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Aplastic aııaemia iıı a dog

Summary: Clinical examination of a male Terrier dOK sufferinK fi"om exer-
cise intolerance, subcutaneous haemorrhaf{ia and dark feces in colour .f(n- one
month revealed cutaneous petechia and echymose, pallor in conjuııctiva and other
mucous membranes and 40 oC rectal temperature. In haematologic examination,
all blood cell counts decreased (pancytopenia). Examination of the bone marrow
biopsy material from the femur revealed aplasia characterized by absence ()f mye-
loid precursors, erythroid precursors and meKakaryocytes and pmfuse fat in-
jiltration. The dOK was given doxycycline, prednisolone, dipyrone, ranitidin
hydrochloride and vitamin B complexes. Blood transfusion was Kiven tree times.

With respect to the results of clinical and laboratory examination, this cas e is
called as idiopathic aplastic anaemia.
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Özet: Bir aydır eKzersiz intolerwıs, deri altı kanamaları ve koyu renkte dış-
kilama şikayetleri olan erkek Terrier köpeKin yapılan klinik muayenesinde deride
pete",i ve ekimoz tarzında kanamalar, konjunktiva ve Kt'jrülebilen mukozalarda sol-
gUlıluk ve 40 oC rektal beden ısısı saptandı. Hematolojik muayenede tüm kan
hücre sayılarında dü,~üş (pansitopeni) belirlendi. Kemik iliKi biyopsi materyalinin
muayenesinde miyeloid prekursor, eritroid prekursor ve megakaryosit hücrelerinin
bulumnadıKı ve bol yaK infiltrasyonunun varlıKı saptandı ve aplazi tanısı konuldu.
KiipeKe doxycycline, prednisolone, dipyrone, ranilidine hydrochloride ve B vi-
tamin kompleksi verildi. Kan transfüzyonu 3 kez tekrarlandı.

Klinik ve laboratuar muayene sonuçları dikkate alınarak bu olgu idiopatik ap-
lastik anemi olarak isimlendirildi.
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Giriş

Apıastik anemi, kemik iliği eritroid, mi-
yeloid ve megakaryositer hücre serilerindeki
defektler sonucu ortaya çıkan, perifer kan hüc-
relerinde azalma ve buna ilişkin klinik bul-
gularla karakterize bir bozukluktur (l ,9, 13, i5,
17). Hastalığın oluşmasında enfeksiyöz, kim-
yasal ve fiz.iksel ajanların, immunolojik nedenI i
hematopoietik bozuklukların ve çeşitli ilaçların
roloynadığı bilinmektedir (2,6,7,8,12,13,16).
Apıastik anemili köpeklerde halsizlik, iş-
ıahsızlık, beden ısısında yükselme, kanamaya
eğilim, konjunktiva ve görülebilen mukozalarda
solgunluk ve pansitopeni belirlenir (5,9,11,13).
Kemik iliğinin sitolojik kontrollerinde erken
dönemde stern hücre yıkımlanması, ileri dö-
nemde ise hücre miktarında azalma, yağ in-
filtrasyonu ve fibroz doku oluşumu dikkati
çeker (3,7,8,10,11,12,17). Prognoz şiddetli ol-
gularda kötüdür (3,7,14, i5). SağaItırnda ka-
namanın nedenini ortadan kaldırmaya yönelik
uygulamalar yapılmalı, enfeksiyon önlenmeli,
kemik iliği uyarılmalıdır (4,7,10,11,12).

Son yıl1arda kliniklerimize kanarna, anemi
ve yüksek beden ısısı bulguları ilc getirilen
köpek sayısının giderek artması nedeniyle bu
olgunun yayınlanması uygun bulundu.

Materyal ve Metot

AÜ Yet Fak. İç Hast. Anabilim Dalı Kli-
niğine 27.11. i998 tarihinde getirilen 6 kg canlı
ağırlığında, 4 yaşlı Terrier erkek köpeğin klinik
hematolojik, radyografik ve ultrasonografik
muayenesi yapıldı.

Hastaya doxycycline (Tetradox kapsül,
Fako) LO mglkg/gün dozunda oral LO gün, pred-
ni sol one (Prednisolon amp, Fako) 2 mglkg/gün
dozunda i.m. 10 gün, ranitidine hydrochloride
(Ranitab tablet, Nobel) 5mglkgll2saat dozunda
3 gün, B vitamini kompleksi (BerovitB 12,
Roche) 5ml/gün dozunda subkutan araştırma
süresince ve dipyrone (Novalgin, Türk Ho-
echsı) 28mg/kg dozunda beden ısısının yüksek
olduğu dönemlerde oral uygulandı, 300 ml taze
kan ıransfüzyonu yapıldı ve transfüzyondan 5
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gün sonra hematolojik değerler tekrar be-
lirlendi. tık transfüzyondan 12 gün sonra ikinci
kan transfüzyonu, bundan 13 gün sonra üçüncü
kan transfüzyonu yapıldı. Kemik iliği biyopsisi
femurdan AÜ Yet. Fak. Cerrahi Anabilim
Dalı'nda, biyopsi materyalinin histopatolojik
kontrolü GA TA Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji
Bilim Dallarında, olgunun nckropsisi AÜ Yel.
Fak. Patoloji Anabilim Dalı' nda yapıldı.

Bulgular

Anamnezde bir aydır devam eden çabuk
yorulma, karın derisinde morarma ve koyu dış-
kılama şikayeti alındı. Klinik muayenede özel-
likle karın bölgesi olmak üzere tüm vücut de-
risinde peteşiyel ve ekimotik kanarnalar,
konjuktiva ve görülebilen diğer mukozalarda
solgunluk ve 40 oC beden ısısı saptandı. Hc-
matolojik kontrolde eritrosit 2,22 106 /mm3, or-
talama eritrosit hacmi 70 1l3, hematokrit (kil 5,4,
hemoglobin 5 g/dl, lökosit 1,9 103/mm3 ve
trombosit 16 103/mm3 olarak bulundu. Ab-
dominal ultrasonografi ile abdomen ve toraksın
radyografik muayenelerinde patolojik bir bul-
guya rastlanılmadı. Sağallıın sonrası beden ısısı
düştü ve köpeğin daha aktif olduğu belirlendi.
Kan transfüzyonundan 5 gün sonra kan tab-
losunda düzelme (eritrosit 4,8 106 /mm3, or-
talama eritrosit hacmi 74 Il'. hematokıit %35,2,
hemoglobin 13 g/dl, lökosit 2,7 lO'/mm3, trom-
bosit 35 103/mm3) saptandı. Kan hotisinde par-
çalı nötrofil %78, lenfosit (Yı'20, monosit %2
olarak saptandı, hipokromik anemi ve ani-
zositoz belirlendi. tık kan transfüzyonundan 12
gün sonra yapılan hematolojik kontrolde erit-
rosit 2,22 106/mm3, lökosit 0,5 103/mm3, trom-
bosit 3 103/mm3, hematokrit % 16,2, he-
moglobin 5,8 g/dl, ortalama eritrosit hacmi 74 113

ve ortalama eritrosit hemoglobin kon-
santrasyonu 30 g/dl olarak saptandı. Kan sc-
rumunda kreatinin 1.06 mg/dı, ALP 97 IU/L,
SGOT 18 IU/L, SGPT 36 IU/L, GGT 6 IU/L,
total bilirubin 0.40 mg/dI, direkt bilirubin O.i3
mg/dI, CK 93 IU/L, kalsiyum 9.50 mg/dI, fos-
for 4.10 mg/dı, serum demiri 283 Ilg/dl, demir
bağlama kapasitesi 350 Ilg/dl olarak bulundu.
Kemik iliği biyopsisinde miyeloid prekursor,
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eritroid prekursor ve megakaryosit hücreler bu-
lunamadı ve bol yağ infiltrasyonu saptandı. His-
topatolojik incelemede subakut kataral enteritis,
generalize membranöz glomerulonefritis, beyin
ve beyinciktc hiperemi, meninkslerde fokal ka-
nama alanları ile mononüklear hücre in-
liltrasyonunun saptandığı; ayrıca, kemik ili-
ğinde hiçbir hücresel elemanın bulunmadığı ve
belirgin yağ infiltrasyonu bildirilmiştir.

Tartışma ve Sonuç

Anemi, kanama ve yüksek beden ısısı be-
lirlenen köpeklerde kan hücre sayımı, kan fro-
lisinin incelenmesi ve kemik iliği biyopsisi ya-
pılması gereken ilk muayenelerdir (4,9,12). Bu
araştırmadaki köpekte yapılan ilk muayenede
ancmi, deri altı kanaması, yüksek beden ısısı ve
pansitopeni belirlendi Pansitopeni köpeklerde
çeşitli nedenlerden ileri gelebildiği gibi bazen
herhangi bir nedene bağlı olmaksızın ortaya Çl-

kabilmektedir (2,6,8,1 1,15).

Bu makaledeki 4 yaşlı Terrier erkek kö-
peğe çeşitli araştırıcıların önerilerine
(7,8,14,15) uygun olarak prednisolone ve
doxycycline uygulandı. Uygulama sonrası
beden ısısının normal sınırlara inmesi ve genel
durumun düzelmesi nedeniyle hastalığın Ehr-
lichiosis veya immun mediated nedenli ola-
bileceği düşünüldü. Fakat hastada, kan hüc-
relerinin sayısının düşmeye devam etmesi ve
nonrejeneratif aneminin belirlenmesi nedeniyle
yapılan kemik iliği biyopsisinde hiçbir hücreye
rastlanmaması ve bol yağ infiltrasyonu bu ola-
sılığı ortadan kaldırdı. Çeşitli araştırıcıların
(2,5,8,15), kemik iliği muayenesinde Ehr-
lichiosisin akut döneminde sadece hafif hi-
popIazi şekilleneceği, immun mediated veya
neoplastik hastalıklarda çeşitli hücrelere rast-
lanacağı bildirimleri bu bulguyu des-
teklemektedir. Hemolitik anernilerde kan fro-
tisinde görüldüğü bildirilen (5,6, ıo)
spheroidlere bu köpektc rastlanmaması ve kan
transfüzyonundan 5 gün sonra kan pa-
rametrelerinde sağaitım öncesine göre önemli
artış olması hemolilik anemi olasılığını za-
yınattı. Ayrıca eritropoiesisin aksadığı du-
rumlarda serum demirinin yükseleceği ve plaz-

61

ma demir klerensi ile demirin eritrositler ta-
rafından tutulmasının azalacağı bildirimine (5)
benzer olarak bu olguda serum demir düzeyinin
yükseldiği ve hipokrominin varlığı dikkati
çekti.

Hastada ilaç kullanımı ve kimyasal mad-
delerle temas anamnezinin bulunmaması en-
feksiyöz hastalıklara özgü bulgulara rast-
Ianmaması, hematolojik muayenede
nonrejeneratif pansitopeni ve kemik iliği mu-
ayenesinde apıazinin belirlenmesi bu olguda
idiopatik apıastik anemi tanısının konulmasılli
sağladı.
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