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Epstein-Barr virüs (EBV), dünya nüfusunun
%95’inden fazlasını infekte eden, litik ya da latent
infeksiyona yol açabilen, Herpetoviridae ailesinden
insan herpes virüs tip 4 olarak da bilinen bir DNA
virüsüdür. Akut infeksiyöz mononükleoz ise
EBV’nin etken olduğu ateş, boğaz ağrısı, lenfade-
nopati, splenomegali, periferik kanda atipik lenfo-
sitoz ve %90 olguda heterofil antikor pozitifliği ile
karakterize bir sendrom olarak tanımlanır. Sıklıkla
adölesan ve genç erişkinlerde görülen ve kendi
kendini sınırlayan bir hastalık tablosu oluşturur.
Hastaların çoğu komplikasyonsuz olarak iyileşir.
Seyrek olarak fatal seyreden vakalar bildirilmiştir[1-3].
Bu çalışmada anemi, lökopeni ve trombositopeni
ile seyreden bir infeksiyöz mononükleoz olgusu su-
nulmuştur.

OLGU SUNUMU

Onsekiz yaşındaki erkek hasta ateş yüksekliği, sa-
rılık ve döküntü yakınmalarıyla infeksiyon hastalıkları
polikliniğimize başvurdu. Yaklaşık 25 gün önce ateş
yüksekliği ve boynunda sağda şişlik şikayetleri başla-
yan hastanın başvurduğu bir poliklinikte ateşi 39.5°C
olarak saptanmış. Sekiz gün novalgin ampul 1 x 1
intramusküler (IM) kullanmasına rağmen ateş yüksek-
liğinin devam etmesi nedeniyle başka bir doktora
başvuran hastaya, sefazolin sodyum 1 x 1 IM ve
amoksisilin-klavulanik asit 625 mg tablet 2 x 1 baş-
lanmış. Ancak tedavinin ikinci gününde döküntüleri
başlayan hasta yatırılarak izlenmiş. Skleralar ikterik,
tüm vücudunda yaygın makülopapüler döküntüleri
olan hastaya prokain penisilin 800.000 U 2 x 1, no-
valgin ampul 3 x 1 ve K vitamini ampul 1 x 1 bir haf-
ta tedavi uygulanmış. Döküntüleri ve ateş yüksekliği
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ÖZET

Pansitopeni, infeksiyöz mononükleoz olgular›nda nadir görülen bir komplikasyondur. Bu yaz›da anemi, lö-
kopeni ve trombositopenisi olan ve semptomatik tedaviyle kendi kendini s›n›rlayan bir infeksiyöz mononük-
leoz olgusu sunulmufltur.
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SUMMARY
Infectious Mononucleosis Complicated with Pancytopenia

Pancytopenia associated with EBV is a rare complication. In this study, a case of infectious mononucleosis
with pancytopenia that is resolved spontaneously was reported.
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düzelen hastanın yapılan tetkiklerinde; beyaz küre
2400/mm3, hemoglobin: 9.2 g/dL, trombosit:
85.000/mm3, aspartat aminotransferaz (AST):
1319 IU/L, alanin aminotransferaz (ALT): 2524
IU/L, laktat dehidrogenaz (LDH): 3004 IU/L, ALP:
808 IU/L, total bilirubin: 7.7 mg/dL, direkt biliru-
bin: 2.2 mg/dL, indirekt bilirubin: 5.5 mg/dL sap-
tanmış. Hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla polikli-
ğinimize sevk edilmiş. Fizik muayenede; şuur açık,
oryante ve koopere, ateş: 36.1°C, nabız: 84/daki-
ka, tansiyon: 110/60 mmHg, solunum sayısı:
16/dakika olarak bulundu. Skleralar ve ciltte ikter
mevcuttu. Sağ ön servikalde 1  x 1 cm, sağ arka ser-
vikalde 0.5 x 0.5 cm boyutlarında birer adet yumu-
şak kıvamlı, mobil, ağrısız lenfadenopati ve batın
muayenesinde hepatosplenomegali saptandı. Diğer
sistem muayeneleri doğaldı. Laboratuvar inceleme-
sinde; beyaz küre: 2760/mm3, hemoglobin: 7.16
g/dL, trombosit: 81.800/mm3, periferik yaymasın-
da %30 parçalı, %2 çomak, %46 lenfosit, %18 ati-
pik lenfosit, %3 monosit ve %1 eozinofil görüldü.
Periferik yayma incelemesinde hemoliz bulguları
saptanmadı. AST: 1074 IU/L, ALT: 596 IU/L,
LDH: 1560 IU/L, CPK: 740 IU/L, ALP: 837
IU/L, gama glutamiltransferaz (GGT): 595 IU/L, to-
tal bilirubin: 6.7 mg/dL, direkt bilirubin: 4.8 mg/dL
olarak bulundu. Diğer biyokimyasal tetkikleri ve tam
idrar tetkikinde özellik saptanmadı. C-reaktif protein
negatif idi. Yatışının ikinci gününde tüm vücudunda
yaygın makülopapüler döküntü ve sağ dudak kena-
rında herpes labialis gelişti. Hematoloji konsültasyo-
nu sonucunda yapılan kemik iliği aspirasyonunda;
kemik iliği hücreden fakir, kısmi lenfosit artışı mev-
cut olup, yabancı hücre, parazit, atipik hücre ve me-
gakaryosit izlenmedi. Kemik iliği biyopsisi normose-
lüler kemik iliği olarak değerlendirildi. Kemik iliği bi-
yopsi impirint materyali incelemesinde, hücreden
normal zenginlikte olup, lenfoid seride olgun (%41)
ve atipik (%12) lenfosit artışı gözlendi. Eritroid seri-
de rölatif olarak belirgin inhibisyon ve granülositer
seride kısmi inhibisyon saptandı. M/E oranı: 6/1
saptandı. Megakaryosit normal sayıda izlendi.
HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HAV IgM, anti-HCV,
toksoplazma IgM, sitomegalovirüs IgM, parvovirüs
B19 IgM, kızamık IgM ve soğuk aglutinasyon testi
negatifti. Paul-Bunnel testi 1/56 titrede pozitif bulu-
nurken, EBV anti-VCA IgM, anti-VCA IgG, anti-EB-
NA IgM, anti-EA IgM, anti-EA IgG pozitif, anti-EB-
NA IgG (Euroimmun, Lübeck) negatif saptandı. Ba-
tın ultrasonografisinde karaciğer uzun aksı 200 mm
(hepatomegali), dalak uzun aksı 165 mm (splenome-
gali), her iki böbrek boyutları artmış olup, parankim

ekojeniteleri grade II artmış olarak bulundu. Yatışının
dördüncü günündeki tetkiklerinde beyaz küre:
2980/mm3, hemoglobin: 5 mg/dL, trombosit:
105.000/mm3, AST: 297 IU/L, ALT: 1234 IU/L,
LDH: 1199 IU/L, total bilirubin: 5.0 mg/dL, direkt
bilirubin: 2.2 mg/dL saptanması nedeniyle hastaya
iki ünite eritrosit süspansiyonu verildi. Takiplerinde
kan biyokimyası normal sınırlara yaklaştı. Döküntü-
leri 10. günde kayboldu. Yatışının 15. gününde tek-
rarlanan fizik muayenede karaciğer ve dalak nonpal-
pabl ve traube açık olarak saptandı. EBV anti-VCA
IgM, anti-VCA IgG, anti-EA IgM, anti-EA IgG, anti-
EBNA IgM pozitif, anti-EBNA IgG negatif bulundu.
Onyedinci günde, hasta infeksiyöz mononükleoz ta-
nısı ile taburcu edildi. Onbeş gün sonra poliklinik
kontrolünde laboratuvar incelemesinde; beyaz küre:
5980/mm3, hemoglobin: 12.2 mg/dL, trombosit:
277.000/mm3, AST: 80 IU/L, ALT: 145 IU/L,
ALP: 275 IU/L, LDH: 265 IU/L olarak saptandı.
Sekiz ay sonraki poliklinik kontrolünde laboratuvar
incelemesinde; beyaz küre: 7140/mm3, hemoglo-
bin: 14.5 mg/dL, trombosit: 224.000/mm3, AST:
21 IU/L, ALT: 10 IU/L, direkt Coombs ve indirekt
Coombs testi negatif saptandı. Glikoz-6-fosfat de-
hidrojenaz enzim eksikliği saptanmadı.

TARTIŞMA

EBV infeksiyonu genellikle yaşamın ilk birkaç yı-
lında ve asemptomatik olarak geçirilmektedir. Yaş
ilerledikçe semptomatik seyretme ihtimali artmakta-
dır. Toplumların sosyoekonomik yaşam koşulları se-
rokonversiyon yaşı üzerine etkisi olan bir faktördür.
Hastalık endüstrileşmiş ülkelerde sosyoekonomik se-
viyesi yüksek yetişkinler arasında sık görülmektedir.
Onbeş-yirmibeş yaş arasında insidans en yüksektir.
Dünya nüfusunun %90’ından fazlasında seropozitif-
lik bildirilmiştir[1,4,5].

İnfeksiyöz mononükleozlu hastaların çoğu komp-
likasyonsuz olarak iki-üç haftada düzelir. Seyrek ola-
rak görülen komplikasyonlar ise genellikle kendi
kendini sınırlar. Hematolojik komplikasyonları ara-
sında otoimmün hemolitik anemi, trombositopeni,
nötropeni, aplastik anemi ve dissemine intravaskü-
ler koagülopati sayılabilir[1,6,7]. Şiddetli nötropeni
(< 1000 nötrofil/mm3) %3 olguda hastalığın baş-
langıcının ikinci haftasında görülür. Hafif nötropeni
(< 2000-3000 nötrofil/mm3) hastaların %50-80’in-
de görülür. Aplastik anemi kemik iliği transplantas-
yonu gerektirebilecek nadir bir komplikasyondur.
Ağır trombositopeni (< 20.000 trombosit/mm3)
çok nadir olup, hafif trombositopeni (< 100.000-
150.000 trombosit/mm3) hastaların %25-50’sinde
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görülür. Trombositopeni mekanizması net bilinme-
mektedir. Kemik iliğinde normal veya artmış mega-
karyosit sayısı ile birlikte antitrombosit antikorlarına
ve büyüyen dalağa bağlı artmış periferik yıkım sonu-
cu oluştuğu bildirilmiştir. Pansitopeni de nadir görü-
len bir komplikasyondur. Ağır otoimmün hemolitik
anemi, trombositopeni, nötropeni veya aplastik ane-
misi olan infeksiyöz mononükleozlu olgularda tedavi-
de sıklıkla kortikosteroid kullanılmaktadır[1,3,6-8].

Olgumuzda anemi, trombositopeni ve lökopeni
(pansitopeni) mevcuttu. Bu nedenle yapılan kemik
iliği aspirasyonu sonucunda hematolojik malignite
dışlandı. Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikli-
ği ve hastalığın aktif döneminde bakılmamış olmak-
la birlikte Coombs pozitifliği saptanmadı. Verilen iki
ünite eritrosit süspansiyonu ile anemisi düzelen has-
tanın takiplerinde diğer laboratuvar parametreleri de
düzeldi. Hastanın kemik iliğinde, EBV’ye bağlı lenfo-
id seri aktivasyonu ve rölatif olarak özellikle de erit-
roid seride inhibisyon varlığı nedeniyle pansitopeni-
nin EBV infeksiyonuna bağlı olduğu, buna ek olarak
pansitopeniye hipersplenizmin de katkıda bulunmuş
olabileceği düşünüldü. Ayrıca, periferik yayma bul-
guları hemolitik bir anemiyi desteklemese de, anemi
gelişimine hemoliz de katkıda bulunmuş olabilir.

İnfeksiyöz mononükleozlu hastaların %80-90’ın-
da karaciğer fonksiyon testleri anormaldir. Hepatik
transaminazlar genellikle normalin dört katına kadar
yükselmekle birlikte, AST: 1700 IU/L, ALT: 1000
IU/L’ye ulaşabilir. Hepatomegali %10-15 olguda gö-
rülür. %5 olguda kolestaz ve hemolize sekonder hafif
sarılık görülebilir[1,7]. EBV ile ilişkili ikterik hepatit ve
fulminan karaciğer yetmezliği nadir görülmekle birlik-
te literatürde olgu sunumları mevcuttur[9-15].

Hastamızda AST, ALT, ALP, GGT ve LDH yük-
seklikleri mevcuttu. Önce direkt, daha sonra indirekt
bilirubin yüksekliğinin hakim olduğu ikter saptandı.
Bu durumun EBV’ye bağlı hepatite sekonder olabile-
ceği gibi hemolizin de buna katkısının olduğu düşünül-
dü. Takiplerinde hastanın değerleri normale döndü.

Sonuç olarak; infeksiyöz mononükleozlu hasta-
larda nadir de olsa pansitopeni ile karşılaşılabileceği
akılda tutularak, pansitopeni ve hepatit etyolojisinde
infeksiyöz mononükleoz da düşünülmelidir.
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