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Hemoglobinopatiler ve Talasemiler
Uzm. Dr. Hilmi Apak

Bu baﬂl›kta çok say›da genetik biyokimyasal ve fizyolojik hastal›k yer al›r.
Bu hastal›klar›n birço¤u akademik öneme sahiptir. Ancak bir k›sm› örne¤in
hemoglobin SC hastal›¤›, baz› talasemiler yaﬂamsal önemi olan hastal›klard›r.
Bir k›sm› da (bir çok talasemi sendromu, hemoglobin E hastal›¤›, hemoglobin
O hastal›¤›) ciddi olmayan klinik bulgular verir ve bu hastal›klar hakk›nda bilgisi olmayan hekimler için bir tan› karmaﬂas›, hastalara da maddi ve manevi
güçlükler yarat›r. Burada özelli¤i olan baz› hemoglobinopatiler ve talasemiler
anlat›lacakt›r.
TANIMLAR
Hemoglobinopati: Hemoglobin molekülündeki globin zincirinde anormal
bir yap›ya neden olan genetik bir bozukluktur.
Talasemi: Ad› α, β, γ, δ olarak tan›mlanan hemoglobin zincirinin veya zincirlerinin az say›da veya hiç yap›lamamas› ile oluﬂur. Hiçbir zaman α ve β zincirinin beraber yoklu¤u olmaz. Sonuçta da globin zincirlerinde yap›m dengesizli¤i ve uygunsuz alyuvar yap›m› söz konusudur. Bu alyuvarlar genellikle
hipokrom mikrositerdir ve eksik olan talasemik zincirle birleﬂemeyen zincirler
vard›r. Bu yaln›z zincirler alyuvarlar› etkileyerek daha kemik ili¤inde (inefektif eritropoez) ve periferde y›k›ma (hemoliz) neden olurlar. Her hemoglobinopati talasemi de¤ildir, her talasemi hemolitik anemi de¤ildir. Bu durum ﬁekil
1’de verilen diyagramla anlat›labilir.
HEMOGLOB‹NOPAT‹LER‹N F‹ZYOPATOLOJ‹S‹
Globin zincirindeki baz› yerlerde aminoasit de¤iﬂiklikleri hiçbir etkiye neden olmazken, baz› bölgeler çok hassast›r. Örne¤in beta zincirinde 6. pozisyonda valin veya lizinin glutamat ile yer de¤iﬂtirmesi s›ras›yla hemoglobin S
veya C oluﬂturur. Bunun gibi klinik önemi olan ya da olmayan birçok de¤iﬂiklik say›labilir. Ancak oluﬂan bu biyokimyasal de¤iﬂikliklerden çok klinik ola-
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rak karﬂ›m›za ç›kan fonksiyonel bozukluklar önemlidir. Bu fonksiyonel bozukluklar kendisini ﬂu ﬂekillerde gösterir:
Artm›ﬂ O2 Afinitesi
E¤er mutasyonlar; 1) Alfa ve beta zincirlerinin birleﬂme yerlerini, 2) C-terminal bölgesini, 3) 2,3 DPG ba¤layan cebini etkilediyse bu tip hemoglobin varyantlar› oluﬂabilir. Hemoglobin alveolden oksijeni kolayl›kla al›r, ancak dokularda kolayca b›rakmaz. Bunun sonucunda hipoksiye çok duyarl› olan böbrekten, alyuvar say›s›nda art›ﬂ›n bu sorunu düzeltece¤i zannedilerek eritropoietin salg›s› artar ve eritropoez stimüle edilir, total vücut alyuvar kütlesi artar.
Bu hemoglobin varyantlar›n› bilmenin önemi eritrositoz olan hastalarda ay›r›c› tan›ya girebilmesidir. Polisitemia vera d›ﬂ›nda sigara içimi, psikososyal
stres, yüksek irtifal› yerde uzun süre kalma, kronik akci¤er hastal›¤› eritrositoza neden olabilir. Bu hemoglobinlere örnek Hb Chesaeake ve Hb Capetown’dur.
Azalm›ﬂ O2 Afinitesi
Bu durumda hemoglobin oksijene daha zay›f ba¤lan›r, oksinlenmiﬂ hemoglobin miktar› azal›r, oksijenlenmemiﬂ hemoglobin mavidir. Bu mavi hemoglobin miktar› 5 g/dl’yi aﬂarsa klinikte siyanoz oluﬂur. Bu tip hemoglobin
varyantlar›na örnek olarak Hb Seattle, Hb Vancouver ve Hb Mobile say›labilir.
Methemoglobinemi
Bu hemoglobinlerin oksijen afiniteleri düﬂüktür ve demiri ferrik (Fe+3) oksidasyon durumunda tutarlar. Bu hemoglobinlerin hepsi HbM olarak adland›r›l›rlar. Bulunduklar› bölgenin ad›n› al›rlar. Örne¤in HbM-Kankakee, HbM-Saskatoon gibi. Hastalarda siyanoz olur. Çünkü methemoglobin oksijen ba¤layamaz.

Hemolitik
anemi

Hemoglobinopatiler
Talasemi

ﬁekil 1. Hemoglobinopati, talasemi ve hemolitik anemi tan›msal iliﬂkisi
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Baﬂka nedenlerle de methemoglobinemi görülebilir. Bu nedenler aras›nda
NADH-diaforaz eksikli¤i say›labilir. Bu enzim normal metabolik süreçle oluﬂan met-hem’in hem’e indirgenmesi için gereklidir. Bu enzimin konjenital eksikli¤inde methemoglobin düzeyi artar. Di¤er bir neden ise toksik methemoglobinemidir. Bu hastalarda toksik maddenin oksidan etkisi fizyolojik antioksidan savunmadan çok oldu¤undan methemoglobinemi görülür. Methemoglobin kahverengi oldu¤undan hastalar›n kanlar› belirgin kahverengidir. Hastalar›n daha kanlar› al›n›rken tan›lar› bu ﬂekilde konulabilir.
Unstable Hemoglobin (Heinz Cismi Anemisi)
Baz› hemoglobin varyantlar›nda oluﬂan bozukluk sonucunda intrensek
olarak belirsizlik vard›r. Hemoglobin destabilize oldu¤unda alyuvarlar içinde
supravital boyalarla (örne¤in krezil mavisi) gösterilebilen Heinz cisimcikleri
denilen inkluzyonlar görülür. Bu inkluzyonlar alyuvarlar›n duvar›n›n iç yüzüne yap›ﬂarak deformabilitelerini bozarlar ve dalakta ay›klanmalar›na neden
olurlar. Sonuçta da hemolitik anemi görülür. Bu anemiler otozomal dominant
geçerler ve oldukça nadirdirler. Bu hemoglobinlere örnek olarak Hb Gun Hill,
Hb Leiden ve Hb Köln verilebilir.
Oraklaﬂma ve Kristalleﬂme
Bu durumlar HbS ve HbC’de görülür. Bu hemoglobinlerden aﬂa¤›da ayr›nt›l› olarak bahsedilecektir.
ÖZEL HEMOGLOB‹NOPAT‹LER
1. Hemoglobin S ve orak hücreli anemi
2. Hemoglobin C
3. Hemoglobin E
Hemoglobin S ve Orak Hücreli Anemi
Epidemiyoloji ve Genetik
Nokta mutasyonlar sonucu, normal hemoglobinin beta zincirinin 6. s›ras›ndaki glutamik asit yerine valin gelmesiyle oluﬂan bir hastal›kt›r. Aminoasit
diziliﬂindeki bu de¤iﬂiklik sonucu oluﬂan gen hemoglobin HbS olarak adland›r›l›r.
HbS geni primer olarak Afrika, Hindistan, Türkiye, Güney ‹talya, Yunanistan, Ortado¤u, Kuzey ve Güney Amerika zencilerinde s›k görülmektedir. Hastal›k homozigotlarda orak hücreli anemi, heterozigotlarda orak hücre taﬂ›y›c›
olarak belirir. Taﬂ›y›c›lar Plazmodium falciparum enfeksiyonuna bir miktar koruma sa¤lar. Ancak ne yaz›k ki homozigot hastalarda kronik hemolitik anemi
oluﬂur ve vazookluzif krizler nedeniyle hastalar kaybedilebilirler.
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HB-S, karakteristik olarak baz› durumlarda s›v› özelli¤ini kaybederek
uzun mikrotübüler taktoid ad› verilen yap›lar oluﬂtururlar. Bu alyuvarlar taktoidler nedeniyle uzun bir ﬂekil al›rlar ve hafifçe e¤ilirler. Bu görünümleri nedeniyle ora¤a benzediklerinden bu ismi alm›ﬂlard›r. Sadece deoksijene HbS
taktoid oluﬂturur. Hücrede HbS ne kadar çoksa taktoid oluﬂumuna e¤ilim de
o kadar fazla olur. Bu nedenle Hbs düzeyi %100 olan hastalarda eritrositler her
an oraklaﬂmaya e¤ilimlidir. Heterozigotlarda bu oran %30-40 oran›ndad›r. Taﬂ›y›c›larda fizyolojik olmayan dehidratasyon gibi durumlar›n oluﬂmas›yla
oraklaﬂma görülür. HbS bir beta zinciri mutasyonudur. Bu nedenle 6 aydan
önce klinikte kendini göstermez. Bu döneme kadar HbF nedeniyle oran› düﬂüktür (HbF=alfa2gama2).
Klinik Bulgular
Hastal›¤›n klinik bulgular›n› ikiye ay›rmak mümkündür:
1. Kronik hemolizle ilgili bulgular
2. Vazo-okluzif bulgular
Kronik hemoliz ile ilgili bulgular:
a. Anemi
b. Sar›l›k
c. Kolelityaz
d. Aplastik kriz: Hepimizde basit viral enfeksiyonlar nedeniyle hafif kemik
ili¤i aplazileri olabilir. Ancak alvuyar ömrünün 120 gün oldu¤unu düﬂünürsek bunu klinikte hissetmememiz anlaﬂ›labilir. Oysa kronik hemolizli hastalarda ölümcül anemilere neden olabilir. Retikülosit say›s› azal›r.
e. Hemolitik kriz: Kronik ve stabil hemolizi olan hastalarda aniden a¤›r bir
hemoliz art›ﬂ› olur. Buna hemolitik kriz denir. Retikülosit say›s› artar.
Vazo-oklüzif hastal›kla ilgili bulgular:
a. Daktilit: El ve ayak parmaklar›n›n infarkt› ve iskemisi nedeniyle özellikle 6 ay civar›nda homozigot hastalarda ilk ortaya ç›kan belirtilerdendir. Parmaklar ﬂiﬂ ve a¤r›l›d›r.
b. Otosplenektomi: Çocukluk ça¤›nda baﬂlang›çta oraklaﬂm›ﬂ hücrelerin dolaﬂ›mdan temizlenmesi nedeniyle dalak büyüklü¤ü vard›r. Daha sonralar› infarktlar nedeniyle fibrotikleﬂir
c. Priapizm: A¤r›l› ve devaml› penil ereksiyona denir. Corpora cavernosa’daki t›kanma nedeniyle görülür. Cerrahi müdahale gerekebilir. Tekrarlayan epizodlar nedeniyle spongioz doku fibrotik bir hal al›r ve sonunda impotans olur.
d. Renal papiller nekroz: Renal papillan›n t›kanmalar› sonucunda idrar konsantre edilemez. Taﬂ›y›c›larda bile bu durum görülebilir ve hamatüriye neden
olur.
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e. A¤r›l› krizler: ‹nfarktlara ba¤l› olarak kalp de dahil olmak üzere bütün
organlarda belirti verebilir.
f. Sekestrasyon krizi: Özellikle süt çocuklar›nda ve oraklaﬂm›ﬂ alyuvarlar›n
retiküloendotelyal sistemde ve vasküler kompartmanda ani göllenmesi ve bunun sonucunda ani hematokrit düﬂmesiyle karakterizedir. Küçük yaﬂ grubunda en önemli ölüm sebebidir.
g. Ayak ülserleri: Özellikle a¤›r homozigotlarda deride ve tela subcutanea’da (medial malleol etraf›nda) iyileﬂmeyen ülserler olur. Bazen bu ülserler
hastal›¤›n tek belirtisi olabilir.
Hemoglobin C
Orak hücreden daha az oranda görülen bir hemoglobinopatidir. Taktoidler olmaz. ‹ntrasellüler kristaloidler olur. Bunun sonunda alyuvar ömrü k›sal›r. Hemoliz orak hücreli anemideki kadar a¤›r de¤ildir. Heterozigotlar genellikle asemptomatiktir. Homozigotlarda periferik yaymada hedef hücrelerine
rastlan›r. Patognomonik olan kristaloidlere nadiren rastlan›r. Prognozlar› iyidir.
Bir hastada bir ebeveynden HbS genini di¤erinden HbC genini alabilir. Bu
durumda HBSC hastal›¤› oluﬂur. Bu durum homozigot orak hücreli anemiden
daha hafif seyirlidir. Ancak bu hastalarda retinal vasküler lezyonlar›n daha
a¤›r oldu¤u bildirilmektedir.
Hemoglobin E
Bu hastal›k güneydo¤u Asya’da s›k olan bir beta zincir mutasyonudur. Heterozigot hastalar asemptomatiktir. Bunlarda anemi olmaks›z›n mikrositoz ve
hipokromi görülür. Bu etnik bölgeden köken alan hastalarda sebebi aç›klanamayan bir hipokromi ve mikrositoz varl›¤›nda HbE hastal›¤› düﬂünülmelidir.
TALASEM‹
Genetik
Onalt›nc› kromozomda alfa zinciri için önemli bütün genler bulunur. Di¤er globulin genleri 11. kromozomdad›r.
Talasemiklerde en önemli problem bir globulinin yap›m›nda azalma nedeniyle eﬂlik eden globuline yeteri kadar globin sa¤lanamamas› ile oluﬂan dengesizliktir. Burada alfa ve beta zincirlerinde olan yap›m bozukluklar›na de¤inilecektir. Hemoglobin tipleri içindeki zincirlere göre Tablo 1’de verilmiﬂtir.
BETA TALASEM‹
Talasemilerin klasik ﬂeklidir ve 1925 y›l›nda Dr. Thomas Cooley taraf›ndan
tan›mlanm›ﬂt›r. Akdeniz bölgesinden köken alan hastalarda görüldü¤ü için
(thalassa = Akdeniz, eski Yunanca) bu ad› alm›ﬂt›r. Beta zincir yap›m›na göre
iki tipi vard›r:
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Tablo 1. ‹çerdikleri zincirlere göre hemoglobin tipleri
Hemoglobin

Globin zinciri
kompozisyonu

Notlar

A

α2β2

Eriﬂkinin en önemli fizyolojik hemoglobinidir. A1a, A2b,
A2c ismi alm›ﬂ olan posttranslasyonel glikozile hemoglobinleri içerir. En sonuncusu diabet takibinde kullan›lmaktad›r.

F

α2γ2

Post embriyonal fetustaki en önemli fizyolojik hemoglobindir. ‹ntrauterin düﬂük konsantrasyonlu

A2

α2δ2

Demir eksikli¤i ile talasemi taﬂ›y›c›l›¤›n›n ay›rdedilmesinde
kullan›l›r. Normalde %3’ün alt›ndad›r.

Gower1
Gower2
Portland

ζ2ε2
α2ε2
ζ2Y2

Embriyonel hemoglobindirler. Sekizinci haftadan sonra
kaybolurlar. Klinik önemi olan› a¤›r alfa talasemilerde
do¤umda da bulunan HB-Portland’d›r.

H

β4

Alfa talasemide bulunabilen anormal hemoglobindir.
Stabil de¤ildir. HbH alyuvarlarda Heinz cisimcikleri
oluﬂturur ve hemoliz olur

Bart’s

Y2

NsN’›n analo¤udur. Alfa talasemili çocuklarda görülür.
Alfa talasemi taﬂ›y›c›l›¤›n›n göbek kordonu kan›nda
bak›lmas›yla geniﬂ kitlelere tarama yap›labilmektedir.

1. ß0 talasemi: Hiç beta zinciri yap›lmamaktad›r. Homozigot hastalarda
HbA2 ve HbF vard›r. Stabil olmayan α4 teramerleri eritrositlerin kemik ili¤inde hemolizine neden olurlar. Bu hastalarda 6 aydan sonra da HbF yap›m› devam ederek yaﬂamak mümkün olur.
2. ß+ talasemi: Anormal de olsa az miktarda beta zinciri yap›m› vard›r. Homozigot hastalarda normalin alt›nda HbA yap›m› vard›r. Bunlarda da a4 teramerleri eritrositlerin kemik ili¤inde hemolizine neden olurlar. A¤›r ve zenci
formu vard›r.
Bu defektif genlerin beta zinciri üzerine etkileri de¤iﬂik olmakla birlikte baz› kurallar vard›r:
1. Heterozigot kiﬂiler sessiz taﬂ›y›c›lard›r. S›n›rda anemileri vard›r (Htc
%35 civar›), mikrositoz (MCV≈60) ve yüksek eritrosit say›s› (≈6x106/µL) göze
çarpar. HbA2 artm›ﬂt›r. Klinik ad› talasemi minördür. Baﬂka bir talasemi
minörle evlenmezlerse çocuklarda klinik bir problem olmaz.
2. Homozigot hastalarda a¤›r anemi görülür. Klasik ad› Cooley anemisi
ya da talasemi majördür.
3. Baz› negro tipi homozigot β+ talasemilerde talasemi intermedia denilen
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daha hafif bir form görülür. Transfüzyon gereksinimleri daha geç baﬂlar, daha azd›r.
PATOF‹ZYOLOJ‹
ﬁekil 2’deki diagramda verilmiﬂtir. Diagram› incelerken baz› noktalar› hat›rlamakta fayda vard›r:
1. Beta zinciri yap›m› azald›¤› için HbA’n›n net sentezi azalm›ﬂt›r. Alyuvarlara gereken HbA az oldu¤u için sonuçta mikrositik anemi olur. Demir eksikli¤inde mikrositozun sebebi yeterli hem olmamas›ndand›r. Talasemide ayn› ﬂey yeterli globulin olmamas›ndan kaynaklanmaktad›r.
2. Vücutta yeteri kadar beta zinciri yap›lamad›¤›ndan delta zinciri yap›m›yla kompanse edilmeye çal›ﬂ›l›r. Sonuçta HbA2 artar. Ancak alfabeta talase-

ß Zincir
yap›m› yok

Delta zincirinde
aﬂ›r› üretim

Kanda HbA2
art›ﬂ›

HbF in selektif
yaﬂam›

HbA yap›m›
azalm›ﬂ

Alfa zincir
yap›m› artm›ﬂ

Alfa zincir
çöker

Kanda

Kanda
HbF2’nin art›ﬂ›

K‹’de
RES’te tutulur
‹nefektif
eritropoez

HbO2
afinitesinde
art›ﬂ

Artm›ﬂ EPO
yap›m›

Hemoliz
Folat eksikli¤i

ANEM‹
Hipersplenizm

Eritroid
hücrelerde
art›ﬂ

Transfüzyon
Ekstramedüller
hematopoez

Splenomegali
Demir
yüklenmesi

‹skelet
de¤iﬂiklikleri
hiperürisemi
Siroz,
pankreas
yetersizli¤i,
kalp yetersizli¤i

ﬁekil 2. Talasemi patofizyolojisi

155

• Hilmi Apak

mide hem alfa hem de beta zincirleri azald›¤›ndan ve klinikte beta talasemi gibi göründü¤ünden bunlarda HbA2’nin az olmas› ﬂaﬂ›rtmaktad›r.
3. Beta talasemili baz› olgularda HbF yap›m› artt›r›larak kompansasyon
yap›lmaya çal›ﬂ›l›r. Ancak klinikte HbF yap›m› art›ﬂ› HbA2 art›ﬂ› kadar s›k de¤ildir.
4. Kemik ili¤inde aﬂ›r› yap›m sonucunda kemik ili¤i mesafesi artar ve iskelet de¤iﬂiklikleri olur. Ayr›ca hipersplenizm vard›r.
5. Sekonder folik asit eksikli¤i nedeniyle megaloblastik anemi geliﬂir. Di¤er bir sonuç da intravasküler hemolizden kaynaklanan hiperürisemidir.
6. Klasik talasemi majörde tedavi ölümün de sebebidir. Yaklaﬂ›k on yaﬂ›ndan sonra demir yüklenme bulgular› baﬂlar. Al›nandan daha az› at›l›r. Sonuçta bütün organlar etkilenir. Hastalarda diabetes mellitus, hepatik siroz,
konjestif kalp yetmezli¤i, adrenal yetmezlik, puberteye giriﬂte gecikme görülür. Ölüm 2. dekatta genellikle kalp yetersizli¤inden olur. Bugün kelasyon tedavisi ile demir yüklenmesi azalt›labilmektedir. Bu amaçla en s›k kullan›lan
ilaç desferrioksamindir.
ALFA TALASEM‹
Alfa talasemiler hemoglobinopatilerin ve talasemilerin aras›nda en s›k olan›d›r. Ancak ço¤unlu¤u hafif ﬂekildedir ve eriﬂkin heterozigotlarda bulgu yoktur, hatta eriﬂkin homozigotlarda ancak laboratuarda farkedilebilecek düzeyde hematolojik de¤iﬂiklikler olur. Çok nadir durumlarda daha intrauterin dönemde ölümcül olan alfa talasemiye de rastlan›r.
Alfa talaseminin baz› özelliklerine de¤inmek gerekir:
1. Beta talasemiden farkl› olarak alfa talasemi intrauterin dönemde de
mevcuttur; çünkü hemen hemen bütün do¤um öncesi hemoglobinler de mevcuttur. Do¤sun do¤mas›n bütün olgularda HbGower2, HBF, HbA ve HBA2’nin
yap›m›nda azalma vard›r. Bu nedenle görüldü¤ü gibi HBA2’deki art›ﬂ alfa
talasemi taramas› için kullan›lamaz.

α

α

α

α

2. Yukar›daki ﬂekilde görüldü¤ü gibi herkeste dört adet alfaglobin zincir
geni vard›r. Bu duruma αα/αα denir. Her haplotip (αα) bir ebeveynden al›n›r
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ve gende delesyon olur ve hiçbir iﬂe yaramayan gen oluﬂur. En hafif ﬂekli
(α-/αα) iken (--/--) en a¤›r formu ifade eder. (α-) genine alfa talasemi-2 geni
denir. (--) geni ise alfa talasemi-1 geni olarak adland›r›l›r. Olgu bir gene veya
di¤erine homozigot olabilir. Bu ﬂekilde dört çeﬂit haplotip ortaya ç›kar. (α/αα,
α-/α-, --/αα, --/--).
3. Bir di¤er tip de alfa talasemi-1 ve alfa talasemi-2 için çift heterozigot
durumudur. (α-/--) Bu tip Asya ve Afrikal› olmak üzere de¤iﬂik iki ›rk›n geni
oldu¤undan ve bu tip evliliklere dünyada seyrek rastland›¤›ndan bu tip gen
yap›s› da nadirdir.
Bu gen bozukluklar›ndan en a¤›r olan› alfa talasemi 1 homozigotlar›d›r.
Hiç alfa zinciri üretilmez. Sadece Hb Barts, HBH, HbPortland vard›r. Hastalar
in utero hidrops fetalis tablosuyla ölürler.
Alfa talasemi tipleri aﬂa¤›daki ﬂekillerde özetlenmiﬂtir:
Normal Genotip

α

α

α

α

Alfa Talasemi 2 Taﬂ›y›c›
Semptom yoktur. Tek tan›ma metodu do¤an bebekleri Hb Barts (Hbd4)
aç›s›ndan taramakt›r. Bu yolla bile baz› olgular gözden kaçabilir. Bu genin anti-orak hücre geni oldu¤u düﬂünülmektedir. Çünkü gizli alfa talasemi
taﬂ›y›c›s› olan homozigot orak hücre anemililerde hastal›k hafif seyretmektedir.

α

2

α

α
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Alfa Talasemi 2 Homozigot ve Alfa Talasemi 1 Heterozigotlar›
Bu hastalarda anemi yoktur ama mikrositoz vard›r. Bu durumun hastalar
aç›s›ndan en önemli s›k›nt›s› teﬂhis amac›yla uygulanan birçok test ve zaman
kayb›d›r. Bu durumlar›n tek tan› yolu di¤er mikrositoz nedenlerinin ekarte
edilmesi ve aile taramalar›d›r. Bir alfa talasemi 1 taﬂ›y›c›s› di¤er bir alfa talasemi 1 taﬂ›y›c›s›yla evlenirse çocuklar›n›n dörtte birinde letal homozigot hastal›k
ortaya ç›kabilir.
Alfa talasemi 2 homozigot
α

2

α

2

Alfa talasemi 1 heterozigot
1

1

α

α

Hemoglobin H Hastal›¤›
Hemoglobinlerin büyük ço¤unlu¤unda dört beta zinciri vard›r. Biraz da
Hb Barts mevcuttur. Klinik olarak beta talasemi majöre benzeyen bir hemolitik anemi görülür.
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Alfa Talasemi 1 Homozigotluk Durumu
Yaﬂamazlar. Hiç alfa zinciri yoktur.
1

1

1

1

HEMOGLOB‹NOPAT‹LERDE TANI
Patofizyolojileri yukar›da anlat›lan hemoglobinopatilerde genel tan›
ilkeleri ﬂekil 3’te özetlenmiﬂtir.
Orak Hücreli Anemi
Anemi normokrom ve normositerdir. Hafif veya a¤›r formlarda karﬂ›m›za
ç›kabilir. Retikülositoz, nötrofili, hafif trombositoz görülebilir. Periferik yaymada orak hücreler, artm›ﬂ polikromazi, normoblastlar, hiposplenizm varsa
Howell-Jolly cisimcikleri vard›r. Eritrosit sedimentasyon h›z› azalm›ﬂt›r. Tan›
hemoglobin elektroforezi ile konur.
Talasemi Major
Hb 2 grama kadar düﬂer. Periferik yaymada belirgin anizositoz, poikilositoz, hedef hücreleri, hipokromi, bazofilik noktalanma, çekirdekli eritrositler
gözlenir. Orta derecede retikülositoz vard›r. Kemik ili¤i aspirasyonunda
eritroid dizide hiperplazi gözlenir. Hb F artm›ﬂt›r. Hb A yoktur ve Hb A2
artm›ﬂt›r.
Talasemi Minör
Anemi yoktur ve hafiftir. OEV ve OEHb düﬂüktür. Eritrosit da¤›l›m
geniﬂli¤i (RDW) düﬂüktür. HbA2 artm›ﬂt›r. Demir eksikli¤i olan olgularda
HbA2 normal olabilir.
HEMOGLOB‹NOPAT‹LERDE TEDAV‹
Orak Hücreli Anemi
Krizlerde eritrosit transfüzyonu hayat kurtar›c›d›r. Hemoglobin 9-10
g/L’nin üzerine ç›kar›lmal›d›r. Kardiyorespiratuvar distres varsa parsiyel kan
de¤iﬂimi gerekebilir. Bakteriyel sepsis ve menenjit ak›lda tutulmal› ve 5 yaﬂ›n
alt›nda fatal seyredebilece¤i unutulmamal›d›r. Hastalara 3-4 aydan sonra oral
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penisilin profilaksisi, 2 yaﬂ›nda pnömokok aﬂ›s›, 4 yaﬂ›nda rapeli ve rutin aﬂ›
program›na uygun konjuge hemofilus influenza aﬂ›s› uygulanmal›d›r. Aile
uyar›lmal›, ateﬂlenme, gastroenterit gibi bulgular varl›¤›nda hemen hekime
baﬂvurmalar› sa¤lanmal›d›r. A¤r›l› krizlerde hidrasyon ve transfüzyon deste¤i
yan›nda a¤r› kesiciler kullan›lmal›d›r. Amaç HbS düzeyini %40’›n alt›na
indirmektir. S›k transfüzyon alan hastalarda hemosideroza dikkat edilmelidir.
Çok a¤›r hastalarda kemik ili¤i nakli uygulanabilir. Fetal hemoglobin düzeyini artt›rarak HbS oran›n› azaltan hidroksiüre, eritropoetin, bütirik asit
analoglar› deneme safhas›ndad›r.
Talasemi Minör
Hastalar›n ço¤unlu¤unda herhangi bir yak›nma yoktur, ancak hastalara
folik asit deste¤i önerilmektedir. Taﬂ›y›c›larda genetik dan›ﬂma önemlidir.
Talasemi Major
Transfüzyon
Hastan›n hemoglobin düzeyi ortalama 3-4 haftal›k aralarla uygulanan
eritrosit suspansiyonu transfüzyonlar›yla 10 g/dl’nin üzerinde tutulmal›d›r.
Her transfüzyonda Hb 13 g/dl’nin üzerine ç›kart›l›r (15.5 g/dl’nin üzerine
ç›kart›lmaz). Bu ﬂekilde hastan›n hemoglobin düzeyi transfüzyonlar aras›
dönemde 12-12.5 g/dl aras›nda tutulmal›d›r. E¤er y›ll›k transfüzyon gereksinimi 200 cc/kg’›n üzerine ç›k›yorsa ya hastaya gere¤inden fazla transfüzyon
yap›l›yordur, ya da s›kl›kla oldu¤u gibi hipersplenizme ba¤l›d›r. Bu hastalar
splenektomiden fayda görürler.
Kemik ‹li¤i Nakli
Erken dönemde yap›l›rsa baﬂar›l› sonuçlar bildirilmektedir.
Deneysel Uygulamalar
Gamaglobin zincir sentezi artt›r›lmas› ve gen tedavileri henüz rutin uygulamaya girmemiﬂtir.
DEM‹R ﬁELASYONU
Hastalara her transfüzyon ile birlikte fazladan demir de yüklenmekte ve
özellikle dalak, karaci¤er, endokrin pankreas, kalp gibi organlarda demir
birikimi nedeniyle fonksiyon bozukluklar› gözlenmektedir. Bunu önlemek
amac›yla desferrioksamin kullan›lmaktad›r. Desferrioksamin kullan›m›na
genellikle transfüzyon program›na baﬂlad›ktan yaklaﬂ›k 1 y›l sonra serum ferritin düzeyleri 1000 ng/ml’yi geçmeden baﬂlanmal›d›r. Desferrioksamin subkutan yolla uzun süreli infüzyonlarla verilir. Baﬂlang›ç dozu 35
mg/kg/gün’dür. Yaklaﬂ›k iki üç y›l içinde doz 50 mg/kg/gün’e ç›kart›l›r.
Birlikte C vitamini verilirse demir at›l›m› artar.
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ﬁekil 3. Hemoglobinopatilerde genel tan› ilkeleri
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