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ÖZ 

Giriş: Pansitopeni ve bisitopeni, çocukluk çağında sık karşılaşılan önemli klinik durumlardır. Benign ya da malign 
nedenlere bağlı olarak görülebilmektedirler. Bu çalışmada pansitopeni ve bisitopenisi olan hastaların klinik ve 
laboratuvar olarak değerlendirilmesi ve etiyolojik nedenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Ocak 2018-Ocak 2020 tarihleri arasında Çocuk Hematoloji Bölümü’nde izlenen, yaşları 3 ay-
18 yaş arasında olan, yeni ortaya çıkan pansitopeni/bisitopenisi olan 108 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 
detaylı öykü, fizik muayene bulguları, periferik yayma ve kemik iliği incelemesi de dahil laboratuvar bulguları 
kaydedildi.  

Bulgular: Hastalarda kız/erkek oranı 56/52, yaş ortalaması 6,2 yıl idi. Hastaların 67’sinde (%62) bisitopeni, 
41’inde (%38) pansitopeni mevcuttu. En sık başvuru yakınmaları ateş (%63,9), halsizlik (%28,7) ve solunum yolu 
enfeksiyonu semptomları (%20,3) idi. Fizik muayenede en sık saptanan bulguların solukluk (%50), hepatomegali 
(%27,8) ve splenomegali (%26,8) olduğu görüldü. Hastaların %86’sında trombositopeni, %76,9’unda anemi, 
%72,2’sinde lökopeni ya da nötropeni mevcuttu. Bisitopenisi olan hastaların %41,9’unda anemi ve 
trombositopeni, %37,3’ünde lökopeni/nötropeni ve trombositopeni, %20,8’inde anemi ve lökopeni/nötropeni 
birlikte görüldü. Elli üç (%49,1) hastaya kemik iliği incelemesi yapıldı. En sık pansitopeni/bisitopeni nedenlerinin 
enfeksiyon (%37,6), akut lösemi (%29,6) ve megaloblastik anemi (%17,5) olduğu görüldü. 

Sonuç: Pansitopeni/bisitopeni saptanan hastalarda klinik bulgular, tam kan sayımı ve periferik yayma bulguları 
önemli ipuçları vermektedir. Malignensiden korkulsa da geri dönüşümlü benign nedenler etiyolojide çoğunluğu 
oluşturmaktadır.  

 

SUMMARY 

Introduction: Pancytopenia and bicytopenia are important clinical conditions that can be encountered frequently 
in childhood. Both benign or malignant conditions can cause pancytopenia and bicytopenia. In this study, it was 
aimed to evaluate clinical and laboratory findings in patients with pancytopenia and bicytopenia and to determine 
etiological causes. 

Material and Method: 108 newly diagnosed pancytopenia/bicytopenia patients aged between 3 months and 18 
years who were followed up in the Department of Pediatric Hematology between January 2018 and January 2020 
were included in the study. Laboratory findings including a detailed history, physical examination findings, 
peripheral smear and bone marrow examination were recorded. 
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Results: The female /male ratio was 56/52 in, and the average age was 6.2 years. Bicytopenia was present in 67 
patients (62%) and pancytopenia in 41 patients (38%). The most common complaints were fever (63.9%), 
weakness (28.7%) and respiratory infection symptoms (20.3%). The most frequen tfindings on physical 
examination were pallor(50%), hepatomegaly (27.8%) and splenomegaly (26.8%). Thrombocytopenia was 
present in 86% whereas anemia and leukopenia or neutropenia were present 76.9% and 72.2%, respectively. Of 
the patients with bicytopenia, anemia and thrombocytopenia were present in 41.9%, leucopenia/neutropenia and 
thrombocytopenia were present in 37.3%, and anemia together with leukopenia/neutropenia was present in 
20.8% of the patients. Bone marrow biopsy was performed in 51 patients (49.1%). The most common causes of 
pancytopenia/bicytopenia were infection (37.6%), acute leukemia (29.6%) and megaloblastic anemia (17.5%). 

Conclusion: Clinical findings, complete blood count and peripheral smear give valuable clues in patients with 
pancytopenia/bicytopenia. Although malignancy is the primary concern in these patients, benign conditions 
constitute the majority in etiology. 

 
 

 

GİRİŞ 

Pansitopeni her üç kan hücre serisindeki azalma, 
bisitopeni ise iki hücre serisindeki azalma olarak 
tanımlanmaktadır (1). Anemi, lökopeni ya da 
trombositopeniden kaynaklanan semptomlarla 
kendini gösterebileceği gibi asemptomatik de 
olabilirler. Her iki durum da eğer hafifse tesadüfi 
saptanan bir bulgu olabilir ya da sepsis gibi ağır 
hastalık durumlarında ortaya çıkabilirler. Pansito-
peni/ bisitopeni, kendileri bir hastalık olmaktan 
ziyade, periferik kan hücreleri ya da kemik iliğini 
etkileyen altta yatan hastalığın bir bulgusudurlar. 
Çocukluk yaş grubunda sıkça görülmektedir ve 
hematologlardan istenen konsültasyonların en sık 
nedenleri arasındadırlar (2). Birinci basamak 
hekimlerinin katıldığı bir ankette, her 10 hekim-
den 9'unun laboratuvar çalışmalarında pansito-
peni bulunması durumunda hematoloğa danıştı-
ğını göstermiştir (3). Olguların çoğuyla pediatrist 
ve yoğun bakımcılar karşılaşmakta ve daha ileri 
inceleme için hematologlara yönlendirmektedirler. 
Pansitopeni ve bisitopeni nedenleri büyük ölçüde 
örtüşmektedir (4). Ayırıcı tanılar geniş ve kap-
samlıdır. Geçici viral baskılanma, periferal yıkım, 
kemik iliği yetmezlikleri ve kemik iliğini infiltre 
eden malign hastalıklar gibi çeşitli nedenler 
pansitopeni/bisitopeniye neden olabilmektedir.  

Bu çalışmada kliniğimizde pansitopeni ve 
bisitopeni saptanan hastalarda klinik ve labora-
tuvar bulgular ile altta yatan nedenlerin geriye 
dönük olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM  

Bu çalışmada, Ocak 2018- Ocak 2020 tarihleri 
arasında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Hastanesi’ne 

başvuran, yaşı 3 ay-18 yaş arasında olan, yeni 
ortaya çıkan pansitopeni/bisitopenisi olan 108 
hasta retrospektif olarak incelendi. Bilinen kronik 
hastalığı olan olgular çalışma dışı bırakıldı. 
Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru yakınması, fizik 
muayene bulguları, tam kan sayımı, periferik 
yayma bulguları, retikülosit sayısı, direkt coombs 
testi, ferritin, vitamin B12 ve folik asit düzeyleri, 
viral seroloji (Epstein-Barr virüs (EBV), 
Sitomegalovirüs (CMV), Parvovirus B19, hepatit 
A,B,C ve HIV) salmonella ve brusella aglütinas-
yon testleri, otoantikor (anti nükleer antikor, anti-
çift sarmal DNA) sonuçları kaydedildi. Periferik 
yaymada atipik hücre görülen, klinik olarak 
malignite düşünülen hastalarda ya da açıklana-
mayan pansitopeni/bisitopeni durumlarında, 
kemik iliği aspirasyonuda yapıldı. Kemik iliği 
yayma bulguları kaydedildi. Hemoglobin, lökosit 
ve nötrofil düzeyleri yaş ve cinsiyete göre normal 
değerler göz önünde bulundurularak değerlen-
dirildi (5). Trombosit sayısının 150.000/mm3’in 
altında olması trombositopeni olarak kabul edildi.  

Bu çalışma için Adnan Menderes Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulu’ndan 53043469-050.04.04 sayılı yazı 
ile etik kurul onayı alınmıştır.  

BULGULAR 

Çalışmaya yaş aralığı 3 ay- 18 yaş olan 56’sı kız, 
52’si erkek toplam 108 hasta alındı. Yaş ortala-
ması 6,2±5,5 yıldı. Hastaların 67’sinde (%62) 
bisitopeni, 41’inde (%38) pansitopeni mevcuttu. 
Başvuru yakınmaları değerlendirildiğinde, ateş 
(%63,9),  halsizlik (%28,7) ve üst solunum yolu 
enfeksiyonu semptomları(%20,3) en sık görülenl-
erdi. Malignensiyi düşündürecek kemik ağrısı 13 
hastada (%12) mevcuttu (Tablo 1).  



 
 
 

 
 

Tablo 1. Hastaların başvuru yakınmaları 

 Bisitopeni 
(n=67) 

Pansitopeni 
 (n=41) 

Tüm hastalar 
(n=108) 

Ateş 40 (%49.7) 29 (%70) 69 (%63.9) 
Halsizlik  18 (%26.9) 13 (%31.7) 31 (%28.7) 
Solunum yolu enfeksiyonu semptomları  12 (%17.9) 10 (%24.3) 22 (%20.3) 
Kemik ağrısı 8 (%11.9) 5 (%12.1) 13 (%12) 
İshal/Kusma  7 (%10.4) 6 (%14.6) 13 (%12) 
İştahsızlık 6 (%8.9) 6 (%14.6) 12 (%11.1) 
Solukluk 7 (%10.4) 3 (%7.3) 10 (%9.2) 
Kanama/Morarma  6 (%8.9) 2 (%4.8) 8 (%7.4) 
Kilo kaybı  4 (%5.9) 4 (%9.7) 8 (%7.4) 
Karın ağrısı  6 (%8.9) 2 (%4.8) 8 (%7.4) 
Döküntü  2 (%2.9) 1 (%0.9) 3 (%2.7) 
Kene ısırması  1 (%1.4) - 1(%0.9) 

 

Fizik muayenede en sık saptanan bulgu soluk-
luktu (54 hasta, %50). Hastaların 30’unda 
(%27,8) hepatomegali, 29’unda (%26,8) spleno-
megali, 20’sinde (%18,5) peteşi/ekimoz ve 
14’ünde (%12,9) lenfadenopati diğer saptanan 
muayene bulguları idi (Tablo 2).  

Hemogram bulguları incelendiğinde en sık etki-
lenen serinin trombositler (%86) olduğu görüldü. 
Seksen üç hastanın (%76,9) anemisi, 78 (%72,2) 
hastanın lökopeni ya da nötropenisi mevcuttu. 
Dokuz hastada (%8,3) anemi ve trombosito-
peniyle birlikte lökositoz olduğu görüldü. Bu 
dokuz hastanın tümü akut lösemi tanısı aldı.  

Bisitopenisi olan hastalarda etkilenen hücre 
serileri ayrıca değerlendirildi. Hastaların 28’inde 
(%41,9) anemi ve trombositopeni, 25’inde 
(%37,3) lökopeni/nötropeni ve trombositopeni, 
14’ünde (%20,8) anemi ve lökopeni/nötropeni 
birlikte görüldü (Tablo 3).  

Periferik yayma değerlendirmesinde 30 hastada 
(%27,8) blast veya atipik hücre görüldü. On 
dokuz hastada (%18,5) makrositoz, makroovalo-
sitoz veya hipersegmentasyon şeklinde megalo-
blastik anemi bulguları görüldü. Dokuz hastada 
(%6,4) reaktif lenfosit, virosit ve Downey hücreleri 
saptandı. Periferik yaymasında şistosit, hemoliz 
bulguları olan bir hasta dalak hemanjiomu ve 
Kasabach-Merritt Sendromu tanısı aldı. Bir 
hastanın eritrositlerinde taşlı yüzük görünümü 
belirlendi ve malarya tanısı koyuldu. Miyelodis-
plastik sendrom (MDS) tanısı alan bir hastanın 
periferik yaymasında nötrofillerde hipogranülas-
yon ve lobülasyon anomalisi şeklinde displazi 
bulguları görüldü. Anemi ve trombositopeni olan 

iki hastada periferik yaymada belirgin hipokromi, 
mikrositoz, anisositoz şeklinde demir eksikliği 
anemisi (DEA)bulguları vardı. Demir tedavisi 
sonrası trombositoz gelişen bu iki hastada 
trombositopeniyi açıklayacak başka bir etiyoloji 
tespit edilemedi ve demir eksikliği ile ilişkili 
trombositopeni olarak düşünüldü. Geriye kalan 
47 hastada (%43,5) bisitopeni/pansitopeniyi 
açıklayacak spesifik bir periferik yayma bulgusu 
saptanmadı.  

Periferik yaymada malignite şüphesi olan ya da 
yapılan tetkiklerde pansitopeni/bisitopeniyi açıkla-
yacak neden bulunamayan toplam 53 hastaya 
(%49,1) kemik iliği aspirasyonu ve/veya biyopsisi 
yapıldı. Otuz üç hastanın (%30,5) kemik iliğinde 
blastik hücreler görüldü. Bu hastalardan 32’si 
akut lösemi, bir tanesi evre 4 diffüz büyük B 
hücreli lenfoma tanısı aldı.  Dört hastada (%3,7) 
hemofagositoz, üç hastada (%2,7) megaloblastik 
değişiklikler, bir hastada (%0,9) hiposelülarite ve 
displazi bulguları, iki hastada (%0,9) leishmania 
amastigotları görüldü. Üç hastanın kemik iliği 
biyopsisi hiposelüler kemik iliği olarak sonuçlandı 
ve aplastik anemi tanısı kondu. Bir hastanın 
kemik iliği kültüründe brusella üremesi oldu ve 
brusella aglütinasyon testi pozitif saptandı.  

Hastalarda belirlenen en sık pansitopeni/bisi-
topeni nedenienfeksiyonlardı (41 hasta, %37,9). 
İkinci sıklıkla görülen pansitopeni/bisitopeni 
nedeni akut lösemilerdi. Hastaların 25’i (%23,1) 
akut lenfoblastik lösemi, 7’si (%6,4) akut myeloid 
lösemi tanısı aldı. Enfeksiyonlar ve akut 
lösemiden sonra üçüncü sıklıkla görülen etiyolojik 
faktör megaloblastik anemi 19 hastada (%17,5) 
saptandı (Tablo 4).  
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Tablo 2. Hastaların fizik muayene bulguları 

 Bisitopeni 
(n=67) 

Pansitopeni 
(n=41) 

Tüm hastalar 
(n=108) 

Solukluk  31 (%46.3) 23 (%56) 54 (%50) 

Hepatomegali 13 (%19.4) 27 (%65.8) 30 (%27.8) 

Splenomegali 15 (%22.3) 14 (%34.1) 29 (%26.8) 

Peteşi/Ekimoz 11 (%16.4) 9 (%21.9) 20 (%18.5) 

Lenfadenopati 9 (%13.4) 5(%12.1) 14 (%12.9) 
 
 

Tablo 3. Bisitopenide etkilenen hücre serilerinin dağılımı 

 Olgu sayısı 
(n=67) 

% 

Anemi ve trombositopeni 28 41.9 

Trombositopeni ve lökopeni/nötropeni 25 37.8 

Anemi ve lökopeni/nötropeni 14 20.8 
 
 

Tablo 4. Hastalarda saptanan bisitopeni/pansitopeni nedenleri 

 Bisitopeni 
(n=67) 

Pansitopeni 
(n=41) 

Tüm hastalar 
(n=108) 

Enfeksiyon  
 
Solunum yolu enfeksiyonları 
Enfeksiyozmononükleoz 
Sepsis 
Gastroenterit 
İdrar yolu enfeksiyonu 
Lenfadenit 
KKKA 
Malaria 
 

30 
 

11 
7 
6 
1 
2 
1 
1 
1 

 

11 
 

3 
3 
3 
2 
- 
- 
- 
- 

41 (%37.9) 
 

14 
10 
9 
3 
2 
1 
1 
1 

Akut lösemi 
 
     ALL 
     AML 

19 
 

13 
6 
 

13 
 

12 
1 
 

32 (%29.6) 
 

25 
7 

Megaloblastik anemi 11 8 19 (%17.5) 
 

HLH 
 
Primer HLH 
Sekonder HLH  
 
Leismania 
Brusella 
SLE 
 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 

7 
 

1 
6 
 

2 
2 
2 
 

7 (%6.4) 
 

1 
6 
 

2 
2 
2 
 

Aplastik anemi 2 1 3 (%2.7) 

DEA+trombositopeni 2 - 2 (%1.8) 

Wilson hastalığı+ hipersplenizm 1 - 1 (%0.9) 

Myelodisplastiksendrom 1 - 1 (%0.9) 

Kasabach-Merrittsendromu +Dalak 
hemanjiomu 

1 - 1 (%0.9) 

Non- HodgkinLenfoma - 1 1 (%0.9) 
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TARTIŞMA  

Pansitopeni ve bisitopeni, klinik pratikte sıkça 
karşılaşılan hematolojik problemlerdir. Açıklana-
mayan solukluk, uzamış ya da tekrarlayan ateş 
ve kanama yatkınlığı ile başvuran hastalarda akla 
gelmesi gereklidir (6). Bu klinik durum aplastik 
anemideki gibi hematopoetik öncüllerin üretimin-
deki yetersizlikten ya da enfeksiyon, immun 
hasarlanma veya hipersplenizme bağlı hücre 
yıkımından kaynaklanabilir (7).  

Hastalar çeşitli yakınmalarla başvurabilirler. 
Çalışmamızda hastaların en sık başvuru yakın-
maları ateş ve halsizlikti. Dosi ve arkadaşları 
tarafından bisitopeni/pansitopenisi olan çocuklar-
da yapılan çalışmada, en sık belirtiler ateş, 
halsizlik ve kanama olarak bulunmuştur (8). 
Naseem ve arkadaşlarının çalışmasında ise en 
sık görülen belirti olarak ateş ve solukluk 
belirtilmiştir (4). Ülkemizde yapılan bisitopenili 
hastalardaki iki çalışmada ateş ve halsizlik en sık 
klinik belirtiler olarak bulunmuştur (9,10).  

Çalışmamızda en sık fizik muayene bulgularının 
solukluk, hepatomegali ve splenomegali olduğu 
görülmüştür. Önceki çalışmalarda da solukluk, 
organomegali, lenfadenopati ve peteşiyel kana-
malar sık görülen muayene bulguları olarak 
bulunmuştur (6,8-11).   

Bisitopenili hastalarda en sık etkilenen hücre 
serisi değerlendirildiğinde, anemi ve trombosito-
peni ilk sıradaydı. Anemi ve trombositopeni 
birlikteliği ile olan bisitopeni, önceki çalışmalarda 
da en sık görülen bisitopeni şekli olarak görül-
mektedir (4,8,9).  

Enfeksiyonlar, sıklıkla da viral enfeksiyonlar, hem 
yetişkin hem çocuklarda sitopenilere neden 
olabilmektedirler (2). Virüsler genellikle viremi 
döneminde nötropeniye neden olurlar ve nötro-
peni 3-6 gün boyunca sürer (12). Virüslere bağlı 
geçici nötropeninin 16 gün-2 ay kadar uzun 
olabileceği bildirilmiştir (10). Alexandropoulo ve 
ark. tarafından yapılan prospektif çalışmada, 
sitopenisi olan kanser dışı ateşli hastaların 
%63,8’inde bir enfeksiyöz ajanın tespit edildiği 
bildirilmiştir (13). Bunların %45’inin viral enfek-
siyona bağlı olduğu ve sitopeninin %83 olguda 
geçici olduğu gösterilmiştir. Bir diğer çalışmada, 
enfeksiyon ilişkili nötropenisi olan 161 hastanın 
%19,9’unun aynı zamanda anemisinin olduğu, 
%18’inin ise trombositopeni ile birlikte bisitope-

nisinin olduğu bulunmuştur (14). Çalışmamızda 
hastaların %38,8’inde saptanan enfeksiyonlar en 
sık pansitopeni/bisitopeni nedeni olarak bulundu. 
Yalaki ve ark. tarafından yapılan çalışmada, 
bizim çalışmamızla benzer şekilde enfeksiyonlar 
(üst solunum yolu enfeksiyonları, pnömoni, akut 
gastroenterit, parvovirüs enfeksiyonu ve idrar 
yolu enfeksiyonu) en sık bisitopeni nedeni olarak 
bulunmuştur (10). Gupta ve ark.nın çalışmasında 
hem bisitopeni hem de pansitopenili hastalarda 
etiyolojide en sık karşılaşılan durum enfeksiyöz 
nedenler (sırasıyla %68 ve % 50) olmuştur (15).  
Sharif ve ark. tarafından yapılan çalışmada, ikinci 
en sık pansitopeni/bisitopeni nedeni olarak enfek-
siyonlar bulunmuş ve önde gelen enfeksiyöz 
nedenin pnömoni olduğu bildirilmiştir (16).  

Çalışmamızda ikinci sıklıkla saptanan pansito-
peni/bisitopeni nedeni akut lösemilerdi (%29,6). 
Keskindemirci ve ark. çalışmalarında en sık 
bisitopeni nedeni olarak akut lösemiler (%48,3) 
bulunmuştur (9). Yalaki ve ark. bisitopenili hasta-
larda akut lösemi sıklığını %14,2 oranında ikinci 
sırada saptamışlardır (10). Akut lösemiler, Gupta 
ve ark.nın çalışmasında (17) %25 oranında (ikinci 
sırada), Naseem ve ark. çalışmasında (4) %26,6 
(ikinci sırada),Dosi ve ark.nın çalışmasında (8) 
ise %18,6 (ikinci sırada) hastada saptanmıştır. 
Akut lösemiler çocukluk çağının en sık görülen 
kanserleridir. Pansitopeni/bisitopeniye neden 
olan malign hastalıkların başında gelmektedirler. 
Çalışmamızda akut lösemi tanısı alan 32 hasta-
nın 19’unda bisitopeni, 13’ünde pansitopeni sap-
tanmıştır. Akut lösemi tanısı alan 30 hastanın 
periferik yaymasında atipik hücre/blast görül-
müştür. Pansitopeni/bisitopenisi olan hastalarda 
periferik yaymanın etiyolojiyi belirlemede basit 
ancak yol gösterici bir tetkik olduğunu düşündür-
müştür.  

Vitamin B12 ve folat eksikliğine bağlı megalo-
blastik anemi, sıklıkla anemi ve trombositopeniye, 
bazen de pansitopeniye neden olabilmektedir. 
Artmış programlanmış hücre ölümüne bağlı 
inefektiferitropoez, lökopoez, trombopoez ve 
öncüllerin yaşam sürelerinin kısalması, mega-
loblastik anemide pansitopeniye yol açmaktadır. 
Pakistan’da yapılan bir gözlemsel çalışmada, 
megaloblastik anemisi olan hastaların %70’inde 
pansitopeni bulunmuştur (2). Açıklanamayan 
pansitopeni, makrositoz, hipersegmente nötrofil, 
açıklanamayan nörolojik belirti ve bulguların 
varlığında vitamin B12 ve folat eksikliğinden 
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şüphelenilmelidir. Çalışmamızda megaloblastik 
anemi, pansitopeni/bisitopeni nedenleri arasında 
üçüncü sırada yer almaktaydı (%17,5). Ülkemizde 
yapılan iki çalışmada, bisitopenisi olan hastalarda 
megaloblastik anemi sıklığı %5,2 ve %3,5 
(Yalaki) olarak bildirilmiştir (9, 10). Batı ülkele-
rinde vitamin B12 ve folat eksikliği oldukça nadir 
olmasına karşın, Pakistan ve Hindistan gibi geliş-
mekte olan ülkelerde yaygın olarak görülmektedir 
(15). Dosi ve ark. tarafından Hindistan’da yapılan 
çalışmada, pansitopenisi olan hastaların %45,8’inde 
ve bisitopenisi olan hastaların %18,8’inde mega-
loblastik anemi olduğu gösterilmiştir (8). Gupta ve 
ark. tarafından yapılan çalışmada (18) pansito-
penili hastalarda megaloblastik anemi sıklığı 
%37,8, Bratnagar ve ark.larının çalışmasında 
(19) ise %28 olarak bildirilmiştir. Vitamin B12 ve 
folat eksikliğine bağlı megaloblastik aneminin, 
pansitopeni ve bisitopenin önde gelen benign 
nedenleri arasında olduğu görülmektedir.  

Hemofagositik lenfohistiyositoz (HLH), pansito-
peni ile ortaya çıkabilen hayatı tehdit edici bir 
hastalıktır. Familyal nedenlere bağlı ya da immun 
yetmezlik sendromları, romatolojik hastalıklar, 
malignensi ve enfeksiyonlar gibi sekonder tetikle-
yicilere bağlı görülebilmektedir. Atipik hastalık 
başlangıcı nedeniyle zamanında tanı zor olabil-
mekte, erken ve uygun tedavi edilmeyen hasta-
larda mortalite ile sonuçlanabilmektedir. Çalışma-
mızda HLH sıklığı %6,4 (7 hasta) olarak sap-
tandı. Tanı sırasında tüm hastalarda pansitopeni 
mevcuttu. İki hastada leishmania, iki hastada 
brusellaenfeksiyonuetiyolojide gösterildi. Bir has-
tada familyal HLH tanısı kondu. Özellikle yoğun 
bakım ünitelerinde yatan kötü durumdaki hasta-
ların sık görülen ancak çoğunlukla gözden kaçan 
bir komplikasyonu olması nedeniyle sitopenisi 
olan hastalarda bu tanının akılda tutulması büyük 
önem taşımaktadır. 

SLE gibi otoimmün hastalıklar çeşitli mekaniz-
malarla sitopeniye neden olabilirler. İmmün aracılı 
hücre hasarı yanı sıra, uygulanan tedaviler, 
enfeksiyonlar, splenomegali, otoimmün myelo-
fibrozis ve nadiren de HLH/makrofaj aktivasyon 
sendromu (MAS) pansitopeniye neden olmak-
tadır (2). SLE hastalarının %57-78’inin anemik, 
%47’sinin nötropenik ve %10-25’inin trombosito-
penik olduğu bildirilmiştir (15). Çalışmamızda iki 
hasta SLE’nin tetiklediği HLH tanısı aldı. Her iki 
hasta da nedeni bilinmeyen ateş tablosu ile 
başvurmuş, sitopeni ve akut faz reaktanlarında 

yükseklik tespit edilmiştir. HLH Keskindemirci ve 
ark.larının çalışmasında 58 bisitopenili hastanın 
birinde SLE saptandığı bildirilmiştir (9). Roma-
tolojik hastalıkların seyri sırasında da hematolojik 
parametrelerde bozukluk görülebileceği akılda 
tutulmalıdır.  

Aplastik anemi periferal pansitopeni ve kemik iliği 
hipoplazisi ile karakterize bir kemik iliği yetmezliği 
sendromudur. Pansitopeni, bisitopeni ya da tek 
hücre serisinde sitopeni ile başvurabilirler. Çalış-
mamızda bisitopenisi olan iki hasta ve pansi-
topenisi olan bir hasta olmak üzere toplam üç 
hastada (%2,7) aplastik anemi tanısı kondu. 
Ülkemizde yapılan, bisitopenili hastaların retros-
pektif olarak değerlendirildiği iki çalışmadan 
birincisinde, bisitopeni nedeni olarak ilk üç sırada 
akut lösemi (28 hasta, %48,3), vitamin B12 eksik-
liği (3 hasta, %5,2) ve brusella enfeksiyonu (2 
hasta, %3,4) bildirilmiştir. Aplastik anemi bir has-
tada tespit edilmiştir. Elli sekiz hastanın 21’inde 
(%36,2) bisitopeni etiyolojisi bulunamamıştır (9). 
Diğer çalışmada ise bisitopeni etiyolojisinde en 
sık enfeksiyonlar (18 hasta, %64,2), akut lenfo-
blastik lösemi (4 hasta, %14,2), immuntrombo-
sitopeni (2 hasta, %7,1) ve ilaç kullanımı (2 
hasta, %7,1) belirlenmiş olup aplastik anemi 
saptanan hasta bildirilmemiştir (10).  

Aplastik aneminin görülme sıklığının Asya’da batı 
ülkelerine göre 2-3 kat daha yüksek olduğu 
tahmin edilmektedir. Hindistan ve Pakistan’da 
yapılan çalışmalarda pansitopeninin en sık 
nedeni olarak aplastik anemi bulunmuş olup, 
sıklığının %23,9 ile %43 arasında olduğu 
bildirilmiştir (4, 17, 21, 22).  

Demir eksikliği anemisinde genellikle normal ya 
da artmış trombosit sayısı bulunmaktadır. 
Trombositopeni ise DEA olan hastalarda çok 
daha az sıklıkta bildirilmektedir (22). Ciddi DEA 
olan 42 çocuktan oluşan olgu serisinde, sadece 
bir hastada (%2,4) 100.000/mm³’ün altında trom-
bosit sayısı bildirilmiştir. Benzer şekilde, DEA 
olan 86 yetişkin kadından ikisinin (%2,3) trombo-
sitopenisinin olduğu rapor edilmiştir (23). Trom-
bositopenisi olan DEA hastalarının, trombosito-
penisi olmayanlara göre demir eksikliğinin daha 
ağır olduğu belirtilmiştir (24). Morris ve ark. 
tarafından bildirilen 4 olgunun tümünün hemog-
lobin seviyelerinin 6 gr/dl’nin altında ve trombosit 
sayılarının 50.000/mm³’ün altında olduğu, oral 
demir tedavisi ile üç hafta içinde trombosit 
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sayılarının normalleştiği belirtilmiştir (23). Bizim 
çalışmamızda da ağır DEA olan iki hastada 
(hemoglobin 3,9 gr/dl ve 5,9 gr/dl) trombosito-
peniyi açıklayacak başka bir neden bulunamamış 
ve oral demir tedavisi başlanmıştır. Demir 
tedavisinin ikinci haftasında her iki hastanın da 
trombosit sayısı yükselmiş ve trombositoz geliş-
tiği görülmüştür.  

Myelodisplastik sendrom periferal sitopeni, ine-
fektif hematopoez ve AML’ye yüksek progresyon 
riski taşıyan klonal hematopoetik bir hastalıktır. 
MDS genellikle erişkin dönemin bir hastalığıdır. 
Çocukluk çağı hematolojik malignitelerinin 
%5’inden azını oluşturmaktadır. Çalışmamızda 
bisitopeni ile başvuran bir hastada monozomi 7 
(+) MDS tanısı konmuştur. Açıklanamayan sito-

penilerde kemik iliğinden genetik incelemelerin 
de yapılması akılda tutulmalıdır.  

Pansitopeni ve bisitopeni nedenleri çeşitlilik gös-
termektedir. Daha fazla sayıda hasta sayısının 
olduğu çalışmalarla etiyolojik değerlendirmelerin 
artabileceğini düşünmekteyiz. 

 

SONUÇ 

Pansitopeni/bisitopeni saptanan hastalarda klinik 
bulgular, tam kan sayımı ve periferik yayma bul-
guları tanısal açıdan önemli ipuçları vermektedir. 
Malignensiden korkulsa da geri dönüşümlü 
benign nedenler etiyolojide çoğunluğu oluştur-
maktadır.   
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