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Bu kitapçık, hastalar ve aileleri tarafından kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır ve bir klinik immünolog’un tavsiyesinin yerini almaz.
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Wiskott-Aldrich Sendromu (WAS) T ve B lenfositleri içeren primer 
immün yetmezlik hastalığıdır. Buna ek olarak, trombosit olarak ad-
landırılan ve kanamayı kontrol eden kan hücreleri de etkilenir. Wis-
kott-Aldrich Sendromunun klasik formu; azalmış trombosit sayısı, 
tekrarlayan bakteriyal, viral ve mantar enfeksiyonları ve deride eg-
zamanın neden olduğu kanamaya karşı eğilimi içeren karakteristik 
bulgulara sahiptir. Bu hastalıktan sorumlu genin tanımlanması ile, 
şimdi yukarıda belirtilen semptomların bazılarını ifade eden hastalı-
ğın hafif formlarının da meydana geldiği bilinmektedir. 

TANIM
1937 yılında Dr. Wiskott, düşük trombosit sayısı (trombositopeni), kanlı 
ishal, egzama ve tekrarlayan kulak enfeksiyonları olan üç erkek kardeş 
tanımlamıştır. On yedi yıl sonra, 1954 yılında, Dr. Aldrich bu sendromun 
X’e bağlı çekinik olarak geçtiğini göstermiştir.  1950 ve 60’lı yıllarda, 
immün yetmezliğin altta yatan nedenleri belirlenmiş ve Wiskott-Aldrich 
Sendromu primer immün yetmezlik hastalıkları listesine katılmıştır. Wis-
kott-Aldrich Sendromu (WAS), T ve B lenfositleri içeren primer immün 
yetmezlik hastalığıdır. Kanamayı kontrol eden trombosit kan hücreleri de 
ciddi şekilde etkilenir.

Klasik formunda, WAS karakteristik bulguları aşağıdakileri içerir:
• Önemli ölçüde azalmış trombosit sayısının neden olduğu kanamaya 
karşı eğilimin artması

• Tekrarlayan bakteriyal, viral ve mantar enfeksiyonları
• Deride egzama

X’E BAĞLI  
AGAMAGLOBULİNEMİ
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Buna ek olarak, WAS hastalarının uzun dönem gözlemleri, lenfoma ve 
lösemiyi içeren malignitelerin artmış insidansı ve çoğu hastada otoimmün 
hastalıkların çeşitlerinin artmış insidansını ortaya koymaktadır.    

Hastalık Wiskott-Aldrich Sendrom Proteini (WASP) olarak adlandırılan 
proteini kodlayan X kromozomunun kısa kolunda yer alan WASP genin-
deki mutasyonlar sonucu oluşur. Bu mutasyonların çoğu “özgün” mutas-
yonlardır. Bunun anlamı, hemen hemen her aile WASP geninde kendine 
özgü karakteristik mutasyona sahiptir. Eğer mutasyon ciddi ve WASP 
proteinini üreten genin yeteğine tamamen engel ise, hasta klasik, daha 
şiddetli WAS fromuna sahiptir. Bunun aksine, mutasyona uğratılmış WAS 
proteinin bir miktar üretimi varsa, bu durum hastalığın daha hafif bir şek-
line neden olur.

KLİNİK SUNUM
Wiskott-Aldrich Sendromunun klinik sunumu hastadan hastaya değişir. 
Bazı hastalar, düşük trombosit ve kanama, immünyetmezlik ve enfeksi-
yon ve egzama dahil olmak üzere 3 klasik belirtiyi gösterir. Diğer hastalar 
sadece düşük trombosit sayısı (trombositopeni) ve kanama gösterir. Geç-
miş yıllarda, sadece düşük trombosit sayısı gösteren bu hastalar, farklı 
bir hastalık olan X’e bağlı trombositopeni (XLT) olarak düşünülüyordu. 
WAS geninin tanımlanmasından sonra, hem WAS’ın hem de X’e bağlı 
trombositopeninin aynı gendeki mutasyonlar nedeniyle ve böylece aynı 
hastalığın farklı klinik formları olduğu anlaşıldı. Wiskott-Aldrich sendro-
munun ilk klinik belirtileri, doğumdan hemen sonra gözlenebilir ya da ya-
şamın ilk yılında gelişebilir. Bu ilk klinik belirtiler; düşük trombosit sayısı, 
kaşıntılı ve pul pul deri döküntüleri ve egzama ve/veya altta yatan immün 
yetmezliğin neden olduğu enfeksiyonlar dolayısıyla kanamayı içeren tüm 
ya da herhangi bir klasik klinik üçlü ile doğrudan ilişkilidir. 
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KANAMAYA EĞİLİM
Küçük boydaki azalmış sayıda trombosit sayısı (trombositopeni), tüm 
WAS hastalarının karakteristik özelliğidir. Bu hastalık, küçük trombosit-
lerin bulunduğu tek bozukluk olduğundan, bunların varlığı hastalık için 
yararlı bir tanı testidir. Trombositopeninin neden olduğu deri içinde ka-
namaya, iğne başı büyüklüğünde mavimsi-kırmızı lekeler, peteşi olarak 
adlandırılır, neden olabilir. Bu lekeler, daha büyük olabilir ve morluklara 
benzeyebilir. Etkilenen çocuklar, kanlı barsak hareketleri (özellikle süt ço-
cukluğu döneminde), diş eti kanaması ve uzun süreli burun kanamaları 
gösterebilir. Beyinde kanama tehlikeli bir komplikasyondur ve bazı he-
kimler, çok düşük trombosit sayısına (<15.000) sahip yeni yürümeye baş-
layan çocukların kafa yaralanmalarından korumak için trombosit sayısını 
artırabilecek tedavi boyunca kask takmasını önerir.

ENFEKSİYONLAR
T- ve B-lenfosit fonksiyonu eksikliği nedeniyle, klasik Wiskott-Aldrich 
Sendromu’nda enfeksiyonlar yaygındır ve tüm mikroorganizma sınıflarını 
içerebilir. Bu enfeksiyonlar, orta kulak iltihabı, sinüzit ve pnömoni gibi alt 
ve üst solunum yolu enfekisyonları olabilir. Sepsis (kan dolaşımı enfeksi-
yonu veya “kan zehirlenmesi”), menenjit ve ciddi viral enfeksiyonları gibi 
daha ağır enfeksiyonlar daha az sıklıkta görülmektedir. Nadiren, klasik 
WAS hastaları pneumocystis jeruvesi (carinii) ile pnömoni olabilir. Deri 
de, egzamalı alanlarda yoğun kaşıntı ile oluşan izlerin bir sonucu olarak 
çeşitli bakterilerle enfekte olabilir. Bu hastalarda ayrıca, molluscum kon-
tagiosum olarak adlandırılan deriyi enfekte eden bir çeşit virüs yaygın 
gözükür.
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EGZAMA
Klasik Wiskott-Aldrich Sendromlu hastalarda genellikle egzama bulunur. 
Bebeklerde egzama, ciddi pişik olan “beşik kap”a benzeyebilir ya da vü-
cut ve/veya ekstremitelerde meydana gelebilir. Daha büyük erkek çocuk-
larda, dirsek önlerinde, boyun ve bilek çevresinde ve dizlerin arkasında 
olacak şekilde deriye sınırlı olabilir ya da derinin bir çok alanında gözle-
nebilir. Egzama son derece kaşıntılı olduğu için, etkilenen çocuklar uyku-
da bile kanayana kadar kendilerini sıklıkla tahriş eder. Aşırı durumlarda 
egzama, kızarmış deri iltihabına neden olabilir ve bu durumda çocuklar 
çevreye ısı “yayar” ve normal vücut ısısını zorlukla muhafaza eder. Ayrıca 
egzama bazı hastalarda hafif olabilir ya da olmayabilir.

OTOİMMÜN BELİRTİLER
Wiskott-Aldrich Sendromlu yetişkinlerde ve bebeklerde sık görülen bir 
sorun, “otoimmün-benzeri” belirtilerin yüksek oranda olmasıdır. “Otoim-
mün” kelimesi, hastanın kendi vücudunun bir parçasına karşı reaksiyon 
gösteren bozulmuş immün sistemin sonucu olarak görünen koşulları ta-
nımlar. Wiskott-Aldrich Sendromlu hastalarda en sık gözlenen otoimmün 
belirtiler arasında, bazen egzersiz sonrası kötüleşen, estremitelerde ateş 
ve deri döküntüsü ile ilişkili kan damarı iltihabı (vaskülit) türü bulunmak-
tadır. Diğer bir otoimmün bozukluk, hastanın kendi kırmızı kan hücrelerini 
yıkan antikorların neden olduğu anemidir (hemolitik anemi). Düşük trom-
bositler, hastada kalan trombositlere saldırmak için antikorların üretildiği 
(genellikle ITP ya da idiyopatik trombositopenik purpura olarak adlandırı-
lır) otoimmünite tarafından daha kötüleşebilir. Bazı hastalarda, şiş eklem-
ler, ihale lenf bezleri, böbrek iltihabı ve ishal gibi mide-barsak semptom-
ları ile ilişkili enfeksiyon yokluğunda yüksek ateşin olabildiği, daha yaygın 
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bir bozukluk görülür. Bazen, kas, kalp, beyin ya da diğer iç organlarda 
meydana gelen arter iltihabı (vaskülit) çok sayıda belirtiye neden olur. 
Bu otoimmün durumlar, sadece birkaç gün sürebilir ya da yıllar içerisinde 
peridolar halinde oluşabilir ve tedavisi zor olabilir.

MALİGNİTELER
Wiskott-Aldrich Sendromlu küçük çocuklar, ergen ve erişkinlerde malig-
niteler oluşabilir. Bu malignitelerin çoğu, lenfoma ya da lösemi ile sonuç-
lanan B lenfositleri içerir.

TANI
Bulguların geniş spektrumda olması dolayısıyla, Wiskott-Aldrich Send-
romu tanısı sık rastlanmayan kanama ve çürükler, konjenital veya erken 
başlangıçlı trombositopeni ve küçük trombositler ile başvuran herhangi 
bir erkek çocuğunda düşünülmelidir. Karakteristik trombosit anormallikle-
ri, düşük sayıda ve küçük boyutlu, hemen hemen hemen her zaman yeni 
doğan kordon kanında zaten mevcuttur. Wiskott-Aldrich Sendromu tanısı 
için en basit ve kullanışlı test, trombosit sayımı elde etmek ve dikkatlice 
trombosit boyutunu belirlemektir. Wiskott-Aldrich Sendromluların trombo-
sitleri, sağlıklılara göre önemli derecede küçüktür. İki yaşın üzerindeki 
daha büyük çocuklarda, çeşitli immünolojik abnormallikler de belirlene-
bilir ve tanıyı desteklemek için kullanılabilir. Wiskott-Aldrich Sendromlu 
erkek çocuklarda, serum antikorlarının bazı türleri karakteristik olarak 
düşüktür ya da bulunmaz. Bunlar, genellikle kan grubu antijenlerine dü-
şük seviyede antikor (izohemaglutininler; örneğin A ya da B tip kırmızı 
hücrelere karşı antikorlar) içerir ve streptokok pnömoniye (pneumovax) 
karşı aşı gibi kompleks şekerler ya da polisakkarit içeren aşılara karşı 
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antikor üretiminde başarısızdır. T-lenfosit fonksiyonunu değerlendirmek 
için yapılan deri testleri negatif yanıt gösterebilir ve laboratuar testleri 
abnormal olabilir. Tanı, kan hücrelerinde WAS proteininin yokluğu veya 
azalmasının ya da WASP geninde mutasyon varlığının gösterilmesi ile 
teyit edilir. Bu testler bazı özelleşmiş labratuarlarda yapılır ve kan veya 
diğer dokuları gerektirir.

KALITIM
Wiskott-Aldrich Sendromu X’e bağlı çekinik olarak kalıtılır. Bu hastalıktan 
sadece erkek çocuklar etkilenir. Bu X’e bağlı çekinik kalıtılan bir hastalık 
olduğundan, benzer bulgulara sahip kardeşler veya dayılar bulunabilir. 
Küçük aile boyutu ya da yeni bir mutasyon dolayısıyla, aile öyküsünün 
tamamen negatif olması mümkündür. Yeni tanımlanan WAS hastalarının 
yaklaşık 1/3’ünün gebelik sırasında ortaya çıkan yeni bir mutasyon sonu-
cu olduğu bilinmektedir. Eğer ailede WASP’ın kesin mutasyonu biliniyor-
sa, amniyosentez ya da koryon villus örneklemesi ile elde edilen hücreler 
üzerinde prenatal DNA tanısı gerçekleştirmek mümkündür. 

TEDAVİ
Ciddi kronik hastalığı olan tüm çocuklar ebeveyn ve aile desteğine ihtiyaç 
duyar. Wiskott-Aldrich Sendromlu erkek çocukların ailelerinin talepleri ve 
vermek zorunda oldukları kararlar karşı konulamaz olabilir. Beslenme ve 
antimikrobiyal tedavideki ilerleme, immünoglobulin tedavisinin profilaktik 
kullanımı ve kemik iliği transplantasyonu, önemli derecede WAS hasta-
larının yaşam beklentilerini artırmıştır. Artan kan kaybı dolayısıyla, demir 
eksikliği anemisi sık görülür ve demir takviyesi genellikle gereklidir.

Enfeksiyon belirtileri olduğu zaman, en etkili antimikrobiyal tedaviyi be-
lirlemek için bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonları için kapsamlı bir 
arama gereklidir. Wiskott-Aldrich Sendromlu hastalar aşılara ve işgalci 
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mikroorganizmalara  anormal antikor yanıtlarına sahip oldukları için, im-
münoglobulin replasman tedavisinin profilaktik uygulanması gerekebilir. 
Eğer hasta düşük trombosit sayısına sahipse, çoğu hekim intravenöz 
immünoglobulin tedavisi reçete etmelidir, çünkü deri altı (subkutan) im-
münoglobulin tedavisi deri içinde ve deri altında kanamaya neden olabi-
lecektir. Hasta splenektomi tedavisi alıyorsa, immünoglobulin replasman 
terapisi özellikle önemlidir.

Egzama sürekli bakım gerektiren şekilde ciddi ve kalıcı olabilir. Aşırı ban-
yodan kaçınılmalıdır, çünkü sık banyo derinin kurumasına neden olabilir 
ve egzamayı daha kötü yapabilir. Banyo sırasında banyo yağları kulla-
nılmalıdır ve banyo sonrası ve günde birkaç kez kuru cilt/egzama alan-
larına nemlendirici krem uygulanmalıdır. Kronik enflamasyon bölgelerine 
dozunda uygulanan steroid kremler genellikle faydalıdır, fakat aşırı kulla-
nımından kaçınılmalıdır. Florlu steroidler gibi güçlü steroid kremler yüze 
uygulanmamalıdır. Eğer bazı yiyecekler egzamayı kötü yapıyorsa ve bili-
nen besin allerjileri varsa bu besinler diyetten çıkarılmalıdır.

Bazı durumlarda trombosit transfüzyonu, düşük trombosit sayısı ve kana-
ma tedavisinde kullanılabilir. Örneğin, eğer ciddi kanama konvensiyonel 
yöntemlerle durdurulamazsa, trombosit transfüzyonu gerekir. Beyin ka-
namaları genellikle acil trombosit transfzyonları gerektirir. Wiskott-Ald-
rich Sendromlu hastalarda dalağın (karında “kan filtreleyen” lenfoid or-
gan) cerrahi olarak çıkarılması gerçekleştirilmiştir ve vakaların %90’ının 
üzerinde düşük trombosit sayısının ya da trombositopeninin düzeldiği 
gösterilmiştir. Splenektomi, WAS’ın diğer özelliklerini tedavi etmez ve sa-
dece özellikle düşük trombosit sayısına sahip hastalarda trombositope-
niyi kontrol etmek için kullanılır. Wiskott-Aldrich Sendromlu erkek çocuk-
larda dalak çıkarıldıktan sonra, yüksek doz immünoglobulin replasman 
terapisinin trombosit sayısını artırdığı gösterilmiştir. Dalağın çıkarılması 
WAS hastalarında, özellikle S. pneumonae ve H. influenza gibi kapsüllü 
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bakterilerin neden olduğu kan yolu enfeksiyonları ve menenjit enfeksi-
yonlarına karşı duyarlılığı artırır. Eğer splenektomi olursa, geri kalan ya-
şamında bu ciddi enfeksiyonları önlemek için çocuğa potansiyel olarak 
profilaktik antibiyotikler ve muhtemelen immünoglobulin replasman tera-
pisi şarttır.

Otoimmün hastalıkların semptomları, hastanın bağışıklık sistemini bas-
kılayan ilaçlarla tedavi gerektirebilir. Yüksek doz immünoglobulin replas-
man tedavisi ve sistemik steroidler sorunu düzeltebilir ve steroid dozu-
nun kısa sürede belirtileri kontrol edecek en düşük seviyede uygulanması 
önemlidir.

T-lenfosit ve/veya B-lenfositleri içeren primer immün yetmezlik hastalalık-
ları olan tüm çocuklarda olduğu gibi, WAS’lı çocuklar, virüs suşunun has-
talığa neden olabilme ihtimalinden dolayı, canlı virüs aşıları olmamalıdır. 
Suçiçeği enfeksiyonu komplikasyonları nadir gözlenir ve antiviral ilaçlar, 
yüksek doz immünoglobulin replasman terapisi ya da Herpes Zoster Hi-
per İmmün Serum maruziyeti sonrası erken tedavi ile önlenebilir.

Wiskott-Aldrich Sendromu için “kalıcı tedavi”, kemik iliği nakli ya da kor-
don kanı kök hücre naklidir ve WAS tanısı konulur konulmaz HLA-uyumlu 
verici araştırması yapılmalıdır. İmmün yetmezlik dolayısıyla WAS has-
taları bir miktar T-lenfosit fonksiyonuna sahip olduğu için, nakil öncesi 
hasta için immün baskılayıcı ilaçlar ve/veya tüm vücut radyasyonu ge-
reklidir. Eğer hasta çocuğun aynı ailede sağlıklı kardeşleri varsa, tüm aile 
üyelerine kemik iliği nakli için HLA-tam uyumlu kardeş olup-olmadığını 
belirlemek için doku tiplemesi yapılmalıdır. Wiskott-Aldrich Sendromunda 
HLA-tam uyumlu kardeş verici ile kemik iliği nakli %80-90 başarı ora-
nına sahiptir. Bu prosedür, WAS’ın önemli bulgularının olduğu çocuklar 
için tercih edilen tedavi yöntemidir. İzole trombositopeni gibi hafif klinik 
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formları olan hastalarda HLA-uyumlu kardeş kemik iliği nakli gerçekleştir-
me kararını vermek zordur ve deneyimli bir immünolog ile ele alınmalıdır. 
Uyumlu-akraba dışı verici nakli ile başarı son 20 yılda önemli ölçüde art-
mıştır. Tam uyumlu-akraba dışı verici nakilleri, eğer hasta 5-6 yaşından 
küçük ise ve ciddi viral enfeksiyonlar ya da kanser gibi önemli komplikas-
yon geçirmeden önce yapılırsa, artık neredeyse uyumlu-kardeş nakilleri 
kadar başarılıdır. Tam uyumlu-akraba dışı verici nakil başarısının yaşla 
birlikte azalması, Wiskott-Aldrich Sendromlu genç ya da yetişkinler için 
transplant kararı vermeyi zorlaştırır. Tam ya da kısmi uyumlu kordon kanı 
kök hücreleri, birkaç WAS hastasında immünitenin yeniden oluşumu ve 
trombosit abnormalitesinin düzeltilmesinde başarılı bir şekilde kullanıl-
mıştır ve uyumlu-kardeş ya da tam uyumlu-akraba dışı verici bulunamaz-
sa düşünülebilir. HLA-uyumlu nakil ile geçekleşen çok iyi sonucun aksi-
ne, haploidentik kemik iliği nakli (verici olarak ebeveynin kullanımı) daha 
az başarılıdır.

BEKLENTİLER
30 yıl önce, klasik Wiskott-Aldrich Sendromu sadece 2-3 yıllık bir yaşam 
beklentisi ile en ağır primer immün yetmezlik bozukluklarından birisiydi. 
Yaşamı tehdit eden komplikasyonların oluşabildiği ciddi bir hastalık olma-
sına rağmen, pek çok etkilenen erkek ergenliğe ve yetişkinliğe girer, üret-
ken yaşamını devam ettirir ve kendi ailesini kurar. Kemik iliği nakli olan 
hastalar günümüzde 20’li ve 30’lu yaşlarda ve maligniteler ve otoimmün 
hastalıklar geliştirmeden, tedavi olmuş gibi görünüyor.
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ve Aileleri kitapçığı İmmün Yetmezlik Vakfı tarafından geliştirilmiş ve Baxter Sağlık 

Kuruluşu tarafından desteklenmiştir.

info@ipopi.org www.ipopi.org

Octapharma tarafından desteklenmektedir.

İMYED: ‘İmmün Yetmezlik Derneği’
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