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ÖZET

EDTAya bağlı psödotrombositopeni;  EDTA ile antikoagüle edilen kandaki trombositlerin kümeleş-
mesi sonucu normalden düşük olarak saptanması ile karakterize yalancı trombositopeni durumu-
dur. Çoğu zaman gerçek trombositopeni ile karışabilmekte ve gereksiz iş gücü ve zaman kaybına, 
hastada ise gereksiz tedirginliğe ve tedavide gecikmelere neden olmaktadır. Burada trombosito-
peni nedeniyle inguinal herni operasyonu ertelenip tedavisi geciken, sonradan psödotrombosi-
topenisi olduğu anlaşılan bir olgudan bahsedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: EDTA; Psödotrombositopeni; Periferik yayma

ABSTRACT

EDTA-dependent pseudothrombocytopenia  is the phenomenon of a spurious low platelet 
count due to platelet agglutination in blood anticoagulated with EDTA. It causes unnecessary 
labor and time-consuming, the patient anxiety and delay in the requerent treatment. In 
this paper, we report a case with inguinal hernia whose operation were canceled due to 
trombositopenia and treatment was delayed and later it was demonstrated that the patient had 
pseudotrombositopenia. 
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GİRİŞ

Psödotrombositopeni, kandaki antitrombosit antikor-
lar nedeniyle gelişen trombosit kümelenmesi sonu-
cunda, analizörde trombosit sayısının yanlışlıkla dü-
şük sayılmasına yol açan iyatrojenik bir durumdur (1). 
Psödotrombositopeni kanama riskini artıran bir durum 
değildir ve trombosit transfüzyonu yapılmasına gerek 
yoktur. Ancak akla gelmez ise splenektomiye kadar gi-
debilen gereksiz girişimlere ve transfüzyonlara neden 
olabilmektedir. Bazı durumlarda da hastaların gerekli 
tedavileri alamamasına veya tedavilerinin gecikmesine 
neden olur (2). Bu vaka sunumunda; saptanan trom-
bositopeni nedeniyle inguinal herni operasyonu erte-
lenen ve maddi imkansızlıklar nedeniyle hematoloji 
bölümü bulunan il dışında bir merkeze gidemeyip has-
tanemize başvuran bir olgudan bahsedilmiştir.

OLGU

İnguinal herni nedeniyle operasyonu planlanan 51 ya-
şında erkek hasta gittiği ilçe devlet hastanesinde bakı-
lan trombosit sayısının 28.000/mm3 saptanması üzeri-
ne operasyonu ertelenerek,  Yozgat ilinde Hematoloji 
bölümü bulunmaması nedeniyle Hematoloji bölümü 
bulunan il dışında bir hastaneye yönlendirilmiş. Hasta 
maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle il dışına gi-
demeyerek Yozgat Bozok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
iç hastalıkları polikliniğimize başvurmuş. Hasta polikli-
niğimizde tekrar değerlendirildi. Hastanın talasemi trait 
dışında bilinen ek bir hastalığı yok idi. Sistem sorgula-
masında ve yapılan fizik muayenesinde peteşi, purpu-
ra veya mukozal kanama vb. gibi kanamaya yatkınlık 
düşündürecek bir bulgu saptanmadı. Hastanemizde 
bakılan hemogramında trombosit : 24.000/ mm3,  he-
moglobin : 11 gr/dl, WBC: 7800/mm3 saptandı. Bakılan 
diğer biyokimyasal tetkikleri normal sınırlarda idi. Bu 
durumun gerçek trombositopeni mi yalancı trombo-
sitopeni mi olduğunun değerlendirilebilmesi amacıyla 
hastanın periferik yayması yapıldı. Periferik yaymada;  
özellikle yaymanın periferik bölgelerinde belirgin, bir 
çok alanda üzüm salkımı şeklinde küme yapmış trom-
bositler saptandı (Resim-1, 2). EDTA ya bağlı psödot-
rombositopeni düşünülen hastadan bu kez sitratlı tüpe 
kan örneği alındı ve bu kan ile çalışılan hemogramda 
hastanın gerçek trombosit sayısının 282.000/mm3 ol-

duğu görüldü. Böylece, zaten inguinal herni operasyo-
nu ertelenmiş olan hastanın bir de gereksiz yere zaman 
ve para harcamasının ve gereksiz tıbbi müdahalelere 
maruz kalmasının önüne geçilmiş oldu. 

Resim-1: Küme yapmış trombositler (x100 büyütme 
alanında ışık mikroskobunda)

Resim-2: Küme yapmış trombositler (x40 büyütme 
alanında ışık mikroskobunda)

TARTIŞMA

EDTAya bağlı psödotrombositopeni;  EDTA ile antikoa-
güle edilen kandaki trombositlerin kümeleşmesi sonu-
cu normalden düşük olarak saptanması ile karakterize 
yalancı trombositopeni durumudur. Hastanede yatan 
hastalarda %0.1-2 sıklıkta görülür iken (3,4), izole trom-
bositopeni ile araştırılan hastalar arasında görülme 
sıklığı %15-17 dir (5,6). EDTA ilişkili psödotrombosito-
peninin klinik bir önemi yoktur, tedavi gerektirmeyen,  
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sadece in vitro ortamda karşımıza çıkabilen bir durum-
dur.  Ancak çoğu zaman gerçek trombositopenilerle 
karıştırılmaktadır. Bu ise gereksiz tanı testlerine ve acil 
tedavi yaklaşımlarına, gereksiz  transfüzyonlara yol aça-
rak önemli maliyete, zaman kaybına  ve hastada rahat-
sızlığa neden olmaktadır.  Laboratuarlardaki hematoloji 
analizörleri EDTA ile etkileşim sonucunda oluşan trom-
bosit kümelerini tek bir dev trombosit veya küçük bir 
lenfosit olarak saymakta ve hatalı olarak trombositope-
niyi işaret etmektedir (7,8). Rutin olarak kan örnekleri 
laboratuarlarda mikroskop altında gözle incelenmediği 
için, EDTA ya bağlı psödotrombositopeni saptanama-
makta ve gerçek trombositopeni ile kolayca karışmak-
tadır. 

Psödotrombositopeniye sebep olan trombosit küme-
leşmesi antikoagülana bağımlı trombosit aglutininle-
ri ile meydana gelir. Kümeleşme kan alma tüplerinde 
kullanılan antikoagülan maddelere bağlı olarak,  en çok 
da antikoagülan olarak EDTA (etilen diamin tetra ase-
tik asit) kullanıldığında görülür. Sitrat, oksalat, asit-sit-
rat dekstroz, ve heparin gibi diğer antikoagulanlarla da 
meydana gelebilir (9,10). Genellikle trombositlerin kü-
meleşmesi 37⁰C nin altındaki ısılarda artar, 22⁰C veya 
4⁰C de en fazladır ve kümeleşme birkac dakika icerisin-
de meydana gelir. EDTA nın kalsiyum iyonlarına bağlan-
ması ve ortamdaki düşük sıcaklık, trombosit yüzeyinde 
saklı halde bulunan glikoprotein IIb/IIIa molekülünü et-
kileyerek glikoprotein IIb epitopunu açığa çıkarır. Eğer 
bireyde bu epitopa karşı otoantikorlar mevcut ise anti-
kor trombositlere bağlanarak trombositlerin kümeleş-
mesine neden olur. Bu antikorlar genellikle IgG tipidir 
ve soğuk aglutininler gibi in vitro ortamda trombosit-
lerle etkileşirler (11,12). 

Gerçek trombositopeniyi, psödotrombositopeniden 
ayırt edebilmek için çeşitli yöntemler vardır. Kan örne-
ğinin periferik yayma ile incelenmesi ve mikroskop al-
tında trombosit kümeleşmesinin görülmesi EDTA ilişkili 
psödotrombositopeniyi saptamada altın standart yön-
temdir. EDTA yerine diğer antikoagülanların (sodyum 
sitrat, oksalat ve heparin) kullanılması, EDTA ile anti-
koagüle edilmiş kanın 37 °C’ye getirilerek incelenmesi 
veya kanamisin eklenmiş kan örneklerinin kullanılması 
diğer yöntemlerdendir (13,14). En kolay yöntem ise 
trombosit sayımının, sitratlı tüpe alınmış kan örneği 

kullanılarak hemogram cihazında tekrarlanmasıdır (14).         
Sonuç olarak; klinik pratikte peteşi ve ekimozları olma-
yan, ancak trombositopeni saptanan hastalarda gerçek 
olmayan trombositopeniden şüphelenilmeli, gereksiz 
tedavi ve maliyet kayıplarına karşı uyanık olunmalıdır.
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