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Aplastik Anemi ve Gebelik: Olgu Sunumu
Ercan Y›lmaz, Ümit Korucuo¤lu, Arzu Acar, Nuray Bozkurt, Aydan Biri
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›, Ankara

Özet
Amaç: Gebeli¤i takiben aplastik anemi geliﬂimi nadirdir. Gebeli¤e eﬂlik eden aplastik anemi daha da nadirdir. Gebelikte ortaya ç›kan
aplastik anemi anne ve fetüs aç›s›ndan çeﬂitli riskler taﬂ›maktad›r. Annede esas olarak kanama ve sepsis görülebilirken, fetüste geliﬂme gerili¤i ve hatta intrauterin ölüm izlenebilir.
Olgu: Burada erken gebelik haftalar›nda tan›s› konan aplastik aneminin eﬂlik etti¤i bir gebelik sunulmaktad›r.
Sonuç: Gebelik ve aplastik anemi aras›ndaki iliﬂki tart›ﬂmal› olsa da, gebeli¤e aplastik aneminin eﬂlik etmesinin a¤›r bir durum oldu¤u
üzerine tüm dünya hemfikirdir.
Anahtar Sözcükler: Aplastik anemi, gebelik, tedavi.

Aplastic anemia and pregnancy: case report
Background: The prevalence of aplastic anemia following pregnancy is rare. Pegnancy associated with aplastic anemia is fortunately more uncommon considering the significant morbidity and mortality for both mother and fetus. The risk to the mother is mainly
in the form of hemorrhage and sepsis, while the fetus may suffer from growth restriction and even intrauterine death.
Case: We here present you a case of pregnancy complicated by aplastic anemia diagnosed at early gestational weeks.
Conclusion: While the relationship between pregnancy and aplastic anemia remains controversial, there is universal agreement that
a pregnancy complicated by aplastic anemia is a serious condition.
Keywords: Aplastic anemia, pregnancy, treatment.

Giriﬂ
Aplastik anemi ilk kez 1888 y›l›nda gebe bir
hastada Ehrlich taraf›ndan tan›mlanm›ﬂt›r.Aplastik aneminin patogenezini tan›mlamak ve anlamak oldukça zordur. Gebelikle birlikte geliﬂen
aplastik aneminin insidans› oldukça nadirdir.Aplastik anemi tan›s› alan hastalarda sirkülasyonda dolaﬂan eritrosit say›s›ndaki azalmaya
ba¤l› olarak de¤iﬂen oranlarda anemi tablosu
oluﬂmaktad›r. Ayr›ca trombosit say›s›nda ve
nötrofil say›lar›nda azalma sonucunda hastalar-

da karakteristik olarak hiposelüler kemik ili¤i
tablosu oluﬂmaktad›r. Aplastik anemi etyolojisinde çeﬂitli kimyasal ajanlar, ilaçlar, infeksiyon
ajanlar›, radyasyon, lösemi ve kal›tsal hastal›klar
rol oynamaktad›r. Tedavide antithymocyte globulinler ve siklosporin gibi immünsüpresif
ajanlar ve kemik ili¤i transplantasyonu yap›lmaktad›r.1
Gebelikte plasental laktojen, eritropoietin ve
estrojen sentezinin artt›¤› bilinmektedir. Plasental laktojenler ve eritropoietin hematopoesisi
stimüle ederken, estrojenler ise kemik ili¤ini
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bask›lamaktad›r. Bu bilgiler, Fleming taraf›ndan
ortaya at›lan bu üç hormon aras›ndaki düzensizli¤in kemik ili¤i hipoplazisi geliﬂimine neden
olmas›n› aç›klamaktad›r.1
Gebelik ve aplastik anemi aras›ndaki bu iliﬂkiden dolay› anne ve fetus olumsuz yönde etkilenmektedir.2 Anne de hemoraji ve sepsis geliﬂebilirken, fetusta anne de geliﬂen bu klinik sorunlardan ötürü geliﬂme gerili¤i ve hatta intrauterin fetal ölüm izlenebilmektedir. Hemoraji
ve sepsis maternal mortalitenin %90’›ndan sorumlu tutulmaktad›r.2
Geliﬂen fetal komplikasyonlar›n ço¤u maternal anemiye ba¤lanmaktad›r. Maternal anemi
fetal intrauterin geliﬂme gerili¤ine neden olmakta ve maternal anemi mortaliteyi artt›ran en
önemli nedenin oldu¤u bilinmektedir. Bununla
birlikte azalan nötrofil say›s›na ba¤l› olarak geliﬂen maternal infeksiyon sonucu geliﬂen koryoamnionit, preterm eylem ve erken do¤um için
risk faktörü oluﬂturmaktad›r.3 Literatürde, fetal
trombositopeni, plasentamegali ve ciidi oligohidroamnios vakalar› da bildirilmiﬂtir. ‹lginç olarak bir olgu sunumunda, kronik anemi ve iskemiye ba¤l› oldu¤u düﬂünülen fetal intestinal sistemde gangren oluﬂumu da bildirilmiﬂtir.2
Biz burada erken gebelik haftas›nda aplastik
anemi tan›s› alan bir hastam›z› olgu sunumu
olarak tart›ﬂmay› amaçlad›k.

Olgu
Yirmi bir yaﬂ›nda 6. gebelik haftas›nda gebelik tan›s› alan hasta klini¤imize deride spontan
morarma, uykuya e¤ilim, burun ve diﬂetlerinde
kendili¤inden oluﬂan kanama ﬂikayeti ile baﬂvurdu, hasta baﬂvurdu¤u anda tam kan say›m›
yap›ld›. Hemoglobin de¤eri (Hgb) 11gr/dl, lökosit say›s› (WBC) 2300, trombosit say›s› 16000
ve retikülosit say›s› 0.2 olarak saptand›. Hastan›n anamnezinde özellik yoktu ve di¤er laboratuar testleri normal olarak saptand›. Hasta klini¤imizin Hematoloji bölümüne dan›ﬂ›ld› ve hastaya iliak kemikten kemik ili¤i biopsisi yap›ld›.

Kemik ili¤i biopsisi aplastik anemi ile uyumlu
olarak rapor edildi, hücre say›lar›n›n ciddi olarak azald›¤› izlendi. Antitimosit globulin test dozunda uyguland› (ATG) (1 mg ATG, 100cc salin
içinde), aplastik anemi tedavisinde 5 gün süreyle 12-18 saat arayla 150 mg/10kg dozunda kullan›l›r ve sürkülasyondaki eritsositlerin yüzey epiteline ba¤lanarak etkisini gösterir, ve hastada
alerjik reaksiyon geliﬂti. Bunun üzerine siklosporin 5 mg/kg/gün (total doz 300 mg) tedavisi
baﬂland›. Hasta bu tedaviyi do¤uma kadar kulland›. Tedaviden üç ay sonra kontrol tam kan
say›m› yap›ld›. Hgb:11 gr/dl, WBC: 3200-3500
trombosit: 60000 ve retikülosit say›s› 0.4 olarak
saptand›. Hastan›n ﬂikayetlerinde azalma oldu¤u izlendi. Aplastik anemi ile ilgili maternal ve
fetal komplikasyonlar ve riskler hastaya ve ailesine detayl› olarak anlat›ld› ve aile gebeli¤in devam›n› kabul etti. Gebeli¤i boyunca hasta ayl›k
tam kan say›m› ile takip edildi. Gebeli¤i boyunca hastada deride spontan morarma, diﬂetlerinden ve burundan kanama, yorgunluk, infeksiyon yada obstetrik hemoraji gibi ﬂikayetler izlenmedi.
Hasta 36. gebelik haftas›nda uterin kontraksiyonlar›n›n olmas› nedeniyle klini¤imize baﬂvurdu. Hasta klini¤imize baﬂvurdu¤unda fetal
monitörü normal, vital bulgular› stabildi ve obstetrik kanamas› yoktu. Hastan›n a¤r›lar› düzensiz, uterin kontraksiyonlar› irregülerdi. Hastan›n klini¤imize geldi¤i anda yap›lan vajinal muayenesinde servikal aç›kl›k 1 cm ve silinme %40
olarak saptand›. Uterus kontraksiyonlar›n› engellemek amac›yla tokolitik tedavi baﬂland›.
Kansay›m›nda Hgb:8.4gr/dl, WBC: 3000e3/dl,
trombosit: 32000 ve retikülosit say›s› 0.6 olarak
saptand›. Kanama faktörleri, böbrek ve karaci¤er fonksiyon testleri normal olarak saptand›.
Tokolitik tedavi ile kontraksiyonlar› duran hasta için toplanan obstetri, hematoloji ve anestezi
bölümlerinin ald›¤› karar do¤rultusunda hastaya ileri gebelik haftas›nda elektif olarak sezaryen karar› al›nd›.
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Hasta, 38 hafta 5 gün gebelik haftas›nda genel anestezi alt›nda elektif olarak sezaryene
al›nd›, do¤um öncesi bak›lan tam kan say›m›nda Hb: 8.2 gr/dl, WBC: 2800, trombosit say›s›:
40000 ve retikülosit 0.7 olarak saptand›. Perioperatif eritrosit süspansiyonu transfüzyonu
yap›lmad›. 2800 gram, 48 cm sa¤l›kl› k›z bebek
9/10 apgarla do¤urtuldu. ‹mmünsüpresif tedavi
olan siklosporin, 5 mg/kg/gün dozunda do¤umdan sonrada kullan›lmaya devam edildi.

Tart›ﬂma
Aplastik anemi, altta yatan malign bir neden
yada myeloproliferatif bir hastal›k olmadan
pansitopeni, kemik ili¤i hiposelülaritesi ile karakterli ciddi bir hematolojik bozukluktur.4 Oosterkamp ve ark.’n›n yapt›¤› çal›ﬂmada gebeli¤e
ba¤l› olarak oluﬂan metabolik ürünlerin kemik
ili¤i üzerine toksik etkilerinin oldu¤unu ve gebelikle beraber olan aplastik anemi olgular›nda
gebelik terminasyonunun tek tedavi yolu oldu¤unu savunmuﬂlard›r.5
Aplastik aneminin antenatal komplikasyonlar›n insidans›n› artt›rd›¤› bilinmektedir. Bu konuyla ilgili literatürler incelendi¤inde, aplastik
anemi tan›s› alan gebelerde, preterm do¤um
oran›n›n %12.1, intrauterin ölüm oran›n›n
%16.7, ölü do¤um oran›n›n %15.1 ve spontan
düﬂük oran›n›n %16.7 oldu¤u bildirilmektedir.6,7
Bununla birlikte bizim burada tart›ﬂt›¤›m›z olguda yukar›da say›lan komplikasyonlar›n hiçbiri izlenmemiﬂtir.
Hemoraji do¤um/abortus durumlar›nda di¤er bir tehlikedir. Sekonder hemoraji aplastik
anemi tan›s› alan gebelerde koagulasyon faktörlerinin eksikli¤inin yan› s›ra trombosit say›s›nda
oluﬂan ciddi azalma sonucu oluﬂmaktad›r.2 Bununla birlikte postpartum hemoraji aplastik
anemi tan›s› alan gebelerde trombosit say›s›nda
azalma yada bozulmuﬂ fonksiyonel kapasiteleri
nedeniyle oluﬂan önemli bir komplikasyondur.
Aplastik anemi tan›s› alan 7 hastal›k seriden bir
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hastada ve ayn› ﬂekilde 10 hastal›k bir di¤er seriden iki hastada postpartum dönemde acil eritrosit ve trombosit transfüzyonu gerektiren kanama bildirilmiﬂtir.1,2 Bizim olgumuzda kanama
normal s›n›rlardayd› ve do¤umdan sonra transfüzyon gerekli olmad›.
Aplastik anemili gebelerde geliﬂen maternal
anemi, fetal oksijenizasyonun bozulmas›na neden olmaktad›r. Böylelikle bu durum fetal intrauterin geliﬂme gerili¤inden intrauterin ölüme
kadar giden, fetal morbiditeyi ve mortaliteyi artt›ran en önemli neden oldu¤u kabul edilmektedir.8 Bizim burada tart›ﬂt›¤›m›z olgumuzda intrauterin geliﬂme gerili¤i izlenmemiﬂtir.
Bu olgumuz, 38. gebelik haftas› içinde sezaryene al›nd› ve 2800 gram (%10-50 persentil) k›z
bebek 9/10 apgarla do¤urtuldu. Yenido¤an bebekte herhangi bir komplikasyon geliﬂmedi. Literatürde do¤um ﬂekli olarak her iki yöntemi savunan yay›nlar bulunmakla birlikte, geçerli olan
kan› vajinal do¤umun daha güvenli oldu¤u ve
sezaryen ile do¤um ancak geçerli obstetrik bir
neden oldu¤u zaman yap›lmas› gerekti¤idir. Bizim olgumuzda, sezaryen ile do¤um karar› elektif olarak verilmiﬂtir.
Genel olarak aplastik aneminin tedavisinde
temel prensip hastaya destekleyici tedavinin sunulmas›d›r. Kemik ili¤i transplantasyonu (K‹T)
tan›mlanan en etkili tedavi ﬂeklidir, 5 y›ll›k dönemde baﬂar› oran› % 59-89 aras›nda de¤iﬂmektedir. Bununla birlikte gebelik boyunca K‹T yap›lmas›, kullan›lan yüksek doz immünsüpresif
ajanlar›n ya da radyoterapinin fetus üzerine toksik etkilerinin olmas› nedeniyle kontrendikedir.
Bununla birlikte gebelerde antitimosit immünglobinler ya da siklosporin terapisi kullan›labilmektedir. Tedavi için kullan›lan di¤er ajan olan
androjenlerin etkileri net olarak ayd›nlat›lmam›ﬂt›r ve k›z bebe¤i olan annelerde kullan›ld›¤›
zaman virilizasyona neden oldu¤u bilinmektedir. Kortikosteroid yada granülosit-koloni stimüle edici ajanlar›n etkileride birbirine yak›n
olarak bulunmuﬂtur.7
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Aplastik anemi ve gebeli¤in ilk tan›mland›¤›
y›llarda Earlier yay›nlad›¤› olgu sunumunda gebelik terminasyonunun tek tedavi yolu oldu¤unu savunmuﬂtur. Aitchison ve ark.’n›n yay›nlad›¤› 5 vakal›k olgu sunumunda ilk trimesterde ciddi aplastik anemi tan›s› alan hastalarda gebelik
terminasyonu ard›ndan K‹T yap›lmas› gerekti¤ini savunmuﬂlard›r.8
Siklosporin (300 mg/gün) ve granülosit makrofaj koloni stimüle edici faktör (450 mg intravenöz haftal›k doz) gebelikte 20. haftadan sonra aplastik anemi tedavisinde kullan›labilir.1 Elimizde bulunan bir çok bilgi gebelerde siklosporinin teratojenik olmad›¤›n› göstermektedir.
Siklosporin do¤umdan sonra en fazla sütle at›l›r
ve bu durumun yenido¤an›n büyüme ve geliﬂimi üzerine olumsuz etkisi bulunmamaktad›r.9
Aplastik anemi tedavisinde belki de en
önemli olan destekleyici tedavinin do¤ru ve zaman›nda yap›lm›ﬂ olmas›d›r. Destekleyici tedavi
temel olarak eritrosit ve trombosit transfüzyonundan oluﬂmaktad›r. Hemoglobin de¤eri
8gr/dl’nin alt›na ve trombosit say›s› da 20 x 109
/l’nin alt›na düﬂmedi¤i sürece yap›lmas› tavsiye
edilmemektedir. Tekrarlayan kan transfüzyonlar› maternal hemoglobin de¤erini 8 g/dl’nin
üzerinde tutarak yeterli fetal oksijenizasyonun
sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.10 Benzer test ve
tedavi modaliteleri bizim hastam›za uyguland›,
teﬂhis kemik ili¤i aspirasyonu ile do¤ruland›.
Hastam›zda anti-timosit globulin (ATG) testine
karﬂ› alerjik reaksiyon geliﬂmesi üzerine siklosporin tedavisine (5 mg/kg/gün, total doz 300
mg) baﬂland›. Semptomlar›n›n gerilemesinden
sonra hastam›z her üç ayda tam kan say›m› ile
terme kadar izlendi.
Aplastik anemi gebelikte görülen nadir bir
komplikasyondur. E¤er hastalar erken gebelik
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haftalar›nda teﬂhis edilir ve uygun tedaviler uygulan›rsa, intrauterin geliﬂme gerili¤i, preterm
do¤um, ölü do¤um ve spontan abortus gibi
komplikasyonlar görülmeden gebeler terme kadar sa¤l›kl› bir ﬂekilde takip edilebilmektedir.
Bizim olgumuzda da, anestezi ve hematoloji bölümlerinin yard›mlar›yla immünsupresif tedavi
ile aplastik anemi tan›s› alan bir gebede baﬂar›l›
maternal ve fetal sonuçlar ald›k.
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