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Nötropeni tanımı

 Kanda dolaşan nötrofillerin sayısının 

mutlak olarak normal ortalamadan 2 

standart deviyasyon daha az olmasıdır.

 MNS= Total lökosit sayısı / µL x % 

nötrofil

 Beyaz ırk: 2 hafta – 1 yaş alt sınır→ 1000 

hücre/mL.

 1 yaş sonrası alt sınır→ 1500 hücre/mL



Sınıflandırma

 1. Hafif nötropeni: 

Nötrofil sayısı 1000-1500 hücre/mL

 2. Orta nötropeni: 

Nötrofil sayısı 500-1000 hücre/mL 

 3. Ağır nötropeni: 

Nötrofil sayısı 500 hücre/mL altında



Sınıflandırma

 <3 ay akut nötropeni

>3 ay kronik nötropeni

 Konjenital nedenler primer nötropeni

Akkiz nedenler sekonder nötropeni

 Kemik iliği kaynaklıysa intrensek

kemik iliği dışı kaynaklıysa ekstrensek



Sınıflandırma

 I. Azalmış yapıma bağlı nötropeniler

(konjenital ve edinsel), 

 II. Artmış yıkıma nötropeniler (immün, 

non-immün), 

 III. Açığa çıkma sorunlu nötropeni ve 

 IV. Artmış marjinasyona bağlı nötropeni

(psödonötropeni)







PRİMER NÖTROPENİLER

Retiküler disgenezi

 Nötropeni yanında lenfopeni ile 

karakterizedir.

 Kombine bir immün yetersizlik 

sendromudur ve periferik lenfoid

dokuların eksikliği dikkati çeker.

 Ağır infeksiyonlar erken yaşlarda başlar.

 Küratif tedavi için kemik iliği nakli gerekir. 

Geni bilinmemektedir.



PRİMER NÖTROPENİLER

 Siklik nötropeni: 

 OD, erken yaşlarda, genelde 21 günde bir 
(14-40 gün arayla olabilir), 3-6 gün süren 
nötropeni atakları

 Monosit artışı

 Ataklar sırasında halsizlik, ateş, ağız ülserleri, 
perirektal abse, sellülit ve lenfadenopati

 Hastalığın ağırlığı değişken

 Ağır klinik tablolar genellikle pnömoni ve 
peritonit 

 Uygun tedavi edilmezse %10 mortal



PRİMER NÖTROPENİLER

 Siklik nötropeni: 

 Tanı için en az 6 hafta, haftada 2-3 kez kan 

sayımı yapılarak siklik patern ortaya 

konmalı

 Tedavi olarak ateşli ataklar sırasında geniş 

spektrumlu antibiyotikler yanında G-CSF

 Bazı vakalarda kritik infeksiyon ataklarını 

önlemek için profilaktik olarak G-CSF 

verilebilir. 



PRİMER NÖTROPENİLER

 Ağır konjenital nötropeni (AKN) ve 

Kostmann hastalığı: 

 1/1.000.000 sıklıkta

 Kostmann hastalığı Otozomal resessif

geçişli HAX-1 geninde mutasyon



PRİMER NÖTROPENİLER

 Ağır konjenital nötropeni (AKN) ve 
Kostmann hastalığı: 

 AKN vakalarında yaşamın ilk ayından itibaren 
omfalit, otitis media, pnömoni, abseler ve 
genelde stafilokok, streptokok, psödomonas
ve mantar üremeleri vardır.

 Nötrofil sayısı 200/mm3 ’ün altındadır

 Kompensatuvar olarak eozinofili ve 
monositoz görülür.

 Hafif anemi ve trombositoz olabilir. 



PRİMER NÖTROPENİLER

 Ağır konjenital nötropeni (AKN) ve 

Kostmann hastalığı: 

 Tanıda kemik iliğinde miyelopoezin

promiyelosit veya miyelosit düzeyinde 

duraklaması dikkati çeker. 

 “Maturasyon arresti” AKN vakalarının 

nedeni, ELA-2 genindeki mutasyonların 

nötrofil elastaz düzeyini azaltması bunun 

da apoptozu arttırmasıdır.



PRİMER NÖTROPENİLER

 Ağır konjenital nötropeni (AKN) ve 
Kostmann hastalığı: 

 Tedavi olarak infeksiyonlarla mücadele

 G-CSF yaşam kurtarıcı

 5 mcg/kg/günle başlanır ve MNS’yi 1000-
1500/mm3 arası tutan doza gelinir.

 MDS ve akut miyeloid lösemi gelişimi riski 
var

 Kemik iliği nakli



PRİMER NÖTROPENİLER

 Shwachman-Diamond sendromu: 

 OR geçiş

 Nötropeni, ekzokrin pankreas yetersizliği, boy 
kısalığı ve metafizeal displazi

 Nötropeni zamanla kemik iliği yetersizliğine 
dönüşebilir.

 Malabsorbsiyon yaşamın ilk aylarından itibaren 
dikkati çeker. Buna boyun kısa kalması eşlik eder. 

 Vakaların yarısında metafizel disostoz yanında 
göğüs kafesi defektleri, klinodaktili, sindaktili, kifoz
ve osteopeni vardır. 



PRİMER NÖTROPENİLER

 Shwachman-Diamond sendromu: 

 Kemik iliğinde görülen miyeloid hipoplazi
tanıya yardımcı değildir. 

 Tedavi olarak enzim replasmanı yapılır. 

 İnfeksiyonlarla mücadele prensipleri febril
nötropenide olduğu gibidir. 

 Kemik iliği nakli MDS/lösemi geliştirenlere 
yapılmaktadır.

 MDS/ lösemi riski %16 civarındadır.



PRİMER NÖTROPENİLER

 Diskeratozis konjenita:

 Barth sendromu

 Glikojen depo hastalığı tip 1b

 Pearson sendromu

 Chediak-Higashi sendromu

 Cohen sendromu

 Griscelli sendromu

 Hermansky-Pudlak sendromu tip II

 P 14 eksikliği

 Kıkırdak-saç hipoplazisi

 Hiper-IgM sendromu

 Schimke’nin immün-osseöz displazisi

 Miyelokateksis ve WHIM sendromu

 Wiskott-Aldrich sendromu



SEKONDER NÖTROPENİLER

 İnfeksiyonlara bağlı nötropeni:

 Nötrofillerin dolaşımdan marjinal havuza 

geçmeleri, 

 Sekestrasyon, 

 Artmış tüketim 

 Kemik iliği rezervlerinin azalması sonucu 

görülebilir.

 Genellikle 24. saatte başlar, 3-8 gün sürer.



SEKONDER NÖTROPENİLER

 İnfeksiyonlara bağlı nötropeni:

 Enfeksiyon geçirme veya geçirmiş olma 

öyküsü vardır. 

 Sorumlu olabilecek bir ilaç dışlanmış 

olmalıdır. 



SEKONDER NÖTROPENİLER

 İnfeksiyonlara bağlı nötropeni:

 Her virüs nötropeni yapabilir. 

 En sık etkenler CMV, Epstein-Barr, hepatit 
A ve B, influenza A ve B, kızamık, RSV, 
parvovirüs B19, rubella ve su çiçeği 

 Bakterilerden tifo, paratifo, tüberküloz, 
bruselloz ve tularemi

 Sepsis sırasında nötropeni nötrofillerin
destrüksiyonu ve kemik iliği rezervlerinin 
tüketimi ile ilgilidir. 



SEKONDER NÖTROPENİLER

 İnfeksiyonlara bağlı nötropeni:

 Postinfeksiyöz nötropeni tanısı konulabilmesi için: 

1. Tam kan sayımı haftada bir altı hafta boyunca 
yapılır, 

2. Bu arada altta yatan hastalıklar araştırılır, 

3. Altı hafta boyunca herhangi bir tanı konamazsa 
ve nötrofil sayısı normale dönerse yine 
postinfeksiyöz nötropeni tanısı kabul edilir. 

 Altıncı hafta sonunda, nötropeni düzelmemişse 
kemik iliği yapılmalıdır.



SEKONDER NÖTROPENİLER

İnfeksiyonlara bağlı nötropeni:

Etkenler: 

 a. Virusler: CMV, Ebstein Barr, hepatit A ve 

B, influenza A ve B, kızamık, RSV, 

parvovirus B19, rubella, suçiçeği

 b. Bakteriler: Tifo, paratifo, tüberküloz, 

bruselloz, tularemi

 c. Parazitler: Plasmodium vivax, 

plasmodium falciparum.



SEKONDER NÖTROPENİLER

 İlaca bağlı nötropeni: Nötropeni yaptığı 

bilinen ilaç sorgulaması tanıyı kolaylaştırır. 

 Ancak herhangi bir ilaç kullanımı sırasında 

gelişmişse ve ilacın kesilmesiyle normale 

dönmüşse şüphelenilir. 

 İlacın verilmesiyle tekrar ortaya çıkmışsa 

tanı kesinleşir.  



SEKONDER NÖTROPENİLER

 İlaca bağlı nötropeni: Birçok nedenle olabilir: 

 1. Miyeloid yapımın idiosinkratik supresyonu
(antibiyotikler, sulfonamidler, antidiabetikler, 
antitiroid ilaçlar, antihistaminikler ve 
antihipertansifler), 

 2. Devamlı verilen ilaçlarda doz bağımlı supresyon
(sitotoksik ilaçlar), 

 3. İlacın metabolizasyonu sırasında kişisel 
farklılıktan kaynaklanan supresyon (fenotiazin, 
tiurasil gibi), 

 4. İlaç-hapten hastalığına bağlı destrüksiyon
(dipiron, fenilbutazon, sulfapiridin gibi).



İMMÜN NÖTROPENİLER

 Alloimmün neonatal nötropeni: 

 Rh hastalığında olduğu gibi antikorlar 
lökositlerin antijenlerine karşı gelişmiştir. 

 Bebekler asemptomatik olabilirler veya 
piyoderma, omfalit, pnömoni gibi 
infeksiyon geçirebilirler. 

 Nötropeni genellikle iki ay içinde geriler. 
Kemik iliği hipersellülerdir. 

 Tedavide antibiyotikler, IVIG ve 
gerektiğinde G-CSF kullanılır.



İMMÜN NÖTROPENİLER

 Otoimmün neonatal nötropeni:

 Anneden, sahip olduğu otoimmün hastalık 

nedeniyle bulunan anti lökosit antikorlar 

plasentadan geçerek bebekte nötropeniye

neden olur. 

 Tedavide antibiyotikler, IVIG ve 

gerektiğinde G-CSF kullanılır.



İMMÜN NÖTROPENİLER

 Otoimmün nötropeni (OİN): 

 Otoimmün hemolitik anemi ve İTP benzeri

 Lökositlere karşı gelişmiş antikorlar  

 Sıklıkla 3-30 aylar arasında

 Genelde hafif ender olarak hayatı tehdit eden 
infeksiyonlar

 Nötrofil sayısı 200-1000/mm3 arasında

 Anti nötrofil antikorlar %75 vakada ilk ölçümde 
pozitif

 Vakaların % 95’i 7 ila 24 ay içinde remisyon

 Tedavisi, hafif vakalarda antibiyotik yeterli, ağır 
vakalarda G-CSF tedavisine iyi yanıt



İMMÜN NÖTROPENİLER

Psödonötropeni: 

 Bazen nötrofiller marjinal havuza geçiş 

yaparlar ve sayımlarda düşük görülür.

 Kemik iliği normal görünümdedir. 

 Adrenalin injeksiyonu ile sayı normale 

döner



İMMÜN NÖTROPENİLER

 İnefektif miyelopoez: 

 Kronik nötropeni durumudur. 

 İnfeksiyonlar sırasında sayı normal bulunur. 

 Kemik iliğinde dens piknotik kromatinli 

dejenere polimorflar görülür.



İMMÜN NÖTROPENİLER

 Kronik idiopatik nötropeni: 

 Nötrofillerin azalmış veya inefektif üretimi 
artmış apoptoza bağlı olabilir. 

 Genel olarak sendromik olmayan 
konjenital nötropenilere benzeseler de 
her zaman daha hafif infeksiyonlara maruz 
kalırlar ve daha hafif seyrederler.

 Bazılarının antikorları negatifleşmiş 
otoimmün nötropeniler olabileceği 
varsayılmaktadır.



Nötropenik Hastanın 

Değerlendirilmesi

 Detaylı anamnez ve sistemik muayene 

 Ateş? acil bir durumdur ve hızlı şekilde 

müdahale 

 Çocuk hasta görünümlüyse ateş olmasa 

da acil müdahale 

 Ateş      kültürler     hemen intravenöz

geniş spektrumlu antibiyoterapi

 Ateşi yok ve hasta görünmüyorsa detaylı 

incelemeye geç. 

c



Nötropenik Hastanın 

Değerlendirilmesi
 Tam kan sayımında diğer seriler?

 Altta yatan hastalık öyküsü olmayan, 

nötropenisi daha önceden bulunmayan, 

akut nötropeni gelişen hastada 

sedimantasyon, viral seroloji, anti nötrofil

antikor, direkt Coombs, ANA, C3, C4 

bakılması yeterlidir. 

 Nötropenin süresi?     eski kan sayımı 

varlığı yol gösterici



Nötropenik Hastanın 

Değerlendirilmesi
 Hastanın bilinen hastalığı var mı?

 İlaç kullanım öyküsü

 Aile anamnezi (kardeş ölüm öyküsü, 
akraba evliliği varlığı konjental
nötropeniler açısından uyarıcı)

 Anne ve babanın tam kan sayımlarında 
nötropeni varlığı araştırılmalı

 Fizik muayenede fenotipik olarak saptanan 
bulgular sendromik nötropenileri akla 
getirir. 



Nötropenik Hastanın 

Değerlendirilmesi
 Altta yatan hastalık şüphesinde 

(enfeksiyonlar, maligniteler, metabolik

hastalık, beslenme bozuklukları) 

enfeksiyon belirteçleri, viral seroloji, 

metabolik tarama testleri, vitamin B12, 

folik asit, bakır, demir,total demir bağlama 

kapasitesi, ferritin, kollajenoz tetkikleri ve 

kemik iliği aspirasyonu yapılacak 

tetkikleridir. 



Nötropenik Hastanın 

Değerlendirilmesi
 Nötropenisi sebat etmiş olan hastada 

sendromik özellikler yoksa hastanın sık 
yineleyen ağır enfeksiyon geçirip geçirmediği 
sorgulanır. 

 Sık ağır enfeksiyonları olan olgularda immun
yetmezlikle giden nötropeniler, ağır 
konjenital nötropeniler ve siklik nötropeni
açısından araştırma yapılmalıdır. 

 Bu durumda immunglobulinler, lenfosit alt 
grupları, kemik iliği aspirasyonu ve moleküler 
tetkikler yol göstericidir. 



Nötropenik Hastanın 

Değerlendirilmesi
 Nötropenisi 3 aydan kısa süren hastalarda 

enfeksiyonlar ve ilaçlar gibi geçici nötropeni yapan 
nedenler düşünülür ve ileri tetkik genellikle 
nötropeni düzeldiğinden gerekmeyebilir. 

 Haftalık tam kan sayımı ile takip edilerek 6 hafta 
içinde düzelen nötropenilerde ek tetkik 
yapılmasına gerek yoktur. 

 Ancak bir nedene bağlanamayan nötropenilerde
öncelikle siklik nötropeni açısından 6 hafta 
boyunca haftada 3 kez kan sayımı yapılır ve 
sonrasında kemik iliği incelemesi önerilir.





TEDAVİ

 Febril nötropeni daha çok malign

hastalıklar ve miyelosupresif tedavi 

alanlarda görülür. 

 Burada ciddi sepsis riski çok fazladır ve 

gerekli kültürler alındıktan sonra derhal 

uygun antibiyotikler başlanmalıdır. 



TEDAVİ

 Konjenital nötropenilerde benign olan ve 
yineleyici olmayan durumlar izlenebilir. 

 Yüzeyel ve hafif infeksiyonlar oral 
antibiyotikle, invazif ve yaşamı tehdit eden 
infeksiyonlarda IV antibiyotik 
kombinasyonları başlanır. 

 Siklik ve ağır konjenital nötropenide G-CSF 
verilir. MDS/lösemi riski iyi izlenmeli ve 
değerlendirilmelidir. Bu durumlarda kemik 
iliği nakli geciktirilmemelidir.



TEDAVİ

 Koloni Stimüle Edici Faktör (CSF)

 Nötrofil prokürsörlerinin farklılaşmasını ve 
nötrofillerin fonksiyonunu stimüle
etmektedir.

 Granülosit koloni stimüle edici faktör (G-
CSF) sentetik moleküler klonlama 
yöntemiyle E. coli bakterisinde veya Çin 
hamster ovaryan hücrelerinde üretilmektedir. 

 İnternasyonal patentli ismi filgastrim
(neupojen)’dir.  Pegfilgastrim (neulesta) da 
kullanılmaktadır. Granülasit-makrofaj CSF 
(sargramostim; leukine) diğer bir formdur. 



TEDAVİ

 Koloni Stimüle Edici Faktör (CSF)

 Siklik nötropenide eksojen G-CSF hatalı siklusu
elimine edemez, siklus süresini kısaltır. 

 AKN’de 7-10 gün içinde G-CSF tedavisine yanıt 
alınmaktadır. SC/IV yapılabilir. 

 Siklik nötropenide 3 μg/kg/gün, konjenital nötropenide
ise 6μg/kg/gün şeklinde uygulanmaktadır. 

 Yan etkileri: Osteoporoz, osteopeni, kemik ağrıları 
(artmış osteoklastik aktiviteye bağlı), hepatomegali, 
hematüri, glomerulonefrit trombositopeni, vaskülit, 
splenomegalidir. Ayrıca konjenital nötropenili
hastalarda AML gelişimine yatkınlık olduğundan 
izlenmelidir.



Nötropenik Hastada Bakım

 Ağız bakımı, perine bakımı, diyet, aşılama, 

el yıkama günlük banyo, rektal girişim ilaç 

yasağı, kalabalık ortamlardan kaçınma, 

güneş yanığı, yaralanma ve kesiye dikkat 

etme, kuyu suyu, hayvan dışkı ve idrar 

temasından kaçınma, kuru derinin 

nemlendirilmesi çok önemlidir.



Nötropenide Kemik İliği Nakli

 Konjenital nötropenide tedaviye cevapsızlara 

lösemi veya MDS gelişmeden yapılmalıdır.

 G-CSF yanıtlı fakat >18 mcg/kg üzeri 

dozlara gereksinim duyanlar, G-CSFR gen 

mutasyonu olanlar, kemik iliğinde 

miyelodisplazi veya sitogenetik bozukluğu 

olanlar, Shwachman-Diamond sendromu, 

Fankoni sendromu, Diskeratozis Konjenita, 

CHS, Griscelli sendromu kemik iliği nakli için 

adaydırlar.



Akılda kalması gerekenler;

 Çocukluk çağında nötropeni sık görülür.

 En sık nedeni geçirilen enfeksiyonlardır.

 Enfeksiyon sonrası altı hafta içinde 

düzelmeyen nötropeni ileri tetkik 

gerektitir.

 Febril nötropeni acil bir durumdur, 

özellikle hasta görünümlü çocukta acil 

müdahale gerektirir.



 Fizik muayenede dismorfik bulgular ve 

sendromik görünüm olması konjenital

nötropeni nedenlerini düşündürmelidir.

 Öncesinde nötropeni olmayan hastada 

ağır seyirli konjenital nötropeniler dışlanır.



 Hastada geçirilmiş sık ve ağır enfeksiyon, 

hastahaneye yatış öyküsü, kardeş ölüm 

hikayesi nötropeninin genetik geçişli 

nedenlerle olabileceği konusunda 

uyarıcıdır.



 Tam kan sayımında nötropeni yanında 

anemi veya trombositopeni varlığı altta 

yatan ciddi bir hastalığın habercisi olabilir.

 Büyük lenfadenopatiler ve 

hepatosplenomegali malignite işareti 

olabilir.



 Enfeksiyon ve ilaca bağlı olan nötropeniler

genellikle kendiliğinden düzelir. 

 Hiçbir neden saptanamayan ve selim 

seyreden nötropeni kronik idiyopatik

nötropeni olabilir ve oldukça sık görülür.
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