
1978. Febril Nötropeni Simpozyumu

Olgu: Akci¤er tüberkülozuna (AT) monositoz, kronik hastal›k anemisi, miyeloid lökomoid reaksi-
yon daha s›k efllik ederken pansitopeni nadir bir bulgudur. On yedi yafl›nda k›z hasta atefl, s›rt a¤-
r›s› yak›nmas›yla baflvurdu. Yak›nmas› 15 gün önce bafllam›fl, çok nadir öksürü¤ü olmufltu. Bafl-
vurduklar› merkezde pnömoni ön tan›s›yla dört gün sefazolin kullanm›flt›. Atefli yüksek devam eden
hastada pansitopeni bulunmas› üzerine hematoloji klini¤ine sevk edilmiflti. Öz geçmiflinde üç ya-
fl›ndan itibaren gece öksürükleri, nefes darl›¤› öyküsü, iki-üç ayd›r ast›m tan›s›yla inhale bronko-
dilatör ve dört ay önce her iki dizinde a¤r›, flifllik oldu¤u için metilprednizolon kullan›m› vard›. 

Tüm sistem muayeneleri do¤ald›. WBC: 1310/mm3, ANC: 8/mm3, Hb: 9.6 g/dL, PLT: 72000/mm3,
periferik yaymada tüm hücrelerde azalma mevcuttu. Sedimentasyon 53 mm/sa, CRP 5.11 mg/dL,
ve Brucella serolojisi negatif, fibrinojen: 6.47 g/L, D-dimer: 2.94 µg/mL, romatoid faktör 28.8 bi-
yokimyasal de¤erleri normal s›n›rlardayd›. Kemik ili¤i aspirasyonu hiposelülerdi, megakaryosit-
lerde art›fl dikkat çekiciydi. Kemik ili¤i biyopsisinde selülarite azalm›fl (%40-45) olup ya¤ dokusu
artm›flt›. Megakaryositler yeterliydi. Granülositer seri azalm›fl ve kesintisiz maturasyon göstermek-
teydi. Miyeloid/eritroid seri oran› 1/1 idi.

Hastaya febril nötropeni tan›s›yla baflvuruda piperasilin + tazobaktam tedavisi baflland›. Akci¤er gra-
fisinde sa¤ hilusta dolgunluk olan hastan›n toraks bilgisayarl› tomografisinde sa¤ akci¤er orta zon-
da tüberküloz ile uyumlu infiltrasyon en büyü¤ü 3 cm olan çok say›da lenfadenopati saptand›. K›rk
sekiz saatte PPD 20 mm idi. AT tan›s› konulan hastan›n antibiyotikleri kesilerek baflvurusunun be-
flinci günü izoniazid, rifampisin, pirazinamid, etambutol baflland›. Kan ve kemik ili¤i aerop kültürle-
rinde üreme yoktu. Tedavinin alt›nc› günü WBC: 11000/mm3, ANC: 6380/mm3, Hb: 11.3 g/dL, PLT:
556000/mm3 bulundu. Tedavisine ayaktan devam etmek üzere taburcu edildi. Balgam ç›karamayan
hastan›n açl›k mide s›v›lar›nda aside dirençli bakteri görülmedi. Tüm yak›nmalar› kaybolan hastan›n
alt›nc› haftada WBC: 8100/mm3, ANC: 6100/mm3, Hb: 12.8 g/dL, PLT: 309000/mm3 bulundu.

Tart›flma: Hindistan’dan yay›nlanan 55 tüberküloz hastas›nda en s›k rastlanan hematolojik ano-
mali normokrom normositer anemidir. Pansitopeni yayg›n tüberküloz olgular›nda görülmüfltür. AT
tan›l› 380 hastal›k bir seride ise anemi %32, lökositoz ve nötrofili %18 oran›nda; a¤›r tüberküloz
olgular›nda lökopeni ve nötropeni %16 oran›nda bulunmufltur. Trombositoz %8 olguda saptan-
m›flt›r. De¤ifliklikler hastal›¤›n a¤›rl›¤› ile iliflkili bulunmufltur. 

Miliyer tüberkülozda kemik ili¤indeki granülomlar kemik ili¤i hücreleri ile yer de¤ifltirerek, inter-
feron veya lenfotoksinlerin sal›n›m›n›n bask›lanmas› yoluyla pansitopeniye neden olur. Hastam›-
z›n biyopsisinde granülomatoz lezyona rastlanmad›. Sonuç olarak atefl ve pansitopeni etyolojisin-
de tüberküloz da akla getirilmelidir.
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