat 

sentetazı inhibe eder.  

  5-FU lökovorin(folinik asid)ile birlikte verilir. Folinik asid, 5-FU etkilerini arttırır.  

 

Solid tümörlerin tedavisinde endikedir.  

 Kolorektal Ca 

 Meme Ca 

 Ovaryum Ca 

 Mide Ca 

Solar keratoz (deri karsinoma in-situ) merhemi lokal uygulanır.  

BOS’a geçer. Genelde IV uygulanır.  

 Yan etkileri;  

  Kemik iliği depresyonu (lökopeni)  

 GIS bozuklukları (Anoreksi, bulantı, kusma)  

 IV uygulamada koroner spazmı 

El ayak sendromu (uzun süre kullanım sonucu)  

 Alopesi  

 Serebellar toksisite 

Mukozit  
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Sitozin Arabinozid (Sitarabin)  

 Sitidin analoğu bir nukleoziddir.   

   Hücrede aktif şekli CTP’ye dönüşür.  

   En sık kullanıldığı alan kombine tedavi olarak non-lenfoblastik lösemidir. (Akut  myelositik 

lösemi)  

  Kemik iliğini güçlü bir şekilde deprese eder.  

  Solid tümörlerde kullanılmaz.  

 KLADRİBİN: Hairy cell lösemi tedavisi  

MİTOZ İNHİBİTÖRLERİ  

  Mitoz iğciği mikrotübüllerden (tübülin)  oluşmuştur.  

 Tüm ökaryotik hücrelerde sitoplazmadaki hücre içi hareketler için gereklidir.  

 Primer etkilerini mitozun metafaz döneminde mitoz iğciklerinin oluşmasını engellemekle 

gösterirler.  

  Hücre siklusunun M dönemine spesifik ilaçlardır.  

 Mitoz zehirleri veya metafaz zehirleri olarakta bilinirler.  

   Bitkisel kaynaklı ilaçlardır.  

Vinkristin (Oncovin) ve Vinblastin (Velbe)  

 Cezayir menekşesinden elde edilen ve vinka alkoloidleri de denen antineoplastik  

   ilaçlardır.  

 Metafazda mitozu durdururlar.  

   Vinkristinin ticari ismi oncovindir.  

   Tedavi protokollerinde (MOPP, COPP) “O”  harfi ile simgelendirilir.  

 Vinkristin (Oncovin)  

 ALL (Çocukluk)  

 Wilm’s tümörü  

 Ewing’s sarkom  

 Hodgkin ve non Hodgkin lenfoma 

  AML, KLL  

  Serviks Ca, multiple myeloma 

 Hızlı büyüyen neoplazilerde daha çok kombine kullanılırlar.  Kemik iliği depresyonu yapmaz.  

Yan etkileri;  

 Bulantı-kusma  

 Diyare 

 Alopesi , Flebit (enjeksiyon yerinde) 

 Periferik nöropati  

Santral nöropati: Başağrısı, konvülziyon  

Vinblastinin yan etkileri de aynıdır fakat vinkristin kemik iliği depresyonu yapmazken 

vinblastin yapar.  
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Paklitaksel  

   Paklitaksel reversibl olarak tubuline bağlanır.  

 Vinka alkoloidlerinden farklı olarak polimerizasyonu ve mikrotübül oluşumunu artırır.  

  Sağlam mikrotübüllerinin oluşmasını sağlayarak normal fonksiyon göstermesine izin vermez.  

  Over kanserinde ve metastatik meme kanserlerine karşı güçlü bir etki gösterir.  

  Akciğerin küçük hücreli kanserlerinde de kullanılmaktadır.  

 IV infüzyonla kullanılır.  

 Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Bu nedenle tedaviden önce 

deksametazon, difenhidramin ve H2 blokeri uygulamalıdır.  

  Nötropeni yapar.  

 Alopesi görülebilir fakat bulantı ve kusma görülmez.  

 

Dosetaksel  

  İlerlemiş meme kanseri  

  

 

ANTİTÜMÖR ANTİBİYOTİKLER  

  Bleomisin G2-faz spesifik, diğerleri dönemi özgü etki göstermez.  

  Aktinomisin D olarakta bilinen daktinomisin kanser kemoterapisinde kullanılan ilk 

antibiyotiktir.  

 Genellikle IV kullanılırlar.  

 

Daktinomisin (Aktinomisin D)  

  DNA guaninlerini interkalasyon yapar ve DNA’ya bağımlı RNA polimerazı inhibe eder.  

 Faza spesifik olmayan bir ilaçtır.  

 Kullanıldığı yerler;  

 Koryokarsinoma 

 Wilm’s  

 Testis tümörleri   

 BOS’a geçişi yetersizdir. İV kullanılır.  

 Yan etkileri 

 Kemik iliği depresyonu  

  Bulantı-kusma, diyare  

Cilt döküntüleri hiperpigmentasyon 

  Hastaları radyasyona daha duyarlı hale getirir.  
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Doksorubisin - daunorubisin  

Antrasiklin antibiyotiklerdendir.  

Doksorubisinin ticari ismi Adriyamisindir ve genellikle bu adla kullanılır.  

En fazla S ve G2 fazında etki ederler.  

P-450 redüktaz enzimleri doksorubuisinin serbest radikallere indirgenmesini sağlar.  

Topoizomeraz 2 enzimini inhibe ederler. 

Tümör hücrelerinde ve kalp hücrelerinde SOD düşük miktarda bulunur. Bu yüzden bu 

ilaçlar kardiotoksiktir.  

Doksurubisin oldukça yaygın kullanılan bir ajandır.  

 ALL  

 AML  

 Hodgkin hastalığı  

 Solid tümörler (Meme, akciğer vb)  

 Daunorubisin ise sadece ALL ve AML’de kullanılır.  

 Epirubusin ve Aklarubisin kardiyotoksisitesi azaltılmış türevleridir.  

 

Doksorubisin-daunonibisin’in yan etkileri;  

   Kardiyotoksik etki: Doz bağımlı olarak kardiyomyopati meydana gelir.  

 İdrarı kırmızıya boyar.  

   Kemik iliği depresyonu  

 Teratojenik ve kanserojenik etkisi vardır  

 

Bleomisin  

 Bleomisin, antrasiklin antibiyotikler gibi DNA zincirini oksidatif (Demirle reaksiyona girerek)  

reaksiyonlarla parçalar.  

  Faza-spesifiktir. En fazla G2 döneminde etkilidir.  

pulmoner toksisite en önemli yan etkisidir.  

 Tedavide primer olarak, testis tümörlerinde vinblastin ve sisplatin ile birlikte kombine bir şekilde 

kullanılır.  

 Yan etkileri;  

 Pulmoner toksisite (pulmoner fibrozis) 

 Ateş, üşüme  

 Deri pigmentasyonunda artma 

 Alopesi  

 Kemik iliği depresyonu (nadirdir).  
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ANTİNEOPLASTİK OLARAK HORMONLAR VE ANTAGONİSTLERİ  

  Hormonlar bazı tümörlerin gelişimini yavaşlatabilir.  

Prednizon  

  Sentetik kortikosteroidtir. Mineralokortikoid etkisi kortizole göre daha düşüktür.  

  Prednizonun kendisi inaktiftir etkili olabilmesi için prednizolona indirgenmesi gerekir.  

 Tedavide;   

 ALL (remisyon için)  

  Hodgkin ve Non-Hodgkin lenfomada kullanılabilir.  

  Radyoterapi sonrası ödemin önlenmesi  

  Kemik metastalarına bağlı hiper kalseminin tedavisi   

Tamoksifen  

  Hedef hücrelerde estrojen reseptörlerini kompetitif olarak bloke eder ve doğal östrojenlerin 

etkisini inhibe eder.  

  Tamoksifen gerçekte parsiyel agonistir.  

metastatik meme Ca olgularında kullanılır.  

Tümörde östrojen reseptör yoğunluğu fazla olan tümörlerde tamoksifenin başarı şansı daha 

çoktur.  

  Oral uygulanır. Safra yoluyla itrah edilir.  

 Yan etkileri doğal östrojenlere benzeri;  

  Sıcak basması  

  Bulantı-kusma  

  Cilt döküntüleri 

  Vajinal kanama, akıntı  

  Tromboembolizm  

  Endometriyal Ca riski artışı  

  Tamoksifen LDL’yi azaltır ve kemik mineralizasyonunu artırır.  

Formestan  

  Aromataz enzimini inhibe eden bir yapılı bir ilaçtır.  

 Postmenapozal dönemdeki veya erken menapoza gkullanılır.  

 Yan etki: Bulantı, kusma ve sıcak basması  

Anastrozal ve letrozal  

  Aromatoz enzim inhibitörleridir.  

Postmenapozal dönemdeki veya erken menapoza girmiş kadınlardaki meme Ca. olgularında 

  Formestana genel özellikleri açısından benzemekle beraber, bu ilaçtan farklı olarak 

streoid yapısında değillerdir ve oral yoldan kullanılır.  
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Flutamid, Bikalutamid, Nilutamid  

   Sentetik, non-steroidal bir antiandrojendir.  

 Testosteron reseptör antagonistidir.  

   Serum LH ve testosteronunu konsantrasyonunu artırır. (negatif feed back’i kaldırır)  

   Genellikle GnRH analoglarıyla birlikte kullanılır. (Löprolid veya goserelin)  

   Oral kullanılır. Böbreklerle itrah edilir.  

   Jinekomasti ve dispeptik yakınmalara neden olabilir.  

 

GnRH analogları(Buserelin-Goserelin-Histrelin-Loprolid-Nafarelin-

Triptorelin)  

  Löprolid ve goserelin sentetik GnRH analoglarıdır. (peptid)  

 GnRH analogları ön hipofizdeki gondotrop hücreleri başlangıçtaki kısa bir 

stimülasyondan sonra devamlı desensitize ederek sonuçta gonadotropin salgılanmasını 

durdurarak etki eder.  

  GnRH analogları sonuçta kadınlarda tıbbi overektomi ve erkeklerde tıbbi orşiektomiye neden 

olurlar.  

 

 Başlıca kullanış yerleri sex hormonlarına bağlı tümörlerdir.  

 Prostat Ca  

 Meme Ca  

Endometriozis 

  Goserelin tedavisi, premenapozal kadınlarda myomu küçüktür.  

 Yan etkileri;  

 Post menapozal sendromu taklit eder.  

 İmpotans (erkeklerde)  

 Malignite gelişme riski (östrojen tedavisinde daha düşük)  

 

Aminoglutetimid  

   Sürrenalde, kolesterolden pregnonolon sentezini ve diğer dokulardaki androstenediondan, 

östrojen sentezini sağlayan aromataz reaksiyonunu engeller.  

 Kimyasal adrenalektomi yapar.  

 Oral yoldan kullanılır.  

   Adrenal korteks tümörlerinin tedavisinde kullanılır.  

Yan etkileri;  

 SSS’ni geçici olarak baskılayabilir.  

  Makülopapüler cilt döküntülerine neden olabilir.  

  Estrojen-pozitif meme kanserinin palyatif tedavisi içinde kullanılabilir.  
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Projestinler (Megestrol asetat) 

Endometrium Ca tedavisinde kullanılır.  

 

DİĞER KEMOTORAPATİKLER  

Cetuximab  

 CerB-b1 geninin kodladığı EDGFR blokeridir.  

Metastatik kolan ca da, irinitekan rezistan olgularda kullanılır. 

 

Trastuzumab 

 Metastatik meme kanserinde kullanılır. 

 c-ERB-b2 kodladığı EDGFR blokeridir. 

 

Gefitinib & Erlotinib 

 KHDAK hastalarda, rezistan olgularda kullanılır. Tirozin kinaz inhibitörüdürler.  

Erlotinib, pankreas kanserinde gemsitabin ile kullanılır. 

Bevacizumab 

 VEGF reseptör blokeridir. 

 Kolon kanserinde kullanılır. 

 Stroke, tromboembli, HT yan etkileri vardır. 

ARSENİC TRİOXİDE 
 AML-M3 tedavisinde kullanılır. 

 ATRA ile beraber kullanılmakta 

 Mitokondriden stc-c çıkışı yaparak CASPASE aktivasyonu yapar.  

Apopitozis indukler. 

SİSPLATİN VE KARBOPLATİN  

   Platin koordinasyon kompleksi şeklindeki organik maddelerdir.  

 Etki mekanizması alkilleyicilere benzer, DNA zincirinde çapraz bağlanmaya neden olar.  

   Faza-spesifik değildir.  

   BOS’a geçiş yetersizdir.  

   Primer olarak böbreklerden atılır.  

Kullanıldığı tümörleri 

 Testis tümörleri   

 Over kanseri 

 Mesane Ca  

 Prostat Ca  

 Serviks Ca 

 Özofagus 
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 Baş boyun kanserleri  

 Nöroblastoma 

 Osteosarkom 

 Küçük hücreli olmayan akciğer Ca.  

Yan etkileri;  

 Şiddetli inatçı kusma  

 Nefrotoksisite (ciddi): Akut tübüler nekroza neden olur. Nefrotoksisite iyi bir hidrasyon 

ve diürezle birlikte ortadan kaldırılabilir.  

 Ototoksisite  

 Nörotoksisite: Periferik nöropati  

 Cilt döküntüleri 

 Anaflaktik reaksiyonlar  

  Kemik iliğine toksisitesi düşüktür.  

  Karboplatin genelde daha az toksik türevidir.  

L-Asparginaz  

 Bakteri kültürlerinden hazırlanan bir enzimdir.   

 Asparajin aminoasidinin yıkılmasını sağlar.  

   L-Asparaginaz, vinkristin ve prednizon ile birlikte ALL’de kullanılır.  

 IV ve IM uygulanır.  

 Kemik iliğini deprese etmez   

  En sık yan etkisi pıhtılaşma bozukluklarıdır. Alerjik reaksiyonlar oluşturur. 
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KEMOTERAPİ BAĞLI EMEZİSTE KULLANILAN İLAÇLAR 

1- D2 antagonisteri 

METOLOPRAMİD-DOMPERİDON  

 Antiemetik olarak kullanılır.  

 Özofagus alt sfinkterini kasıp, mide boşalmasını hızlandırdığı için gastroözefegal reflü 

tedavisinde kulllanılır.  

 
2- 5HT3 antagonistleri 

ONDANSETRON –GRANİSETRON- DOLASETRON- TROPİSETRON  

Tropisetron en uzun etkili ve en güçlüsüdür. Kemoterapi alan hastalarda antiemetik 

kullanılırlar.  

 

3-NOROKİNİN antagonistleri 

APREPİTANT 

Nörokinin (Substans P) reseptörünü bloke ederek etki gösterir. Kemotoropatik bağımlı 

kusmalarda kombine tedavide kullanılır.  

Yorgunluk, halsizlik, diyare yan etkileridir. 

CYP3A4 tipi stc enzimlerini bloke eder. Bu nedenle kemotoropatiklerin yıkımını azaltırlar. 

 

TROMBOSİT HASTALIKLARI 

 Kanama zamanının uzamasına ve hemorajik diyateze yol açarlar 

TROMBOSİTOPENİ  

  Anormal kanamanın en sık görülen sebebidir  

  Trombosit sayısı<100.000 ise kanama zamanı uzamaya başlar  

 50.000-20.000 arasında ise peteşi veya purpuralar görülür  

 <10.000 ise daha ağır spontan kanamalar (gastrointestinal ve santral sinir sistemi  

          kanamaları)  

TROMBOSİTOPENİNİN OLUŞ MEKANİZMASI  

1-Yapımının bozulması  

Etiyoloji:  

 tiazid grubu diüretikler, 

etanol gibi ajanlarla megakaryositlerin selektif süpresyon  

ineffektif trombopoez(myelodisplastik, B12 vitamini ve folat eksikliğine bağlı megaloblastik 

hematopoezde)  

Tanı:  

 Kemik iliği yaymasında megakaryositik hipoplazi  
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Tedavi:  

 Altta yatan hastalığın tedavisi  

 Trombosit transfüzyonları  

2-Yıkımın artması 

A) İmmnun olmayan Yıkım 

Hipersplenizm  

  Herhangi bir sebebe bağlı büyümüş dalak bilinmeyen bir nedenle otomatize kazanır.  

  Pansitopeni veya bisitopeni  

 Kemik iliği normal veya hiperselüler  

 Splenomegali 

 Splenektomi sonrası bulguların düzelmesi 

Tedavi:  

splenektomi  

B) İmmunolojik Yıkım 

İTP  

 Trombosite karşı gelişen antikorlar, trombositlerin dalaktaki makrofaj ile yıkımını sağlarlar. 

Klinik: 

Akut tipi:  

  2- 6 yaş çocuklarda ve sıklıkla viral bir enfeksiyon sonrası görülür 

   Çocuklarda trombositopeninin en sık nedenidir.  

  Ağızda hemorajik bül tipiktir. 

 Her iki cinste eşit olarak görülür. Daha çok kış ve ilkbaharda rastlanır.  

Kronik tipi:  

Trombositopenin 1 yıldan fazla sürmesidir. 

Genç erişkinlerde (kadınlarda) sıktır 

 Bazı olgularda ağırdır ve hastaların hepsinde megakaryositler artmıştır, diğer kan bulguları 

normaldir  

 Peteşi, purpura, mukozalarda hemorajik büller ve travmaları takiben aşırı kanama 

şeklinde mukokütanöz kanamalar görülür  

Tanı:  

 Birlikte bulunan hastalıkların(SLE gibi) ve ilaca bağlı olanların(kinidin gibi) ekarte edilmesiyle 

konur  

Klinik seyir:  

   Çocuklarda görülen akut tip sıklıkla 4- 8 hafta sürer  

 Erişkinlerdeki kronik tip relaps ve remisyonlarla seyreder  

Tedavi:  

 Akut şeklin tedavisi genelde travmalardan kaçınmak şeklindedir  

  Yüksek doz steroid (ilk tedavi seçeneği), hızlı yükseltilmek isteniyorsa IVIG 

  Splenektomi (steroide dirençli vakalarda ilk tercih)  
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NOT: 
Splenektomi yapıldıktan sonra periferik yaymada Howell-Jolly cismi görülür.  

 

TROMBOSİT FONKSİYONLARI  

Von-Willebrand antijeni endotelde Weibel-Palade cisimciğinde Faktör 8 ile beraber depo 

edilmektedir.  

Hasarlanmış endotelduvarına trombositin yapışmasına adezyon adı verilmektedir. 

Adezyon trombositin Von-Willebran antijeni ile karşılaşması sonucu olmaktadır.  

 İki trombositin birbiri ile yapışmasına agregasyon denmektedir.  

Trombositlerin birbirine yaklaşmaları bazı kemotaktran moleküllerle meydana 

gelmektedir. (ADP, Tromboksan, serotonin, Platelet aktive edici Faktör, kalsiyum gibi).  

Aktive olan trombositler fibrinojen molekulü aracılığıyla birbirlerine yapışmaktadırlar. 

(Agregasyon).  

Trombositler sonra faktör XII yi aktive ederek intrensek yolu aktive ederler. 

Trombositlerin sayı ve fonksiyonu değerlendiren test kanama zamanıdır. (1-6 dakika)  
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TROMBOSİT FONKSİYON BOZUKLUKLARI  

Kazanılmış ve Herediter olarak ikiye ayrılır  

1-Edinsel  

Etiyolojik nedenler;  

1. İlaçlar: NSAİİ (en sık),  penisilin, betalaktam ant,  

2. Böbrek yetmezliği: guanidinosüksinik asit, fenol bileşikleri, vasküler bozukluklar, kullanılan  

ilaçlar  

3. Karaciğer hastalıkları,  

4. Paraproteinemiler: paraproteinler trombosit ile fibrinojen etkileşmesini bozar ve kanama 

diyatezine neden olur.  

 

 

2-Kalıtsal 

Von Willebrand Hastalığı 

Tip I Von Willebrand Hastalığı  

Otozomal dominant geçişlidir.  

VWF minimal azalmıştır.  

Buna bağlı olarak Kanama zamanı N veya normale yakındır.  

aPTZ,PZ normaldir.  

Klinik 

Tek bulgu sık burun kanaması veya kız çocuklarında uzamış mens (7 günden fazla mens 

görme), kolay ekimoz ile karşımıza gelebilir.  

Testler normal olduğu için sık atlanır.  

Tanı: 

ELISA ile VWF tayini veya RICOF testinin bozuk olması ile kanıtlanır.  

Tedavi :  

desmopressin  

 

Tip 3 Von Willebrand Hastalığı  

VWF hiç olmadığı için Faktör 8 stabilize edilemez.  

Aynı klasik hemofili tablosu vardır.  

aPTZ uzundur.  

Tanı 

RICOF bozuktur. F8 düzeyi düşüktür.  

Ancak hemofiliden farkı, kanama zamanı da uzamıştır.  

Tedavi:  

F8 replasmanı  
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Glazmann Trombastenisi:  

  OR, Fibrinojen reseptörü olarak görev yapan glikoprotein IIb-IIIa eksiktir.  

Trombosit sayısı normaldir.  

Tanı: 

  ADP,  kollajen, epinefrin ile trombositlerde kümeleşme olmaz.  

Kanama zamanı uzundur.  

Bernard Soulier Sendromu:  

 OR. vWF için reseptör görevi yapan glikoprotein Ib-IX kompleksinde eksiklik vardır.  

  Periferik yaymada dev trombositler ile karakterizedir.  

Tanı: 

 Kanama zamanı uzun   

ADP,  kollajen ve epinefrin ile trombositler normal kümeleşir.  

Ristosetin ile trombositlerde kümeleşme olmaz.  

Faktör 13 Eksikliği  

Klinik 

Sık tekrarlayan kanama 

Tanı 

 Kanama zamanı, PT, a-PTT normaldir. 

Laboratuar   

 Üre lizis testi : Faktör 13 eksikliğinde pıhtı üre solüsyonu içinde dağılır. 

 

KOAGULASYON SİSTEMİ 
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EKSTRENSEK YOL  

Damar duvarı ve çevresindeki dokuların travmaya uğramasıyla başlar. 

Zedelenmiş endotel hem trombositlerin yapışması için zemin görevi görür, hem de 

pıhtılaşmayı başlatan doku faktörünü (faktör 3) sentezler. Doku faktörü faktör VII ile birleşir. Doku 

faktörü-faktör VIIa kompleksi hem faktör X’u aktive eder.  

Faktör X (protrombin aktivatörü) protrombini aktive edip trombin yapar.  

Trombin ise fibrinojeni fibrine dönüştürür.  

Faktör XIII ise fibrin monomerlerinin arasında çapraz kovalan bağlar kurarak fibrin 

molekülünü polimerize edip sağlamlaştırır.  

Ekstrensek yol protombin zamanı (PT) ile kontrol edilir. Normali 12-15 sn dir. INR:1 

İNTRENSEK YOL  

Kan içindeki yapıların hasarlanmasıyla başlar. Bu durumda çıkan trombosit fosfolipidlerinin 

serbestlenmesi (PF3), HMWK (Yüksek molekül ağırlıklı kininojen), prekallikrein faktör XII nin 

aktivasyonuna neden olur. Aynı faktörler Faktör XI de aktive edebilmektedir.  

Faktör XI, faktör IX u aktive eder. Faktör IX, VIII, PF3 beraber Faktör X u aktive ederler.  

Bundan sonraki kısım ekstrensek yoldaki ile aynıdır.  

İntrensek yol a-PTT (aktive Parsiyel Tromboplastin zamanı) ile kontrol edilir. Normali 25-

40 sn dir.  
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KOAGULASYON SİSTEMİNDEKİ BOZUKLUKLAR 

 

HEMOFİLİ A, B, C  

 Hemofili-A  

x’e bağlı resesif geçer; hastalık erkeklerde görülür.  

Kadınlar taşıyıcıdır.  

Faktör VIII eksik 

En sık eklem içi kanamalar (hemartroz) ve kas içine kanamalar (hematom) görülür.  

Hemartrozlar en sık diz eklemindedir.  

Klinik 

Tipik olarak travmayı takiben veya ciddi vakalarda spontan olarak yumuşak dokuda hematom, 

hemartroz, epistaksis, gastrointestinal kanamalar, hematüri ve postoperatif kanamalar görülür.  

Sünnet sonrası ve diş çekimi sonrası durdurulamayan kanama hikayesi vardır.  

Tanı: 

Kanama zamanı, protrombin zamanı normaldir.  

Trombosit sayısı N, Faktör VIII azalmış,  

aPTT uzun; VWF normal  

Tedavide: 

 taze donmuş plazma ve faktör VIII kullanılır.  

 

Hemofili B  

Faktör IX eksikliğidir  

  Tüm klinik ve laboratuvar bulguları Hemofili A ile aynıdır.  

  Faktör IX’un yarılanma süresi daha uzundur ve 24 saatte bir uygulanır.  

  Christmas hastalığı olarak da bilinir.  

 

AKKİZ KOAGULASYON BOZUKLUKLARI  

 Multiple ve miks faktör eksiklikleri içerir 

K Vitaminine  Bağlı Faktör Eksiklikleri  

Etiyoloji:  

 K vitamini malabsorbsiyonu 

K vitamini nutrisyonel eksikliği  

İlaçlar:  

Kumarin (en spesifik K vitamini antagonisti)  

Tanı:  

Hem parsiyel tromboplastin zamanı(PTZ) hem de protrombin zamanı (PZ daha hassas) uzar  
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Tedavi:  

K vitamini verilmesi  

İlacın kesilmesi  

Eksik faktörlerin plazma şeklinde verilmesi  

Yenidoğanın hemorajik hastalığı  

  Profilaksi için her bebeğe doğumda 1 mg K vit im yapılması önerilmektedir.  

  Anne sütü de K vitamininden fakir olduğu için özellikle anne sütü alan bebeklerde ve  

pretermlerde 2-7.günlerde şiddetli kanamaya (gastrointestinal, nazal, intrakranial, sünnet 

sonrası kanama gibi) rastlanabilir.  

Tanı 

PT-a-PTT uzamış 

K vit. eksikliğinde hatalı yapılan pıhtılaşma faktörlerine bakılabilir. (PIVKA testi)  

 

 Erken başlangıçlı (<24 st) hemorajik hastalık  

annenin fenobarbital, fenitoin gibi K vitamini metabolizmasını bozan ilaçlar aldığı durumlarda 

oluşur. 

 Geç başlangıçlı(>7 gün)hemorajik hastalık 

K vitamininin malabsorpsiyonu durumlarında  görülür. 

Faktör II, VII, IX, X’un düzeyleri azalmış;  

PT, PTT ve pıhtılaşma zamanı uzamıştır.  

 

Tedavide  

1-5 mg K vit i.v. verilir.  

 

MİKROANJİOPATİK HEMOLİT ANEMİ (DIC-HÜS-TTP) 

DİSSEMİNE İNTRAVASKÜLER KOAGULASYON  

DIC Nedenleri: 

 Malign hastalık 

 Septisemi, gram (-) bakteriler, meningokokal 

 Asidoz  

 Şok  

 Sıcak çarpması  

 Kasabach-Merrit sendromu  

 Obstetrik nedenler (Amniotik sıvı embolisi, HELLP sendromu, ablatio plesenta, intrauterin ölü 

fetüs)  

 Beyin hasarı  

 Doku hasarı; travma, büyük cerrahi girişimler  

 Yaygın tümörler; Trousseau Sendromu  
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Patoloji 

 En sık nedeni Gr(-) endotoksin içeren bakterilerle enfeksiyondur.  

 Kullanıma bağlı faktör I, V, VIII ve diğer faktörlerin düzeyi azalır. (tüketim koagulopatisi)  

   Fibrin yıkım ürünleri, di-dimer artar. DIC tanısında en uygun metod fibrinopeptid A’nın 

ölçümüdür.  

 Hem prorombin zamanı, hem de aktive parsiyel tromboplastin zamanı uzar.  

   Kanama ve pıhtılaşma zamanı uzar  

 Trombositopeni, hemolitik anemi (trombositopeni ağırdır)  

 Klinikde kanama, mikroanjiopatik hemolitik anemi  

 Burun kanaması, yaygın kanamalar  

 Antitrombin 3 giderek azalır.  

Tedavi: 

  Taze donmuş plazma, trombosit konsantresi, heparin 

Periferik yaymada fragmente eritrositler görülür.  

KOAGULASYONUN PATOLOJİK  İNHİBİTÖRLERİ  

Diğer akkiz koagulasyon bozuklukları:  

   Amiloidoz (faktör X eksikliği)  

 Nefrotik sendrom (koagulasyon faktörlerinin özellikle faktör 9’un renal kaybına bağlı)  

   Ekstrakorporal dolaşım  

   Massif transfüzyonlar sonucu koagulopati görülebilir  

TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA (TTP)  

Patoloji 

  Hastalarda VWF yarıklayan proteaz defekti (ADAMTS) olduğu gösterilmiştir.  

  Bu anormal vWF aşırı trombosit-endotel bağlanmasına yol açar, mikrotrombüsler oluşur  

Orta yaşlı bayanlarda görülür  

Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP)nın 4 majör kriteri:  

1- Mikroanjiopatik hemolitik anemi 

2- Trombositopeni  

3- Ateş 

4- Nörolojik belirtiler (Koma) 

Tedavi: 

TTP’de plazmaferez hayat kurtarıcıdır. 

 

HÜS (HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM)  

Patoloji 

 Özellikle EHEC (E.coli O157/ H7) suşu ile ilşkilidir. Bu bakterinin yaptığı verotoxin 

(Shiga like toxin ) endotelde protein sentezini bozar ve böbrek yetmezliği oluşturur. 

Mikroanjiopatik hemolitik anemi 

Trombositopeni 
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Tanı: 

Renal fonksiyon bozukluğu ile karakterizedir. Ağır vakalarda kortikal nekroz oluşabilir.  

HÜS’de TTP’den farklı olarak ateş ve norolojik belirtiler olmayabilir.  

Laboratuarda:  

Mikroanjiopatik hemolitik anemi, trombositopeni  

Periferik yaymada şiştositler (fragmante eritrosit) 

Retikülositoz ve intravasküler hemoliz bulguları vardır.  

 

Tedavi:  

Plazmaferez  

 

Kronik DIC’le birlikte olan malignite (Trousseau sendromu):  

Artmış trombozun mekanizması ya tromboplastik maddeler salgılayan veya faktör 12’yi aktive 

eden veya her ikisini de yapan tümör hücreleri tarafından başlatılmış DIC’tir  

Klasik trousseau sendromunda yüzeyel venlerin migratuar tromboflebiti değişmez bir şekilde  

kronik DIC’le beraberdir.  

  En sık görüldüğü neoplazmlar: akciğer, pankreas, mide ve prostat adenokarsinomlarıdır  

 

 Tedavi:  

Heparin 

 

ANTİKOAGULAN SİSTEM  

Protein C’nin antikoagulan sistemin parçasıdır. Pıhtılaşma sırasında oluşan trombin, 

Trombomodiline bağlanır. Bu kompleks inaktif durumda olan protein C yi aktif hale getirir. Protein S 

bu aktivasyon sırasında kofaktör görevini yapmaktadır.  
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Aktive protein C, Faktör V ve VIII i proteaz etkisiyle inaktif hale getirir. Böylece 

koagulasyon kaskadı sınırlandırılmış olur.  

Ayrıca protein C, t-PA inhibitör faktöründe yıkımını sağlar. Böylelikle t-PA (doku plazminojen 

aktivatörü) aktive olur. Aktive olan t-PA plazminojeni, plazmine dönüştürür. Plazminde pıhtıdaki 

fibrini, Fibrinojen, Faktör V, faktör VIII, protrombin (II), faktör XII yıkımını yapar.  

Aminokaproik asit de t-PA yı inhibe ederek, fibrinolizi yavaşlatır.  

 

 

HİPERKOAGULABİLİTE VE ARTMIŞ TROMBOZ  

Plazma proteinlerinin bozuklukları sonucu tromboza sebep olan  hastalıklar:  

 Aktive protein C rezistansı (Faktör V Leiden mutasyonu) (en sık)  

 Protromin mutasyonu 

 Antitrombin III eksikliği 
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Faktör V Leiden Mutasyonu 

Faktör 5 Leiden mutasyonunda faktör 5, protein C tarafından etkisiz hale getirilemez ve 

tromboza yatkınlık olur. , 

Toplumda en sık görülen herediter pro-trombotik hastalık Faktör V Leiden (Aktive 

Protein C rezistansı)’ dır.  

 

Protein C eksikliği  

  homozigot şekilleri yeni doğanda purpura fulminansa sebep olur  

  heterozigotlarda venöz tromboz insidansı artmıştır ve heparin verilmeden Warfarin verilmesi 

halinde deri nekrozları meydana gelebilir  

 

 

AFA sendromu Fizyopatoloji  

Patoloji: 

antifosfolipid antikorlar (Kardiolipin antikorlarıdır) 

AFA Klinik bulgular:  

 uzamış PTT  

 tromboz (arteryel ve venöz)  

 plasental disfonksiyon ve tekrarlayan abortuslar  

 Trombositopeni  

 Antikardiolipin antikor IgG ve IgM (VDRL-RPR gibi sifiliz testleri pozitif çıkar) 

Laboratuar: 

hasta plazması normal plazma ile karşılaştırıldığı zaman düzelmeyen PTT uzaması 

şeklindedir  

Tedavi:  

 Warfarinle antikoagulasyon  
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ANTİKOAGULAN İLAÇLAR 

Heparin 

Heparin mast hücresinde buluna  glikozaminoglikandır.  

Heparin proteaz görevi olan anti-trombini aktive eder. 

Antitrombin 2, 9,10 faktörleri yıkarak etkisiz hale getirir.Heparin etkisi a-PTT ile takip edilir. 

Düşük Molekül ağırlıklı Heparin 

Enoksaparin, dalteparin, tinzaparin, ardeparin, nadroparin, reviparin  

Faktör Xa inhibitörleridirler. 

Heparine karşı gelilen antikorlar platelet faktör 4 ile etkileşip trombositopeni oluşumuna yol 

açarlar. 

Uzun süre kullanımda osteoporoz riski vardır. 

Aldesteron sentezini inhibe eder. Bu nedenle hiperkalemi oluşturabilir. 

 

DİĞER ANTİKOAGULANLAR 

Lepirudin, Bivaluridin 

 Sülükte buluna ve trombini inhibe eden hirudinin deriveleridir. 

 Heparin induklediği trombositopeni durumunda kullanılırlar. 

 

Argatroban 

 L-arjinin derivesidir. 

 Trombinin aktif bölgesine reversibl bağlanırlar.  

Trombini inhibe eder. 

 

Drotrecogin 

Aktive-protein C nin rekombinan formudur. 

Sepsiste mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. 

 

Fondaparinux 

Fondaparinuks aktif faktör X’un (Xa) sentetik ve selektif bir inhibitörüdür. Antitrombin III’e 

selektif olarak bağlanan fondaparinuks, Faktör Xa’nın antitrombin III ile nötralizasyonunu yaklaşık 300 

kat artırarak koagulasyon kaskadını bloke ederek hem trombin oluşumunu hem de trombüs gelişimini 

önler. Heparin benzeri polisakkriddir. 

Fondaparinuks, trombini inaktive etmez ve trombosit fonksiyonları üzerinde bilinen etkisi 

yoktur. Fondaparinuksa bağlı trombositopeni bildirilmemiştir. 
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RivaroxabanRivaroxabanRivaroxabanRivaroxaban    

 Oxazolidinone  türevidir. Fondaparinuks aktif faktör X’un (Xa) sentetik ve selektif bir 

inhibitörüdür. Bu etki antitrombin III’ den bağımsızdır. Oral olarak DVT proflaksisinde kullanılır. 

 

Dabigatran 

Oral yoldan kullanılan faktör 2 (trombin) inhibitörüdür. 

Kumadin kullanım endikasyonlarında (atrial fibrilasyon, protez kalp kapağı) kullanılır.. 


