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Vaka 1 

■ 32 yaşında kadın hasta

■ Bilinen kronik hastalığı ve ilaç kullanımı yok

■ Anemi nedeni ile hematoloji bölümüne yönlendirilmiş

■ Anemiye bağlı semptom tarif etmiyor

■ Özgeçmiş: 

– 27.haftada erken doğum – bebek ex

– 33.haftada ölü doğum 



Vaka 1 

■ Hemogram: 

– WBC : 6700 /µl

– Hb :  11gr /dl

– MCV : 100 fl

– Plt: 235000/µl

• Biyokimya: 
– KCFT : normal

– BFT : normal

– Elektrolit : normal

– Total bilirubin: 1.8

– Direkt bilirubin: 0.5

– LDH: 350 IU

(normal 125 - 220 U/l)  

Periferik yayma : makrositoz, anizositoz, polikromazi

KCFT: karaciğer fonksiyon testleri

BFT: böbrek fonksiyon testleri 



Vaka 1

■ Makrositik anemi : 

– Vit B12 ve folik asit: Normal

– Retikulosit : %5 

Non-immun hemolitik anemi

Direkt ve indirekt coombs testleri 

negatif



Vaka 1 

■ Özgeçmiş --- 2 gebelik kaybı 

– Patoloji tekrar incelendi

■ Plasental microtrombus varlığı dikkat çekmiştir.

Non- immun hemolitik anemi ve tekrralayan trombuslara bağlı gebelik kayıpları 

Paroksismal nokturnal hemoglobunuri ??? 

FLAER testi ile PNH tanısı 

konuldu 



Vaka 2

■ 53 yaşında erkek hasta

■ Bilinen HT dışında kronik hastalığı yok

■ Acil servise karın ağrısı, genel durum bozukluğu, bulantı ve kusma ile başvurdu.

■ FM: 

– Batın : rebound/ defans

■ Genel cerrahi 

Mezenter iskemi



Vaka 2 

■ Akut batın tablosu gelişen hastaya

– rezeksiyonu ve uç uca anastomoz yapıldı

HEMATOLOJİ KONSÜLTASYONU:

Mesenter iskemisi olan hastanın tarafınızdan 

değerlendirilmesi rica olunur



Vaka 2 

■ Özgeçmiş: 

– 3 yıldır kronik anemisi mevcut

– Nedeni ???

– Tekrarlayan demir preperatları verilmiş

Hemogram: 

WBC: 5600/ µl

Hb: 9 gr/dl

MCV: 120 

Plt : 75000 /µl

Post op 2. gün

Trombositopeni+ tromboz ???



Vaka 2

Hemogram: 

WBC: 5600/ µl

Hb: 9 gr/dl

MCV: 120 

Plt : 75000 /µl

Biyokimya: 

KCFT : normal

BFT: normal

LDH: 1050 IU

(normal 25 - 220 U/l)  

Elektrolit: normal 

Retikulosit : %12 

KCFT: karaciğer fonksiyon testleri

BFT: böbrek fonksiyon testleri 

Periferik yayma : makrositoz, anizositoz, polikromazi

Demir parametreleri, Vit B12, folik asit : normal 

Direkt coombs testi: negatif



Vaka 2

■ Post op 3. gün

– akut batın tablosu 2. kez opere oluyor

– İnce barsak rezeksiyonu yapılıyor.

2 kez venöz tromboz

Non- immun hemolitik anemi 

Trombositopeni

FLAER testi 

PNH tanısı kondu



PNH ve Tromboz



PNH- Paroksismal noktürnal hemoglobinüri

■ PNH  klonal hematopoetik kök hücre hastalığıdır

– Hemoliz, hemoglobinüri

– Kemik iliği yetmezliği ve pansitopeni

– Tromboz riskinde artış

– Diğer hematolojik hastalıklara dönüşüm 



Patofizyoloji

■ PIG A geninde edinilmiş mutasyon 

– phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class A

– X kromozomunda 

– GPI çapa proteini sentezinin 1. basamağıdan sorumludur

Nat Rev Dis Primers. 2017 May 18;3:17028

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1038/nrdp.2017.28


Patofizyoloji

■ PIG A gen mutasyonu 

– Multipotent hematopoetik kök hücre  

– GPI çapa protein sentezinde defekt

Patofizyoloji

Klinik

Belirti ve bulgular

Tanı 

Tedavi 
Research 2016, (F1000 Faculty Rev):209

Nat Rev Dis Primers. 2017 May 18;3:17028

GPI çapa proteini oluşamaz

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1038/nrdp.2017.28


Patofizyoloji

F1000Research 2016, 5(F1000 Faculty Rev):209

Biologics. 2008 Jun; 2(2): 205–222

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2721357/


■ Kompleman bağımlı hemoliz

– Intravascular

– Extravascular COOMBS negative

CD 59

CD 55

RBC 

Cells

CD 55

HEMOLİZ

İntravasküler hemoliz

Nat Rev Dis Primers. 2017 May 18;3:17028

Am J Hematol. 2018 Aug;93(4):564-577

PIG A MUT

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1038/nrdp.2017.28
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1002/ajh.25016


Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2016 Dec 2;2016(1):208-216.

Klinik Presentasyon

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Update+on+the+diagnosis+and+management+of+paroxysmal+nocturnal+hemoglobinuria


PNH- Paroksismal noktürnal hemoglobinüri

■ PNH  klonal hematopoetik kök hücre hastalığıdır

– Hemoliz, hemoglobinüri

– Kemik iliği yetmezliği ve pansitopeni

– Tromboz riskinde artış

– Diğer hematolojik hastalıklarına dönüşüm 



PNH ve Tromboz

■ EN SIK ÖLÜM NEDENİ

– Nedeni bilinen ölümlerin 40% - 67%’si tromboza nedenli

■ Vakalarda:

– Tanı öncesi  

– Tanı sırasında 

– Takip sırasında  tromboz gelişebilir….

■ Tromboz hikayesi olan hastalarda mortalite 5-15 kat artmakta 

Blood. 2013 Jun 20;121(25):4985-96

Thromb Haemost. 2008;99(3): 642-645.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1182/blood-2012-09-311381


PNH ve tromboz

■ PNH hastalarının hayat boyu tromboz riski % 30-45 

“We can safely say that PNH is the most vicious acquired

thrombophilic state known in medicine*

Blood. 2013 Jun 20;121(25):4985-96

Blood, 102, 3587–3591

Thrombosis and Haemostasis, 93, 88–91. 

*Lucio Luzzatto, Br JHaematol. 2011;153(6):709-72

%44

%5.8

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1182/blood-2012-09-311381
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Luzzatto+L&cauthor_id=21517820


PNH ve Tromboz

Br J Haematol. 2011 Jun;153(6):709-20.

J Thromb Haemost. 2007 Mar;5(3):642-5.

PNH klon yüzdesi LDH düzeyi

Klon miktarı arttıkça tromboz riski artmakta 

ANCAK

<%10’nun altında bile TROMBOZ riki mevcut

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Management+of+paroxysmal+nocturnal+haemoglobinuria:+a+personal+view.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17319910


LDH > 1.5 X ise tromboz riski yüksek 

Semptomlarla birlikte risk artmakta



BMPR2, THBD, and THBS1 gen

ekspresyonları trombozu hikayesi olan 

PNH hastaşarında daha sık 
Bazı genetik özellikle PNH hastalarında tromboz

riskinin artışı ile ilişkili olabilir



Tromboz için risk faktörleri 

■ Gebelik 

■ Post partum dönem

■ Önceki tromboz hikayesi

■ Monosit/granulosit* klon yuzdesi

■ Hemoliz düzeyi ( LDH düzeyi !!!) 



British Journal of Haematology, 2012, 158, 409–414

Sci Rep. 2018 Jan 11;8(1):476

•SUBKLİNİK PULMONER EMBOLİLER ???

•ASEMPTOMATİK PULMONER HT 

•TEKRARLAYAN SESSİZ KAH HASTALIKLARI 

•DÜŞÜK EF VE ARTMIŞ PRO-BNP DEĞERLERİ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1038/s41598-017-18936-0


British Journal of Haematology, 2012, 158, 409–414

Sci Rep. 2018 Jan 11;8(1):476

•11/ 19 Hasta:  Anormal bulgular

•Kronik iskemiye bağlı beyaz cevher anormallikleri

•vasküler değişiklikler

•Asemptomatik trombüsler

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1038/s41598-017-18936-0


PNH hastalarında semptomatik ve
asemptomatik trombozlar izlenebilir !!!
Hastaların yakın takibi çok önemlidir



PNH ve Tromboz

J Thromb Haemost 2007; 5: 642–5

İntraabdominal damarlar

Budd-chiari sendromu: PNH ???? 

Superior sagital inüs trombozları : 

MORTALİTE !!!!

Görüntülemede kontrast madde ve anjiografiye

DİKKAT 

%85

%15



Br J Haematol. 2007;137:271

Blood. 2013 Jun 20;121(25):4985-96

VAKALARIN % 20’SİNDE AYNI ANDA BİRDEN ÇOK 

DAMARDA TROMBOZ GELİŞEBİLİR !!!!!

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1182/blood-2012-09-311381


“We can safely say that PNH is the most vicious acquired

thrombophilic state known in medicine*

.Br J Haematol. 2011;153(6):709-720

PNH  KLİNİK VE SUBKLİNİK TÜM ARTER VE VENLERDE TROMBOZ RİSKİNİ 

ARTTIRAN EDİNİL MİŞ BİR HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE 

HASTALIĞIDIR



Blood. 2013 Jun 20;121(25):4985-96

Aktive olmuş kompleman kaskadı
Aktive olmuş koagulasyon kaskadı

Artmış intravasküler hemoliz

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1182/blood-2012-09-311381


Patogenez…

ARTMIŞ TROMBOZ RİSKİ

Hemoliz

Koagulasyon
kaskadı

Komplaman
sistemi

trombosit



Trombosit aktivasyonu

■ Komplaman bağımlı  /MAC kompleksi oluşumu 

■ NO azalması

■ Serbest hemoglobin

■ Reaktif oksijen radikalleri

■ Endotel disfonksiyonu

■ Trombin aktivasyonu



Trombosit aktivasyonu

CD 55/59 eksikliği

Trombosit membranında MAC kompleksleri birikir

Trombosit aktivasyonu 
•α-granules salınımı

•Membran depolarizasyonu

•Vesiküller içinde MAC komplekslerinin salınımı

Haematologica 2018 :103(1):9-17

Trombosit mikrovesiküller

fosfolipid membran değişiklikleri



Trombosit mikropartikülleri

Trombosit

mikrovesikülleri

1. FVa, FVIIıa bağlayabilir

2. İn vivo ortamda trombositler olmadan trombüs oluşumuna neden olabilir

3. Membranlarında çeşitli prokoagulan moleküller içerir

• GPIb---- von Willebrand faktorü

• PECAM -1 

• GpIIb-IIIa ----- fibrinojen ve v WF

• P-selektin ---- trombosit agregasyonu

• Fosfotidilserin

X50-100  prokoagulan

Haematologica 2018 :103(1):9-17



Trombosit mikropartikülleri

PMP
PTS

PMP: Trombosit mikropartikül

PTS: Fofotidilserin

Koagulasyon kaskadı faktörleri ile etkileşerek 

protrombinden trombin oluşumunu uyarır

Haematologica 2018 :103(1):9-17



Aktive trombositler

■ Yoğun faktör V bağlayıcı bölge içerirler

■ Nötrofil aracılı serinproteaz salınımına ve faktör X aktivasyonuna neden olurlar

■ P selektin aracılı kompleman aktivasyonu gerçekleşir

Haematologica 2018 :103(1):9-17



Artmış hemoliz ile ortaya çıkan artmış serbest hemoglobin



Hemoliz ve eritrositlerin rolü

■ Serbest hemoglobin !!!!

Haematologica 2018 :103(1):9-17

hb

NORMAL KOŞULLARDA:

•Haptoglobulin serbest hemoglobin moleküllerini bağlar 

Vasodilator

Antiproliferatif

Antioksidan 

Antiinflamatuar



Hemoliz ve eritrositlerin rolü

■ Serbest hemoglobin !!!!

Haematologica 2018 :103(1):9-17

hb
hb

hb
hb

hb
hb

PNH HASTASINDA:

•hemoglobin ve ferrik heme molekülleri 

•Serbest hemoglobin



Serbest hemoglobin 

■ ROS artması

■ Trombosit aktivasyonu/aggregasyonu / adhezyonunda artış

■ Tromboflebit

■ Direkt endotel hasarı

■ Endotel hücrelerinin uyarılması ve endotellerden mikrovesikül salınımı

■ NO seviyesinde azalma

■ Direkt Vwf’ne bağlanarak trombosit bağlanmasını aktive eder

■ Endotel hücrelerinden TF ,  VCAM -1, E-selektin ekspresyonu artar 

Blood.123(3):377–390

Haematologica 2018 :103(1):9-17



Serbest hemoglobin 

■ ROS artması

■ Trombosit aktivasyonu/aggregasyonu / adhezyonunda artış

■ Tromboflebit

■ Direkt endotel hasarı

■ Endotel hücrelerinin uyarılması ve endotellerden mikrovesikül salınımı

■ NO seviyesinde azalma

■ Direkt Vwf’ne bağlanarak trombosit bağlanmasını aktive eder

■ Endotel hücrelerinden TF ,  VCAM -1, E-selektin ekspresyonu artar 

Reaktif oksijen radikalleri

İnflamasyonda artış

Lipid proteinlerinin disorganizasyonu

Sitotoksisite

Trombosit aktivasyonu

Blood.123(3):377–390

Haematologica 2018 :103(1):9-17



NO görevleri:

■ Vasodilatasyon

■ Kan akışında artış

■ Adhezyon moleküllerinin ekspresyonunda azalma

■ Prokoagulan moleküllerinde azalma

■ Trombosit aggregasyonunu engeller



NO azalması !!!!!!

L - arjinin

NO 

Arjinaz artar 

Yapımı azalır

NO
NO

NO
NO

Kullanımı artar 

serbest hb tarafından bağlanır



NO düzeyinin azalması

■ Vasküler dilatasyonda azalma

■ Trombosit aktivasyonunda artma

■ P-selektin aracılı kompleman aktivasyonunda artma

 Tromboz riskinde artma



Komplaman bağımlı diğer mekanizmalar

■ C5 a oluşumu artar

– Protrombotik ve prokoagulan mekanizmaları arttırır

– Sitokin salınımı artar ve endotel aktivasyonu artar

■ Proinflamatuar sitokinler: interleukin-6, interleukin-8, and TNF-alfa 

– TF ekspresyonu artar

■ Nötrofil ve monositlerde MAC formasyonu

– Hücrelerde aktivasyon / proliferasyona neden olur



Diğer GPI – bağlı membran moleküller

■ Urokinaz-tip plasminojen aktivatör reseptörü : PNH hastalarında seviyesi azalır

• u-PA Aktivasyonu azalır

• Fibrinoliz azalır

• Heparan sulfat eksikliği -

• TFPI eksiklği

• Potent bir antikoagulan

• PR 3 eksikliği

• GPI bağımlı NB1 ile birlikte membranda bulunur ve trombin bağımlı trombosit

aktivasyonunu azaltır

• Eksikliği trombosit aktivasyonuna neden olur
Blood.123(3):377–390



Haematologica 2018 ; 103(1):9-17

Nötrofil ve monositler trombositler eritrositler

Koagulasyon kaskadı Kompleman kaskadı



Haematologica 2018; 103(1):9-17

TROMBUS RİSKİNDE ARTIŞ 



Tedavi 

■ Antikoagulanlar

■ Antifibrinolitik

■ Antiagregan

■ ECULİZUMAB 



Tedavi 

■ Antikoagulasyon

■ Akut dönemde : DMAH , (heparin ???) 

– DMAH : anti-Xa düzeyleri -- 0.5 and 1.0 

■ Fondaparinux

■ Coumadin : uzun dönem tedavi için İLK  

SEÇENEK (INR 2.5-3.5)

– Yeni oral antikoagulanlar ile deneyim yeterli değil 

!!!!

Sekonder profilaksi : ömür boyu 

Kontraindikasyonu yoksa

Trombositopeni varsa bile transfüzyonla mümkünse 

devam et,

Primer profilaksi tartışmalı

Gebelik dışında önerilmemekte

Ancak granulosit klon yüzdesi > %50-60  ????

Eculizumab tedavisi alamayanlarda 

•Yeterli koruyucu olmadığı bilinmeli 



Tedavi 

■ Fibrinolitik tedavi:

– Uygun vakalarda verilmeli

– Özellikle Budd Chiari !!!!

■ 48-72 saat !!!!! 

– <2-3 hafta içinde bile kronik semptomları olanlarda 
verilebilir.

■ Trombositopeni en önemli kontraindikasyonu

■ lokal / sistemik ???



Tedavi

■ Antiaggregan : 

– Aspirin ,klopidogrel

■ Yeterli çalışma yok 

■ Ciddi kanama riski mevcut



■ ECU  - :  7.37 olay / 100 hasta-yılı

■ ECU + : 1.07 olay / hasta- yılı 

■ P < .001

Vakalarda % 85  azalma mevcut 

P Hillmen et al. Blood 110 (12), 4123-8. 2007. 

Blood 2011 117:6786-6792
Am. J. Hematol. 91:366–370, 2016.



Eculizumab tedavisi : 

■ plazma koagulasyon aktivasyonunu gösteren 

parametrelerde

– Doku faktörü mikropartikülleri

– Trombin oluşumu

■ Fibrinoliz parametrelerinde

■ Endotel aktivasyonunu gösteren parametrelerde

■ t-PA, sVCAM-1, VWF, ve   TFPI düzeylerinde 
azalma ile karakterizedir. 

Haematologica. 2010; 95(4):574-581.

Thromb Res. 2012;130(3):361-368



Tromboz gelişimi

■ Medikal  acildir !!!!!  

– 1. antikoagulan tedavi başla

– 2. Eculizumab almayan hastada tedaviye BAŞLA !!!!

■ < 24 saat 

■ Hem trombozun ilerlemesini hem de tekrarlamasını engeller

– 3. antifibrinolitik ????

■ Özellikle Budd- Chiari !!!

– 4. trombofili tetkiklerinin yapılması önerilmektedir

British Journal of Haematology, 153, 709–720



Hangi trombozları tarıyalım ?

■ Açıklanamayan tromboz ile birlikte 

■ Hemoliz varlığı

■ Atipik tromboz (Hepatik ven, splenik ven, serebral veya dermal venler ) 

■ Sitopeni

■ Antikoagulan tedavi altında ilerleyen / tekrarlayan tromboz

Transfus Apher Sci ACTIONS, 58 (5), 659-662 



•SONUÇ OLARAK;

•Tromboz yüksek mortalite ve morbidite ile karakterize 

ve medikal bir acildir. 

•Tedavi ile önlenebilir

•Tüm organları etkileyebileceği için sadece 

hematologlar değil tüm klinisyenlerin farkındalığını

arttırmaız gerekir 



Teşekkür ederim….

•SONUÇ OLARAK;

•Tromboz yüksek mortalite ve morbidite ile karakterize 

ve medikal bir acildir. 

•Tedavi ile önlenebilir

•Tüm organları etkileyebileceği için sadece 

hematologlar değil tüm klinisyenlerin farkındalığını

arttırmaız gerekir 


