
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  

Anabilim Dalı 
 

 Hematoloji BD 
 

Olgu Sunumu 
 

24 Mayıs 2018 Perşembe 
 

Dr. Esra Ece 



Olgu  

 yaş 9 aylık, erkek hasta 

 

Yakı a  
• İleri dere ede solukluk, halsizlik  
• Karı  şişliği ve sertliği 
• Ka ızlık 



•  haftadır aralıklı ateşleri ola  hasta ı  so   haftadır 
solukluk ve halsizliği ev ut uş. Ka ızlık ve karı  
şişliği de ola  hasta dış erkeze aşvur uş. 

• Hepatosplenomegalisi fark edile  hasta ı  yapıla  
USG’si de  
– Dalak 145x64mm  

– Kara iğer uzu  aksı  

• He ogra ı da anemi ve trombosit düşüklüğü fark 
edil esi üzeri e tarafı ız a değerle diril ek üzere 

 ara ılığıyla ço uk he atolojiye sevk edil iş. 
 

 

Öykü 



 

• Miadı da, g C/S ile dü yaya gel iş. 
• Ge elik ya da doğu a ait patoloji öyküsü yok. 
• Sürekli kulla dığı ila ı yok. 
• A eliyat veya uzu  süreli hasta ede yatış öyküsü yok. 

 

• Nöromotor gelişi i yaşı ı  gerisi de, he eleyerek ko uşuyor, 
emekliyor;  ancak 1 metreden uzun mesafeyi desteksiz 
yürüye iyor uş. 

 

Özgeç iş 



 

• Anne :  yaş, ev ha ı ı, 
parkinson 

• Baba :  yaş, işçi, sağ-sağlıklı 
• . ço uk :  yaş,kız, sağ-sağlıklı 
• . ço uk : Hasta ız 

 

 

 

 

 

 Anne- a a arası akra alık var.  
 

 Anne ve anneannede Parkinson 

ta ısı, teyzede şüphesi ev ut. 
 

 Kuzeninde splenomegali+ ITP? 

Soy geç iş 



Fizik Bakı 
Boy: 81 cm ( 10-25 persantil) 

Kilo: 10,4 kg (25-50 persantil) 

 

 

 

• Ateş: ,  ◦C 

• Solunum: 44/dk 

• Na ız: /dk 

• Tansiyon: 100/60 mmHg 
 

• Ge el duru u düşkü , ileri dere e solukluk ve halsizlik mevcut 
Deride aşka dökü tü ve lezyo  yok. 

• Orofarinks doğal, hipertrofi veya mukozit yok.  
• Ele gelen servikal LAP ev ut değil. 
• Ak iğer sesleri doğal, solu u u si etrik, ral yok, ronküs yok. 
• Kalp taşikardik, S1+ S2+, ek ses yok, üfürüm yok. 

 

 

 



• Karı  sert, şiş, inguinale uzanan masif 
hepatomegali ve splenomegali mevcut. 

• Ekstemite kas gücü ve eklem hareketleri 
yaşıyla uyu lu.  

• DTR normal. 

• Bili ç açık, çevreyle ilgili.   
• Bilateral ışık refleksi alı ıyor. 

 



Laboratuvar 
Açlık ka  şekeri : 94 mg/dL 
Üre: 8 mg/dL 
BUN: 16,89mg/dL 
Kreatinin: 0,13mg/dL 
Ürik asit: 2,04  mg/dL 
 

Na: 133,5 mmol/L 
K: 4,08 mmol/L 
Cl:103,8 mmol/L 
P: 4,32 mg/dL 
 

AST: 52,1 IU/L 
ALT : 9,3 IU/L 
T.Bil: 0,39 mg/dL 
D.Bil: 0,06 mg/dL 
LDH:  270 U/L 
 

T.protein: 6,65 g/dL 
Albumin: 3,2 g/dL 

Hemoglobin : 6,46 gr/dl 
Hemotokrit : % 19,8 
MCV: 63,45 fL 
Beyaz küre: 2.723/mm3 
Nötrofil: 1.027/mm3 
Trombosit: 44.700/mm3 
 
PTZ: 15 sn 
INR: 1,2 
APTT: 40,4 sn 
 
Hepatit arkerları negatif. 
Serolojik testler normal. 
 
TİT: Nor al 
 



  Pansitopeni ve hepatosplenomegalisi 
nedeniyle ALL ve malign infiltrasyon açısı da  
değerle diril ek üzere yö le dirile  hastada  
ka  ve ke ik iliği ör ekleri alı arak 
değerle dirildi. 
 

  Hasta ı  yapıla  ke ik iliği aspirasyonu     
dry-tap kuru Kİ  gel esi üzeri e heparinize 
aspirasyon yapıldı. 



Tam Kan Periferik Yayma 

• PNL: %46 

• Lenfosit: %48 

• Normoblast : %2 

• Monosit: %2 

• Blast: %2 

Ke ik İliği Periferik Yayma 

• PNL: %4 

• Lenfosit: %15 

• Promyelosit: %10 

• Metamyelosit: %3 

• Bant: %21 

• Monosit: % 3 

• Eritroblast: %10 

• Normoblast: %37 

• Eosinofil: %1 

• Blast: %2 

 
Megakaryositten farklı 
olarak,  stoplaz ası açık-gri 

oya a  ge iş, fibrilli ve 
uruşturul uş i e kağıda 

benzer görünümde fagositik 
depo hücreleri  



 

 

Görüntüleme 





GAUCHER HASTALIĞI 



• Gaucher Hastalığı he atolojik a or allikler, 
organomegali ve iskelet tutulumu ile karakterize 
ola , ge ellikle ke ik ağrısı ve patolojik kırıklarla 
kendini gösteren multisistemik bir lipidozdur. 

• Yaklaşık .  doğu da  ora ı da görülür. 
 

• Nörolojik elirtileri  olup ol a ası ve 
progresyonu ile ta ı la a   kli ik alt tip vardır: 
– Tip  : yetişki  - nonnöronopatik form (%90) 

– Tip 2 : infantil - akut nöronopatik form 

– Tip 3 : juvenil - subakut nöronopatik form (%7) 



• Gaucher hastalığı, 1q21-q31 kromozomunda bulunan bir gen 
tarafı da  kodla a  lizozomal hidrolaz ve asit β-glukosidaz 
BGA ’ı  yetersiz aktivitesi de  kay akla ır.  

• Enzimatik defekt, retiküloendotelyal sistemdeki hücrelerde, 
glikolipid su stratları , özellikle glukosilseramidin birikimiyle 
so uçla ır.  
 
 
 
 
 
 
 

• Bu ilerleyi i iriki  ke ik iliği i  infiltrasyonu, ilerleyen 
hepatosplenomegali ve iskelet ko plikasyo ları a se ep olur. 



 



• Diğer kli ik ulgular dalak, kara iğer, ke ik iliği, ke ik ve 
diğer dokularda ve orga larda lipid yüklü akrofajları  

irik esi de  kay akla ır. Makrofajlarda patolojik lipid 
iriki i, kara iğer ve dalakta ek doku kitlesi i % 'si i geçtiği 

takdirde inflamatuar ve hiperplastik bir hücresel cevaba 
neden olur. 

• Gaucher hücreleri, "alternatif olarak aktive edilen" 
akrofajı  salgı fenotipini gösterir. Bu fenotip genellikle 

kronik inflamasyon, iyileş e ve fibrozis dengesini etkiler. 
 

• Glukozilseramidin deasetile edil iş şekli glukosil.sfingosin 
özellikle nöronopatik hastalıkta artar ve nörodejenerasyonun 
patogenezinde rol oy adığı düşül ektedir. 
 

GBA eksikliği, akrofajları  lizozo ları 
içinde glukoserebrosid ve diğer 
glikolipidlerin birikmesine yol açar. 
(Doku düzeyi 20 ila 100 kat artar.) 



Gaucher hastalığı ı   
patolojik bulgusu:  
Ke ik iliği deki 
retiküloendotelyal sistem 
Gaucher hücresi 
• Çapı -100 μm 

• intrasitoplazmik substrat i klüzyo ları ı  varlığı da  
kay akla a  karakteristik uruşuk kağıt görü ü de 

• Sitoplaz ası, periyodik asit-Schiff lekesi ile kuvvetle 
pozitif reaksiyon gösterir.  

• Ke ik iliği ve doku ör ekleri de u hü re i  varlığı, 
Gaucher hastalığı ı  yüksek ora da olduğu u 
düşü dür ekle irlikte, granülositik lösemi ve 
miyeloma da işaret ede ilir. 



Gaucher Hastalığı tip  

• Adölesan dö e de aşla gıç  
(Erken çocukluk geç erişki lik   
İlk dekatta üyü e geriliği olanlardaha kötü seyirli 
• Trombositopeni ulguları ka a a, epistaksis , morarma)  
• Anemiye sekonder kronik yorgunluk 
• Kara iğer fo ksiyo  testleri de yüksel e ol aksızı  görüle  

hepatomegali 
• splenomegali (Semptomatik hastalarda masif ve ilerleyici olabilir) 
• ke ik ağrıları 
• iskelet tutulumu  ke ik ağrısı, psödoosteomiyelit paterni 

patolojik kırıklar, uzu  ke ik lezyo ları femur, kaburga ve pelvis 
dahil), osteoskleroz, Erlenmeyer flask deformitesi gi i… 

• Pulmoner tutulum (nadir)  
• E zi  düzeyleri i  e  yüksek seviyelerde görüldüğü tiptir. 





Gaucher Hastalığı tip  
• Nadir görüle , et ik ir eğili i ol aya  for  
• Yaşa ı  ilk yılları da ge iş viseral tutulu  ve hızlı, ilerleyi i, 

nörodejeneratif seyirle karakterize Geliş e geriliği 
• Bebekler klinik olarak kollodion bebek olarak da bilinen 

konjenital iktiyozis ile seyredebilir.  
• Art ış tonus, organomegali e eklikte ortaya çıkar.  
• Şaşılık, sakkadik göz hareketleri ve bulbar paralizi görülebilir. 
• Lari gospaz ı  ede  olduğu tipik stridor 
• Birkaç yıllık ir psikomotor  
regresyon döneminden sonra,  
ge ellikle  solu u  yet ezliği e 

ağlı ölü  görülür. 



Gaucher Hastalığı tip  

• Tip  ve  arası for  -  yaş arası ölü lere ede  ola ilir.  
 

 

• Nörolojik tutulum :  
– ilerleyici miyotoni ve de a sı  içere  yaygı  örolojik tutulu  tip 3a 
– izole supranükleer akış fel i  tip 3b  
 
 
 

 
 
 
 
. 

 



Ta ı: Kli ik olarak GH düşü üle  ireyde; 
• Enzim analizi - GD' i  ta ısı ge ellikle periferal lökositlerdeki 

azal ış glukoserebrosidaz aktivitesinin ta ı la asıyla 
doğrula ır. Ayrı a kültürde deri fi ro lastları da veya diğer 
çekirdekli hücrelerde glukoserebrosidaz aktivitesinin ölçülmesiyle 
de yapıla ilir. 
 

• Mutasyon analizi - E  yaygı  utasyo ları sapta ak DNA a alizi, 
ta ı ı  doğrula ası içi  etkili ir yö te dir ve aile üyeleri 
arası da taşıyı ı ki likleri i  elirle esi içi  ilk seçe ektir. 
 

• Ke ik iliği - Ta ı ge ellikle, splenomegali, anemi veya 
trombositopeni içi  değerle dirile  hastaları  ke ik iliği de 
Gaucher hü releri tespit edil esiyle yapılır. 
 

• Pre atal ta ı - Pre atal ta ı, koryonik villus örneklemesi veya 
amniyosentez ile elde edilen fetal hücrelerin enzim analizi ile 
gerçekleştirilir. 



Tedavi 
• Gaucher hastalığı tip 1  enzim replasman tedavisi  

 

• Mannoz-terminal rekombinant insan Asid β-glukozidaz     
etki liği kesi  olarak ka ıtla ıştır.  
 

• Çoğu se pto  organomegali, he atolojik i deks, ke ik ağrısı  
haftada bir intravenöz infüzyonla uygulanan  enzim replasman 
tedavisi (60 IU / kg) ile tersine çevrilir, kemik tutulumu stabilize  
ya da tedavi edilebilir. 
 

• İki ilave e zi  preparatı:  
– insan fibrosarkom hücrelerinde de üretilen gluluraserase alfa 

(VPRIV, Shire HGT) 
– Havuç hücrelerinde de üretilen taliglucerase alfa (Uplyso,  

Protalix Biotherapeutics) 
tip 1 Gaucher hastalığı ı  tedavisi de FDA tarafı da  o ayla ıştır. 
 



• Enzim replas a ı, tip 2 ve 3 Gaucher hastalığı ola  
hastaları  örolojik ilerle esi i değiştir ese de,      
özellikle şiddetli viseral tutulu u ola  tip ’lü azı 
hastalarda palyatif olarak kulla ıl aktadır. 
 

• Glukozilseramid sentezini, glikosilseramid sentaz 
inhibisyonu ile azaltmak için tasarlanan oral substrat 
i dirgeyi i aja ları ı  örn., Miglustat  kulla ı ı dahil 
alternatif tedaviler mevcuttur.  
 

• Ke ik iliği tra spla tasyo u iddi morbitide ve 
mortalitesi ede iyle sı ırlı vakada düşü üle il ektedir. 
 



 Hasta ızda , Gaucher hastalığı ö  ta ısı ile ge  a alizi 
ve e zi  düzeyi içi  dış erkeze ka  gö derildi. 
 

• Gen analizi çalış aları deva  et ektedir... 
 



 



Erke  Ta ı… 

• Gaucher Hastalığı, eksik e zi i  ERT e zi -replasman 
tedavisi) ile giderilmesiyle tedavi edilebilen birkaç 
kalıtsal metabolik bozukluktan biridir.  

• Erke  ta ı la a, ihai so u u iyileştir ek içi  çok 
ö e lidir; geri dö üşü süz ko plikasyo ları  
geliş esi i e gelleye ilir. 

• GH ta ılı hastalarda art ış malignite ora ları, özellikle 
hematolojik (lenfoma, lösemi, multipl miyelom) 

ildiril iştir. İzle i u açıda  da ö e lidir. 
• So raki e ekler içi  de ge etik da ış a lık hiz eti 

verilmesine olanak verir. 



…Teşekkürler 


