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Özet
Tam kan say›m› aletleri günümüzde s›kça kullan›lmaktad›r. Tam kan say›m›nda trombosit say›s› düﬂük olmas›na ra¤men klinik ve öykü olarak
kanama bulgusu olmayan ve EDTA veya sitratl› kandan yap›lan kan yaymas›nda trombositlerin saptanmad›¤›, ancak do¤rudan periferik kandan yap›lan yaymada trombositlerin görüldü¤ü durum psödotrombositopeni olarak tan›mlan›r. Psödotrombositopeni tan›s› koydu¤umuz
olguyu sunarak bu konuya eriﬂkinden daha nadir olarak karﬂ›laﬂan çocuk hekimlerinin dikkatini çekmek istedik. (Türk Ped Arﬂ 2009; 44: 73-4)
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Summary
Nowadays automated blood cell analysis is being widely used. When the history and physical examination do not suggest a defect in hemostasis, the thrombocyte count is found low in blood with the anticogulants EDTA or citrate although a blood film prepared directly from blood
optained by finger puncture reveales normal thrombocytes. This thrombocytopenia is called pseudo or spurious thrombocytopenia. Here,
sharing our experience on a pseudothromboctopenic child, we want to point to this topic altough it is less common in pediatric patients than
adults. (Turk Arch Ped 2009; 44: 73-4)
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Giriﬂ
Son y›llarda teknolojide meydana gelen geliﬂmeler hematoloji laboratuvarlar›na da yans›m›ﬂ, elektronik kan say›m› cihazlar› vazgeçilemez aletler haline gelmiﬂtir. El ile çal›ﬂ›lan yöntemlere göre k›sa sürede çok daha do¤ru sonuçlar sa¤lanan
bu cihazlar›n kalite kontrolü ve sonuçlar›n›n yorumlanmas› ise
bazen hekim için sorun yaratabilmektedir (1).
Otomotik kan say›m cihazlar› optik “laser scatter” yöntemiyle eritrosit, lökosit ve trombositleri sayar. Kan hücreleri
“flow-cell” arac›l›¤› ile bir laser ›ﬂ›¤›n›n önünden geçerken, ›ﬂ›k
saç›lmalar›na neden olmaktad›r. Saç›lan ›ﬂ›k, çeﬂitli aç›lardan
taray›c›lar yard›m›yla incelenerek, hücrelerin hacimleri ve içerikleri (çekirdek, sitoplazmik granüller ve eritrositlerin hemoglobin
miktar›) hakk›nda bilgiler elde edilmektedir. Bu histogramlarda
2-30 fL aras›ndaki hücreler trombosit olarak kabul edilmektedir. Çok büyük trombositler histogramda parçalanm›ﬂ eritrosit
veya küçük lenfosit olarak hatal› say›labilir. Bu durum baz› kan
say›m cihazlar› uyar› mesaj› ile belirtilmektedir (2,3). Kan örne¤i

al›n›rken antikoagülan olarak kullan›lan etilen diamintetra-asetik asit (EDTA, edetik asit), kalsiyum iyonlar›n› ba¤lamas› s›ras›nda trombosit zar›ndaki glikoprotein IIb-IIIa (GPIIb-IIIa) molekülünü etkileyerek glikoprotein IIb (GPIIb) epitopunu ortaya ç›karmaktad›r (4-6). Kiﬂide bu epitoplara karﬂ› otoantikor varsa,
trombositlerin yüzeyindeki bu epitopa ba¤lanarak trombositlerin kümeleﬂmesine neden olur. Kümeleﬂen trombositler kan
say›m› cihazlar›nda hacimlerinden dolay› lökosit olarak alg›land›¤›ndan, trombosit say›s› düﬂük ç›kar. Hastanede yat›r›lan
hastalarda bu antikor sonucu yalanc› trombositopeni oluﬂma
s›kl›¤› %0,9-2 aras›nda de¤iﬂmektedir (2,7). Çocukluk ça¤›nda
tam s›kl›¤› bilinmemekle beraber daha nadir saptanmaktad›r
(8). Burada yalanc› trombositopenili bir çocuk olgu sunarak
konuyu gündeme getirmeyi amaçlad›k.

Olgu sunumu
Bir yaﬂ k›z hastaya ateﬂ, kusma nedeni ile baﬂvurdu¤u doktoru taraf›ndan kan say›m›nda trombositopeni saptanarak idiyopatik trombositopenik purpura (‹TP) tan›s› konulmuﬂtu. Kemik
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ili¤i yap›lm›ﬂ, ‹TP ile uyumlu bulunmuﬂtu. Çeﬂitli zaman dilimlerinde devam eden trombositopeni nedeni ile steroid, IVIG tedavisi verilmiﬂ ancak yeterli yan›t al›nmam›ﬂt›. Hasta bize kronik
‹TP tan›s› ile sevk edilmiﬂti. Yap›lan tetkikinde trombositopenisi
(5 000/mm3) olmas›na ra¤men hastan›n klinik olarak peteﬂi, ekimoz veya kanamas› yoktu. Öykü incelendi¤inde ﬂimdiye kadar
hiç kanama bulgusunun olmad›¤› ö¤renildi. Hastan›n periferik
yaymas› incelendi¤inde y›¤›nlar yapm›ﬂ trombosit kümeleri izlenmemesi üzerine parmak ucundan kan yaymas› bak›ld›. Yaymada
trombositler normal say› ve görünümde saptand›. Hemogram tüpünde bulunan EDTA’ya karﬂ› antikor düﬂünülerek hastadan kan
say›mlar› sitrat (1 000/mm3) ve heparinli (4 000/mm3) hemogram
tüpleri ile tekrarland›. Ancak bu farkl› iki antikoagülanla da trombosit say›mlar› düﬂük saptand›. Trombosit say›s› tamamen normaldi. Hasta yalanc› trombositopeni olarak kabul edildi. Hasta
bilgilendirildi. Takibe ça¤r›ld›. Tan›dan beﬂ ay sonra yap›lan kan
say›m› normal 221 000/mm3 olarak bulundu.

Tart›ﬂma
Bir trombositopeni olgusunda, klinik tan› tart›ﬂmalar›na girmeden önce, trombositopeninin “gerçek” mi, yoksa “yalanc›”
m› oldu¤u saptanmal›d›r. ‹yi bir hekim hastan›n klini¤i ile ba¤daﬂmayan laboratuvar sonuçlar›n› sorgulamal›, iyi bir laboratuvar veya elektronik say›c›n›n kendisine 1-2 dakika içinde sundu¤u düﬂük ya da yüksek say›mlar› baﬂka yöntemlerle do¤rulamal›d›r. Trombositopeni mutlaka periferik yayma ile birlikte
de¤erlendirilmelidir.
Trombosit say›s› ile kanama belirtileri aras›nda kesin bir koﬂutluk yoktur (1,3). Kanamalar›n belirmesinde trombosit say›s›
kadar, say›ca azalm›ﬂ trombositlerin iﬂlevleri de önem taﬂ›r.
Ayr›ca kapiler duvar›n›n durumu, birlikte bulunan di¤er hastal›klar da (enfeksiyon, sepsis) rol oynar. Bir aplastik anemi ya da
akut lösemi olgusunda, birlikte enfeksiyon da varsa, 20 bin
trombosit ço¤u kez kanamaya yol açar. Buna karﬂ›l›k bir kronik ‹TP olgusunda, <5 000 /mm3 alt›nda bile kanama görülmez.
Yalanc› trombositopeni elektronik say›c›lar›n ve kan say›m›nda kullan›lan eflatun kapakl› kan alma tüplerinin içindeki antikoagülan EDTA’ya ba¤l› olarak geliﬂmektedir (4-8). Normalde
insanlarda 1/1000 olas›l›kla EDTA’ya ba¤l›, trombositlerde kümeleﬂmeye neden olan do¤al antikorlar bulunur. Bu antikorlar
hayat boyu kal›c› olabildi¤i gibi, enfeksiyon, ilaç kullan›m› ile ortaya ç›k›p daha sonra kaybolabilir (9-11). Bizim olgumuzda da
enfeksiyon sonras›nda geliﬂen antikor yaklaﬂ›k dokuz ay sonras›nda trombositlerin normal saptanmas› ile etkinli¤ini yitirmiﬂti.
Geliﬂen bu antikorlar›n plasentadan geçerek bebekte de trombositopeni yapabilece¤i gösterilmiﬂtir (12) Birbirine yap›ﬂm›ﬂ
trombositler tek bir trombositten çok daha büyük oldu¤u için
say›c› taraf›ndan trombosit olarak alg›lanamaz ve ço¤u kez lökosit olarak say›l›rlar. Lenfosit büyüklü¤ünde ya da biraz daha
küçük olan bu hücreleri lökositlere ait histogramda lenfositlere
yak›n bir alanda saptamak mümkün olmaktad›r. Hasta trombositleri bu nedenle düﬂük olarak ölçülmektedir.
Elektronik say›mla a¤›r bir trombositopeni karﬂ›s›nda; öncelikle, al›nan EDTA’l› tüpten ve parmak ucundan bir yayma
haz›rlanmal›d›r. Ayr›ca hastadan EDTA yerine, sitrat ya da heparin gibi bir antikoagülanla al›nan örneklerde trombosit say›m› tekrarlanmal›d›r. Genellikle di¤er antikoagülanla yap›lan say›mlar normal olarak bulunur. Bizim olgudaki gibi tüm antiko-

agülanlarla hatal› say›m olan olgulardan literatürde bahsedilmektedir, ancak çok daha nadirdir.
Bazen trombositler lökositlerin çevresinde dizilerek (trombosit satelitizmi) lökositlerle birlikte küme yaparlar. Bu kümeler
elektronik kan say›m cihazlar› taraf›ndan do¤ru say›lamazlar.
Trombositopeni saptand›¤›nda bu da incelenmelidir.
Kan örne¤inin uygun al›nmad›¤› durumlarda (kan al›nd›ktan
sonra tüpün iyi kar›ﬂt›r›lmamas›, damara girilirken zorlan›lmas›)
trombositlerin kümeleﬂme sonucu düﬂük say›laca¤› unutulmamal›d›r. Zorlan›larak kan al›nan hastalardan, trombosit kontrolü için çevre kan› yaymas› hasta baﬂ›nda yap›larak mikroskopta incelenmelidir.
Kan say›m› cihazlar›nda trombosit say›m›n›n yan›nda
(MPV, mean platelet volume) ölçülür. Trombosit say›s› düﬂük
olan olgularda MPV yüksekse hastada akut ‹TP, Bernard-Soulier veya küme yapm›ﬂ trombositler olabilir. ‹ncelemeleri bu
konuda derinleﬂtirmelidir.
Kan örne¤i hastadan uygun koﬂullarda al›nmal›d›r. Serum
verilen koldan al›nan veya damara girerken çok zorlan›larak al›nan örneklerin (oluﬂabilecek p›ht›dan dolay›) sonuçlar›n›n yanl›ﬂ
olaca¤› göz önünde bulundurulmal›d›r. Kan tüpe konduktan sonra EDTA ile kar›ﬂmas› için birkaç defa alt üst edilmelidir. Mümkünse kan al›rken standart vakumlu tüpler kullan›lmal›d›r.
Leeuwenhoek’un basit bir mikroskopla gördü¤ü eritrositlerle ilgili bulgular›n› bir mektupla yay›mlad›¤› 1674’den beri üçyüz
y›ll› aﬂk›n süre geçmesine ra¤men, hematoloji laboratuvar›nda
mikroskobun yerini alacak bir tan› yöntemi henüz yoktur (1).
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