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KISALTMALAR* 

WBC : Beyaz küre (lökosit) beyaz küre sayısı (Whlte blood celi). 

L YM : Lenfosit, lenfosit sayısı veya yüzdesi. 

MI o : Eozinofil, bazofil, monosit, blast ve diğer beyaz küre prekürsörlerinin birlikte 

gösterilen sayısı. . 

GRAN : Granüloslt, granüloslt sayısı veya yüzdesi. 

RBC : Kırmızı küre . (eritrosit), kırmızı küre sayısı (Red blood celi). 

HGB : Hemoglobin. 

HCT : Hematokrit. 

MCV : Ortalama eritrosit hacmi (Mean celi volume). 

MCH : Ortalama eritrosit hemoglobini (Mean celi hemoglobin). 

MCHC : Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (Mean celi hemoglobin 
concertration). 

RDW : Eritrosit dağılım genişliği (Red celi distribution width). 

PL T : Trombosit, trombosit sayısı (Platelet). 

MPV : Ortalama trombosit hacmi (Mean platelet volume). 
PCT : Platetkrit. 

PDW : Tromboslt dağılım genişliği (Platelet dlstrlbution width). 

---------
• Kullanılan bu kısaltmalar kan örnekleri üzerindeki tetkikleri elde ettiğimiz cihazın verdiği 

sonuçlarda burada gösterildiği şekilde kullanılmaktadır. 
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GiRiŞ VE AMAÇ · 

çocukların büyüme ve gelişmeleri boyunca hematolojik sistem de içine alan .önemli 

değ iş imler geçirdikleri bilinmektedir(1 •4). Bilindiği gibi hematolojik ölçümler bir 

populasyondaki anormallikleri ortaya çıkarmak için ·sıklıkla kullanılır. Dolayısıyla 

gelişimsel farklılıkların gözönüne alındığı referansların bilinmesi gerekmektedir(4). 

Günümüzde kesinliği yüksek metodlarla, sağlıklı populasyonlarda, yaş ve cinsiyetlere göre 

güvenilir referans değerler elde edilebilmektedir(3). 

Hematolojik referans değerlerin elde ediliş inde biyolojik farklılıklar ve yaşanılan 

yükseklik de önemlidir(5). Zencilerde hemoglobine ve lökosite alt normal değerlerin 
beyazlardakinden daha düşük olduğu rapor edilmiştır(6-10). Yüksek rakımda yaşamanın bir 

sonucu olan hipoksinin respiratuar ve hamotolojik adaptasyonlara sebep olduğu iyi 

bilinir(14). Ancak, yüksek rakımda hematolojik referans değerlere yönelik çalışmaların 
yetersiz olduğu görülmektedir(11·12). Hemoglobin için deniz. seviyesinden her 1000 metre 

yükseklikte %4 artırma ile yapılacak bir düzeltmenin uygun olacağı düşünülmüştür(5). 

Ancak bu düş üncenin kaynağı olan çalışmanın 1940'11 ·yıllarda erişkinler üzerinde 

yapıldığı görü lmektedir(13). Böylece, yüksek rakımda yapılacak hematolojik referans 

değer çalışmalarına-özellikle çocukluk çağında-ihtiyaç olduğu açıktır. 

Aynı zamanda yüksek rakımla değişmesi beklenmeyen lökosit, trombosit sayıları 

ve ilgili parametreler için literatürde verilmiş olan referans değ erler eski tarihli 

çalışmalara dayandırılmaktadır. Hematolojlyle ilgili iki klasik kitabın son 

baskı I arın da ( 1 ,4) lökosit sayısı ve lökosit formülü için verilen çocukluk çağına alt 

referans değerlerin yaklaşık 30 yıl önceki bir çalışmaya dayandırıldığı görülmektedir. 

Klasik hematoloji kitaplarında trombosit hacmi ve bununla ilgili ölçümlerin çocukluk çağı 

değerleri de yer almamaktadır(14,15). 

Ülkemizde hematolojik ölçümlerin yapıldığı çocukluk çağı popülasyonların 

-bölgemizdekiler de dahil olmak üzere-çağ unun belirli eğ ilimlere sahip olduğu 

görülmektedir (17-22). Çalışılan populasyonların özelliklerini yansıtan bu çalışmaların 
referans değ erler olarak değerlendirilmesi oldukça zordur. Referans değ erler 

olarak-istisna olmak üzere-iki çalışmayı kaydetmek mümkündür(23,24). 

Referans değerler elde etmek üzere bir populasyonun seçimi genelde bir çok 

problem taşır(25 ). Özellikle küçük çocukluk çağlarında kan örneği elde etmek, zor olmakta, 

ayıklama kriterlerinin anormal şahısları referans populasyo.ndan tam olarak ayıramaması 

bugün de çözüm bekleyen özelliğini devam ettirmektedir(3,26). 
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Günümüzde hematolojik ölçümlerde elektronik aletler geniş ölçüde kullanıma 

girmiş durumdadır. Dolayısıyla manuel metodlara göre güvenilirliği yüksek olan(27) bu 

aletlerle referans değ erlerin tesbitl önem arzetmektedir. 

Erzurum il merkezi deniz seviyesinden orta derecede yüksek bir bölgedir. Bu 

yükseklikte yaşayan 7-14 yaş grubu sağlam çocuklara alt referans hematolojik değerler 

daha önceki bir çalışmanın konusu olmuştur(28). Ancak söz konusu çalışma daha küçük 

yaşlarda ki çocukları içine almadığı için, 1869 metre olan ilgili rakımda bütün çocukluk 

çağını içine alan referans değerleri elde etmek üzere biz de 6 ay-6 yaş grubunda rutin 

hematolojik referans değerlere yönelik bir tez çalışması planladık. Çalışmamızın asıl 

amacı 1869 metrede yaşayan sağlıklı çocuklara ait kan örneklerinde hastanemizdeki 

Cell-Dyn 1500 isimli hematolojik analizer ile referans değ erlerin tesbitidir. Bunun için 

referans populasyonları oluşturmak üzere değ erleri anormal kılabilecek faktörler 

değerlendirilip gerekli ayıklamalar yapılmıştır. Bu arada anemisi veya diğer hastalıkları 

tesbit edilen çocukların takip ve tedavileri de planlanarak gerçekleştirilmiştir. 
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GENEL BİLGİLER 

Hematolojik incelemelerin prensipleri(29~. 

Kan incelemeleri major hastalığı bulunan hemen hemen her hastada anemının 

mevcudiyetini tesbit etmek ve lökosit değişiklerini göstermek amacıyla yapılmaktadır(27). 

Herhangi bir hematolojik değerlendirme de en önemli işlemlerden birisi kanın şekilli 

elemanlarının dikkatli bir incelemesidir. Bu her sellüler elementin konsantrasyon 

miktarının tesbiti ve sellüler morfolojisinin mikroskobik incelemesini içerir. 

Hematolojik bozuklukların büyük kısmı bu testlerle spesifik ·bozukluklar şeklinde 

tanımlanabilir, diğer patolojik durumlarda da kan değerli diagnostik bilgi içerir. 

Kanın şekilli elemanları geniş olarak sınıflandırıldığında eritrositler (kırmızı 

küreler), lökositler (beyaz küreler) ve trombositlerdir. Kanda en fazla sayıdaki hücreler 

olan eritrositler, nükleussuz, koyu olarak pigmentli elemanlardır ve öncelikle doku 

respirasyonu ile görevlidir. Eritrositler bir demir-protein kompleksi olan hemoglobin 

içerirler, bu moleküller oksijen ve karbondioksitin major . taşıyıcıları olarak görev 

yaparlar. Lökositler nukleuslu hücrelerin heterojen bir grubudur ve ana fonksiyonları 

konakçıyı dış çevreye karaş ı korumaktır. Normal kanda bu gruba ait beş ayrı hücre tipi 

vardır: nötrofiller, lenfositler, monositler, eozinofiller ve bazofiller. Bu hücrelerin 

herbiri karakteristik bir morfolojik görünüme sahiptir ve en önemlisi her bir spesifik 

bir fizyolojik görev yapmaktadır. Trombositler koagulasyon ve hemostazda önemi olan 

sitoplazmik parçacıklardır. 

Hücre konsantrasyonları manuel veya otomatik cihazlarla ölçülmektedir. Uygun 

olarak kalibre edilmiş elektronik cihazlardan elde edilen veriler, manuel olarak elde edilen 

verilerden daha hassastır ve böylece her hastanın hematolojik durumunun tesbitinde daha 

kesin bilgi verir. 

Eritroid sistem üç ana değ erle tanımlanır: bir araya getirilmiş eritrositlerin 

hacmi veya "hematokrit", hemoglobin konsantrasyonu ve her ünit başına eritrosit 

konsantrasyonu. Hematokrit eritrositlerin işgal ettiği kan volümünün yüzdesidir. 

Hemoglobin konsantrasyonu bu proteinin kan volümünün birim hacmi başına düşen 

miktarının ölçümüdür ve gr/dl olarak ifade edilir. Eritrosit sayısı birim hacim başı na 

düşen hücre sayısıdır, sayım hücre /L olarak ifade edilir. Fizyolojik olarak, hemoglobin 

konsantrasyonu eritroid sistemin durumunu en iyi gösteren ölçümdür. Bu kanın oksijen 

taşıma kapasitesinin doğrudan bir değerlendirmesidir. 

Bu primer ölçümlere ilave olarak, üç indeks ortalama eritrositlerin özelliklerini 
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tanımlar. Bunlar ortalama korpüsküler-hacim (MCV), ortalama korpüsküler hemoglobin 

(MCH) ve ortalama korpusküler hemoglobin konsantrasyonudur(MCHC). 

Eritrositlerin kantitatif ölçümlerine ilaveten, hemotolojik incelemeler kanda 

dolaşan lökositlerin birim hacim başına total sayısını tesbit etmeyi de içine alır. Bu değer 

yalnız başına az bir öneme sahiptir, her bir beyaz küre tipinin toplamını gösteren bir 

bileşik rakamdır. Normal bir insanda beş lökosit formunun total konsantrasyonudur. 

Patolojik durumda bunların sayılarında değişikliklerin yanısıra immatür veya anormal 

formları da görülebilir. Bu nedenle beyaz küre sayısıyla birlikte her bir hücrenin oranını 

ortaya koyan lökosit formülü yapılmalıdır. 

Trombosit sayısının elde edilmesi de incelemeleri tamamlayacak bir bölümdür. 

Kan Örneklerinin Elde Edilmesı(30): 

Ven öz kan alma: kan örneklerinin çağ u bu yolla elde edilir. Değ iş lk testleri 

uygulamak için uygun miktarda kan almanın en kolay ve alışılmış yoludur. Bu şekilde 

alınan kan kısımlara ayrılarak bir kısmı antikoagulanla karıştırılarak plazma veya tam 

kan şeklinde, bir kısmıda pıhtılaşmaya bırakılarak serum elde edilir bu şekilde 

kullanılabilir. Pıhtılaşma zamanı kesin olarak tesbit edilebilir, smearler yapılabilir, kan 

kültürleri alınabilir. Venöz kan alınışı yalnız tecrübeli kişiler tarafından yapılmalıdır, 

hastanın özellikle küçük çocukların rahatsız olmasına engel olmak için sabır ve hüner 

gerekmektedir(26). Venöz kan alma antekubital venden yapılır. Bu ven erişkin insanda 

kolayca lokalize edilir ve palpe edilir, ancak küçük çocuklarda bu mümkün değildir(26 ). Bu 

durumda ekskternal juguler ven veya femoral damarlardan tecrübeli bir hekimin alması 

gerekir. Küçük çocuklardan bu yöntemle kan almanın gerek çocukta gerekse ebeveynlerde 
anksiyete yol açacağı düşünülmüştür. 

Kan, steril şırınga ve iğne ile veya ticari olarak mevcut, iğnesi bitişik tüp sistemi 
ile (vacutainer) alınabilir. ikisinde de teknik aynıdır. 

Antecubital fossadan kan şu şekilde alınır: Kan alınacak kişinin kolu rahat 

tutabileceği bir pozisyona getirilir. Kan alınacak bölge %70'1ik etanol veya diğer uygun 

bir dezenfektan ile silinir. Yumuşak lastik bir turnike arteri sıkmayacak şekilde tatbik 

edilir. İğnenin ucu yukarıya gelecek şekilde tutulur. Hastanın kolu dirseğin arkasından 
tutularak cilt venin üzerinde gerilir iğ nenin şaftı venin seyrine paralel olarak deriye 

girilir biraz ilerleyip vene girilir, kan sponton olarak şırıngaya dolmaya başlar, kanı alan 

tecrübeli bir kişi ise turnikeyi bu sırada çözebilir ve bu tavsiye edilir. Çünkü bir 
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dakikalık staz sonunda bile hemokonsantrasyon meydana gelebilir. iğne çekilir steril 

pamuk bastırılır. 

Kan uygun taşıyıcı kan içine iğne çıkarıldıktan sonra boşaltılır. Taşıyıcının ağzı 

kapatılır eğer antlkoagulan ihtiva ediyorsa bir kaç kez (çalkalanmadan) aşağı yukarı 

çevrilmelidir. Kanı iğne ile boşaltmak, boşaltırken aşırı basınç uygulamak, tüplerde 

köpüklenmeye sebep olmak muhtemelen hemolize yol açacaktır. 

Cilt yoluyla kaplller kan Alma: Az miktarda kan gerekli olduğu zaman örneğin 

hemoglobin beyaz küre ve kırmızı küre sayımları için yaymalar için ve biyokimyasal 

mikro tetkikler için başvurulur. Venöz kan alma pratik olmadığı zaman da örneğin küçük 

çocuklarda ve geniş yanıklarda bu yöntem kullanılır. Cilt yoluyla kapiller kan almanın üç 

alışılmış tekniği vardır; kulak lobundan, parmak ucundan, topuktan. Hangi yol seçilmişse 

kan alınacak bölgenin ısıtılması gerekir. Cilt eğ er soğuk olursa düşük periferal 

sirkülasyon nedeniyle yeterli miktarda kan temini güçleşir. Ekstremite bir bez veya sıcak 

su (39DC) kullanılarak ısıtılır. Kan çocuk açken tercihen kahvaltıdan önce alınır, kan 

örnekleri günün aynı saatinde alınmaya çalışılır, kan almadan önce çocuğun aktivasyonunu 

en az 15 dakika kısıtlamak gerekir. 

Saha uygun bir cilt dezenfektanı ile hazırlandıktan sonra kurumaya bırakılır. 

Steril dısposıbl lancet kullanılarak 2-3 mm. delinir. Kan damlalarının serbest olarak 

akışı gözlenir hafif bir basınç uygulanır, kuvvetli sıkılmaz çünkü bu kana doku sıvısının 

(lenf sıvısının) karışmasına sebep olur. Örneklerin alınması için kaplller kan tüpleri 

veya kapaklı plastik tüpler kullanılır. Bunlara uygun EDTA eklenir ve kan alındıktan sonra 

kapak kapatılarak nazikçe karıştırılır. 

örneklerin elde edilişi sırasında başlıca hata kaynakları(24). 

1- Yanlış numune kullanma 

2- Uzamış venöz staz konucu alınan kan 

3- Kuru olmayan araçlar 

4- Yanlış antikoagülan kullanımı, kan antikoagülan oranının yanlış olması 

5- Pıhtı mevcuduyeti (gecikme veya yetersiz karıştırma, kanın çok az olması, 

hiperkalsemi) 

6- Dilüsyon hatası (pipet, teknisyen veya yarıotomatik, otomatik araçlarda düşük 

doğruluk derecesi ve düşük tekrarlama kabiliyeti) 
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Antikoagulanlar ve kullanımı:(29,30). 

Hücre konsantrasyonlarını tesblt etmek için kan koagulasyonunun normal seyri 

durdurulmalıdır, bu bir antikoagülanın ilave edilmesiyle sağlanır. Bir çok antikoagulanlar 

kullanılmasına rağmen klinik uygulamada en çok şu üçü kullanılır: dipotasyum 

etilendiamin tetraasetik asid (EDTA), çift veya dengeli oksalat ve heparin, kullanılan 

antikoagulanların çoğunun etkisi pıhtılaşma mekanizması için kalsiyumu etkisiz hale 

getirmek suretiyledir. Oksalatlar kalsiyumu bir tuz olarak çöktürürler. Sitratlar ve EDTA 

kalsiyumu noniyonize bir form halinde bağlarlar. Heparin bir antitrombin olarak etkide 

bulunur, yani trombini notralize eder. Burada daha çok EDTA üzerinde durulacaktır. 

EDTA şelasyon yaparak kalsiyumun iyonize olmasına mani olur. Dispotasyum tuzu 

çözün ü rl üğ ü daha fazla olduğu için tercih edilir. EDTA hemotolojide bir çok avantaja 

sahiptir. EDTA'lı tam kan 23°C'de bekletildiğinde hemoglobinde 48 saat, hematokritte ve 

lökosit sayısında 24 saat, trombosit sayısında ise 5 saat değişiklik olmadığı rapor 

edilmiştır(31). 4°C'de izin verilen bekleme süreleri aynı çalışmada trombositler için 24 

saat, diğerleri için 48 saat olarak belirtilmiştir. Ancak EDTA'lı kanda zamanla trombosit 

hacminin kısa sürede değiştiği, antikoagülanda ilk 2 saat boyunca %15 ile %25 şişme 

meydana geldiği belirtilmiştir(32 · 34). Rutin laboratuar kullanımında (5 m/lik) kan 

numuneleri için) 0.1 mi % 10'1uk sıvı EDTA tüpe konur ve kuruması için evapore edilir. 

Çünkü optimal EDTA konsantrasyonu 1-5mg/ml kan şeklindedir. Şayet kullanılan 

antikoagülan konsantrasyonu kullanılan kan hacn:ıi için uygun değilse önemli hatalar 

meydana gelebilir; yetersiz miktarlar, hatalı olarak düşük hücre kayıplarına sebep olacak 

küçük pıhtılara yol açarken, aşırı ·miktarlar hücrelerde büzülme ve şişmeler meydana 
getirid35). 

Manuel ve Otomatik Metodlar(27) 

Manuel metodlarla hücre sayımı zaman harcayıcı ve kesin olmayan sonuçlar veren 

bir işlemdid3 6). Elektronik sayıcılar 30 saniyeden daha kısa sürede ölçüm yapabilme 

kapasitesinde iken, manuel olarak bir sayıma en maharetli teknisyen bile 5 dakika 

harcamak durumundadır(29 ). Manuel metodlarla ilgili uygulama problemleri otomatik 

tekniklerin gelişmesi için ana sebebi teşkil etmiş ve otomatik tekniklerin dalma artan 

kullanımına yol açmıştır. 

Geliştirilmiş otomatik araçlarla laboratuar testlerinin masrafını düşürmüş, 

labratuar verilerin güvenirliliğ i artmıştır. 
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Hemoglobin Ölçümü(27} 

Hemoglobinin koyu renkli olma özelliğinden yararlanılarak kandaki 

konsantrasyonu hesaplanır. Hemoglobini tam olarak ölçmek için kandaki bütün formlarını 

içine alan stabl bir trüevini hazırlamak gerekir. Cyanmethemoglobln türevi ·.kolayca ve 

tekrarlanabilir olarak hazırlanabilir özelliktedir ve günümüzde hemoglobin tayini için 

geniş ölçüde kullanılmaktadır. Bu türev 540 nm'deki absorbansı ile bir fotometrede doğru 

olarak ölçülebilir. Hemoglobin tayinindeki hatalar dilüsyondan ve renk yoğunluğunun 

hesaplanmasından kaynaklanan hatalardır. Uygun olmayan tarzda erimiş eritrositlerde; 

paraprotein, llpidler, çekirdekli hücrelerden meydana gelen bulanıklık durumu da hatalı 

olarak yüksek sonuçlara yol açabilir. Bu anlamda 50x103/mikrolitreden yüksek lökosit 

sayıları hemoglobin konsantrasyon ölçümünü önemli ölçüde artırabilir. 

Hematokrit Ölçümü(27} 

Hematokrit kanın eritrositler tarafından işgal edilen kısmıdır ve kanı yeterli bir 

merkezkaç kuvvete maruz bırakarak hücreleri mümkün olduğu kadar küçük bir hacim 

içerisinde toplayarak tayin edilebilir. 

Elektronik aletler de hematokrit, eritrosit sayısı ve MCV'nin ölçülmesinden sonra 

hesaplanır. Hematokrit . tayini eritrosit hacmini değ iş tirmeyen bir antikoagülanın 

kullanılması gerektirir, (disodyum veya dipotasyum EDTA gibi). Hematokrit yüzde olarak 

veya "S1 • sisteminde bir oran olarak ifade edilir. Santrifuj metodu ile hematokritin hesap 

edilmesindeki hatalar; uzamış turnike tatbikatına bağlı olarak hemokonsantrasyondan, 

EDTA'nın fazla kullanımından, ölçüm için kanın hazırlanması sırasında hücre hacmindeki 

değ lşikliklerden, kan örneğinin yetersiz karıştırılmasından, santrifujun yetersiz zamanda 

veya yetersiz hızda yapılmasından veya işlemi yapan kişinin hatasından kaynaklanır. 

Yüksek hızlı mikrohematokrlt metodlarda bir araya gelmiş hücrelerin arasında kalan 
plazma %1.5 ile 5 arasındadır(37,38}, 

Anormal eritrosit ihtiva eden kanlardan (orak hücreli anemi, talasseml, demir 

eksi ki iği, sferositoz, makrositoz) elde edilen hematokritler artmış plazma tutulumuna 

bağlı olarak rölatif bir artış gösterirler(B, 15}. Oksijen ize kana alt hematokrit deoksljenize 

kandan elde edilen hematokritten yaklaşık %2 fazladır. Mikrohematokrittekl bu gibi suni 

artışlar eritrosit indekslerinin hesaplanmasında hatalara sebep olur .. Günümüzde 

elektronik hücre sayıcıları hematokriti doğrudan tek tek ölçülen eritrosit hacimlerinin 

toplamı şeklinde tayin etmektedir. 
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Hücre Sayımlan(27) 

Kanda lökosit eritrosit- ve trombositlerin sayılması hematolojide uzun zamandan 

beri gerekli bir iş lem olarak yapılmaktadır. Manuel metodlarla lökosit ve tromboslt 

sayımı güvenilir olarak yapılmaktadır. Ancak bu yolla yapılan erltr~sit ·sayımları 
tatminkar değildir. Günümüzde elektronik olarak yapılan hücre sayımı her üç hücre tipi 

için doğru sayım. yapmayı mümkün kılarak yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Hücre Saymanın Prensiplerı(27) 

Dilüsyon: Hücre sayımı manuel veya mekanik hangi yolla yapılırsa yapılsın 

güvenilir sonuç için dilüsyonun doğru yapılması gerekmektedir. Kanda yüksek 

konsantrasyondaki hücreler yüksek dilüsyon gerektirir. Dilüsyon miktarı kanda sayılacak 

ş eki ili elemanın sayısına bağlıdır. Örneğin eritrositler için yapılacak dilüsyon lökositler 

için yapılacak dilüsyondan daha küçük olmalıdır. Dilüsyon sıvısı incelenecek olan şekilli 

elemanın selektif olarak sayılmasına müsaade edecek şekilde seçilmelidir. Eritrositler için 

seçilen dilüsyon sıvısı eritrositler! koruyarak kanı dilue eder. Lökositler için seçilen sıvı 

ise eritrositler! eriterek lökosltleri zedelemez. Trombosit sayımı için kullanılan manuel 

metodların çoğu da aynı prensiple hareket eder. 

örneğin Hazırlanması: Dilue edilmiş kandan tam olarak ölçülmüş örnek alnmalı ve 

kan hücreleri örnek içinde homojen olarak dağılmış olmalıdır. Manuel sayım için sayma 

kamarası "hemositometre" kullanılır. 

Sayma işlemi: Sayma işlemi ya ·otomatik bir aletle veya hücreleri ayırabilen ve 

sayabilen bir kiş ı tarafından aydınlık saha veya faz kontrast mikroskobu ile 

g e rçe ki e ştirllir. 

Manueı Hücre Sayımı ve Hata Kaynakları(29) 

Lökosit ve trombosit sayımı için geçerli olabilecek ölçümler elde edilebilmesine 

rağmen bu yolla eritrositler için geçerli ölçüm elde edilemez. Ancak otomatik dilue ediciler 

ve elektronik sayıcılarla kıyaslandığında tekrarlanabilirlik lökosit ve trombositler için de 

düşüktür. Hemositometrede minimal hataya işaret eden varyasyon . Katsayıları:O 

eritrositler için %± 11 lökositler için %± 16 trombositler için %± 22 şek 1 inde 

bildirilmiştir. Özellikle eritrosit sayımları arasındaki fark MCV ve MCH'nin 
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hesaplanmasında büyük hatalara yol açabilir. Bu nedenle manuel eritrosit ·sayımları 
günümüzde pek kullanılmamaktadır. 

Manuel sayma tekniklerinden söz edilmeyecek yalnız hata kaynaklarından 

bahsedilecektir. Bu hata kaynaklarından teknik özellikler taşıyanlar ayrıntılara dikkat 

edilerek asgariye indirilebilir ancak kaldırılamaz (kanın toplanmasındaki uygunsuzluklar, 

yetersiz karıştırma, doğru olmayan dllüsyon, yanlış hücre sayma, yanlış hesaplama gibi). 

Manuel hücre sayımlarından olan hatalar ise elimine edilemez ve hatalı sonuçların en 

önemli sebebidir. Hata kaynaklarından birisi platform yüzeyinde hücrelerin eşit olmayan 

dağ ılı mıdır. Bu durum kamaranın farklı kısımlarında sayılan hücreler arasında önemli 

farka yol açar. Diğer bir hata, hacim ve pipetlemenln doğruluk derecesiyle ilgili olanıdır. 

Otomatik Hücre Sayımı(27) 

Eritrosit lökosit ve trombosltlerin her üçü de otomatik olarak elektrik impedans 
veya optik metodlarla sayı labllirler(39,40 ,41). 

Burada daha çok impedans (direnç) metoduyla çalışan aletler üzerinde 
durulacaktır. Bu metod başlıca Coulter(39,40), TOA(42) Seguora-Turner(43) Ultra 
Flo(39,44,45) isimli aletlerde kullanılmıştır. 

Elektrikli lmpedans Metodlan: Bu sistemlerde belirli hacimdeki bir elektrolit 

ortamında oluşturulan kan hücreleri süspansiyonu kullanılır. Bu süspansiyon küçük bir 

delikten alır. Bu deliğin her iki tarafından yer alan platin elektrodlar arasına sabit bir 

elektrik akımı uygulanır. Hücreler nisbl yalıtkanlar olduğu için bunların herbirinln 

orifis arasından geçişine tekabül eden çok kısa süreli bir iletim azalması ve bunun sonucu 

olan bir voltaj "spike" meydana gelir. Bu atımlar elektronik olarak sayılabilir ve 

büyüklükleri ölçülebilir. Uygun standardizasyon ile konisdans ve dilüsyon faktörü için 

düzeltmelerle birlikte bu atımların sayısı bir konsantrasyon veya kan hücre sayısı olarak 

ifade edilebilir. Her bir atımın büyüklüğü yerel olarak, yer değ iş tiren elektrolitin hacmi 

ile orantılı olduğundan eritrosit kanalında meydana gelen atım boylarının elektronik 

ortalaması eritrositlerin ortalama karpüsküler volümünün (MCV) doğrudan bir ölçümü 
olarak kullanılır. 

Partikül deliğinin ortasından geçmeyen hücrelerin meydana getirdiği .atımlar 
bozuk karakterdedir. Böyle atımlar sistem tarafından yanlış yorumlanarak . hesap edilen· 

hücre hacimlerinde hatalara yol açabllirıer(46). Analizin doğruluk derecesi; bozuk plkleri 

atmak üzere verilerin elektronik olarak gözden geçirilmesi, hatanın düzeltmelerini 
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sağ lam ak üzere bozuk piklerln analizi, delikte partikül için bir santral pozisyonda 
değ iş iklik (hidrodinamik odaklama) yapmak suretiyle düzeltilebilir( 45). 

Bu değlşlkleklerl ihtiva eden aletlerle dilue tam kanda hem MCV daha güvenilir 

olarak elde edilir hem de trombositleri saymak mümkün olur(39,44,45). 

Optik metodları: Bu yöntemi kullanan aletlerde aydınlatılmış küçük bir bölgeden 

geçen hücrelerin yansıttığı, kırdığı veya dağıttığı ışığın bir elektrik hücre tarafından 

tesbit edildiği bir sistem kullanılır. Bu dedektör ile, partiküllerin büyüklükleri tesbit 

edilir. Elektriki impedans metodları kadar güvenilir sonuçlar optik metodlarla da elde 

edilmiştir. 

Eritrosit Sayımı: Dilue kanda eritrositler ·sayılırken lökositler de birlikte 

sayılmaktadır. Ancak eritrosit sayısı lökosit sayısının 500 katını geçince beyaz küreler 

nedeniyle meydana gelen hata ihmal edilebilir. Lökosit sayısı yükseldikçe bu hata artar ve 

lökosit sayısı 50.000/mL aşınca eritrosit hacim ölçüleri önemli ölçüde değişebilir. 

Trombositler çok küçük oldukları için genellikle bir hataya yol açmazlar. 

Lökosit Sayımı: Lökosit sayımları eritrositleri eriten bir solüsyonla uygun şekilde 

dilue edilmiş kan örneklerinde gerçekleştirilir. Lökositler elektronik yolla yukarıda 

anlatılan metodlarla sayılırlar. Manüel sayım normal veya yüksek lökosit sayılarıyla 

%6.5, düş Ok lökosit sayılarıyla % 15'1ik bir varyasyon katsayısına sahipken, otomatik 
sayımıa(40,41) %1-3'1ik bir varyasyon katsayısı görülür. 

Trombosit Say.ımı: Tromboslt sayıları elektriki impedans metoduyla elde edilirken 

genellikle tam kan kullanırılır. Bu sistemler ve yanısıra optik sistemler trombositleri 

eritrositlerin varlığında ölçerler. Dolayısıyla mikrositlk eritrositler veya beyaz küre 

parçacıkları trombosit olarak sayılabilir; fakat bu durumlarda histogramlar anormaldir 

ve alet tarafından bu şekilde tanınırıar(39 , 40,41,44,45). Eğer elde edilen histogram eğris.i 
dağ ılım olarak lognormal ve istatistikler kıymetliyse küçük (0-2/L) ve büyük 
(20-70/L) trombosltler de sayıma dahil edilmişler demektır(40,41). 

Faz kontrast mikroskobu ile manueı sayımda varyasyon katsayısı %23 iken 
modern elektronik sayıcılarla %2-4 arasındadır(40,41,42). 

Anormal dağılımlı, çok düşük veya çok yüksek trombosit sayıları uygun bir şekilde 

hazırlanmış ve boyanmış kan yayması ile desteklenmelidir. Venöz kan ile varyasyon 
katsayısı· %11, kapiller ı<an ile %23 bulunmuştur. 

Hata kaynakları(27): Büyük güvenilirliklerine rağmen elektronik sayıcılarda bir 

kaç önemli hata sonuçları değersiz hale getirebillr(Tablo 1). Sonuçlar aletten alete hatta 

aynı aletin taraklı modelleriyle bile değişebilir. Bunun sebebi muhtemelen farklı 
I 
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standardizasyondur. Bir örnekten yetersiz temizlenme hücrelerin gelecek ölçüm üzerin~ 

eklenmesine yol açabilir. Bu ş_ekilde örnekten örneğe taşıma özellikle trombositopenik 

örneklerde trombosit sayısının aşırı hesaplanmasına sebep olur. Bu durum araya sokulan 

izotonik çözeltiler ile önlenebilir. 
Tablo 1: Elektronik Sayıcılar için Mekanik Hata Kaynakları: 

1- Yanlış dilüsyon sıvısı veya eritici ajan 

2- Dilüsyon sıvısında yanlış partiküller . 

3- Sayılmayan bir hücre tipinin mevcudiyeti 

4- Sayılmayan hücre tipinin harabiyeti 

5- Dilüsyon sonrasında hücrelerin ölçülü dağıtımındaki hatalar 

6- Akım deliğinde kısmi tıkanıklık 

7. Koinsidans (birlikte geçiş) kaybı 

8- Eşit değer durumuyla ilgili hatalar 

9- Bir örnekten diğerine taşınma 

; o- Aletin hassas. bölgesinden aşırı atımlar 

; ; •. Elektrik! parazitlere bağlı aşırı sinyaller 

12· lnstabilite (veya elektronik komplekslerin aralıklı yetersizliği). 

Bu mekanik hata kaynaklarının yanısıra örneklerden kaynaklanan hatalar da 

vardır. EDTA kaynaklı trombosit agregasyonu, çekirdekli eritrositler, parçalanmamış 

eritrositler(47), cryoglobulinler(48), başlangıç halindeki pıhtılaşmaya bağlı kümelenmiş 
tro m b o s iti er( 4 7}, lökosit sayısını yanlış olarak yükseltebllirler. Trombosit 

aglutininleri(49} trombositlerin lökositlere yapışması, kümeleşmiş trombositler 

yanlışlıkla düşük trombosit sayısına(47} sebep olabilir. 

Eritrosit lndeksleri(S} 

Anemili hastaların kanını değerlendirirken eritrositlerin büyOklOğ ünü, her 

eritrositteki hemoglobin miktarını ve erltrosltlerdeki hemoglobin konsantrasyonunu 

bilmek yararlıdır. Bu ölçümler anemilerin sınıflandırılmalarında morfolojik bazda temel 

teşkil eder. Örneğin makrositer anemiler, mikrosltik anemiler gibi sınıflandırmalarda 

Ortalama Karapüsküler Hacim (MCV) Eritrosit Sayısı ve hematokritlerln 

aşağıdaki şekilde hesaplanır. 
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Hematokrit'litrekan 
MCV= veya 
(fL) Eritrosit sayısı, _ 1O1 2 /L 

Hematokrit (%) 
MCV= x1 O 
(fL) Eritrosit sayısı (x106/mlkro.) 

Sonuçlar femtolitre (fL:1015L) olarak ifade edilir. 

MCV günümüzde elktronik sayılarda hücre haCimlerinin toplamını eritrosit 

sayısına bölmek suretiyle ölçülmektedir. En yeni aletlerle mükemmel bir kesinlik 

derecesinde ölçüm yapmak mümkündür(40•41 ). Yine bu aletlerle elde edilen histogramlar 

eritrosit büyüklük dağ ılımını ve alt grupların tesbitini mümkün· kılar(47). Elektronik 

aletlerle elde edilen MCV manuel metodlarla elde .edilenlerden düşük olma eğilimindedir. 

Çünkü manuel hematokrit küçük bir miktar saklı plazma ihtiva eder ve bu durum 

hematokritin dolayısıyla MCV'nin yüksek hesaplanmasına sebep olur(36,46). lmpedans tip 

sayıcılar RBC için mükemmel bir doğrusallık ve RBC'ye bakmaksızın stabil bir MCV 

gösterirled38). 
Bir küme halindeki eritrositler bir tek büyük eritrosit olarak sayılacağından 

soğuk aglutininler hatalı olarak artmış MCV'ye yol açarlar(50). Üst eritrosit eşiğinden daha 

büyük kümeler sayılmayarak düşük bir hematokrite ve dolayısıyla uygun olmayan yüksek 

bir MCH'ya ve MCVH'ye yol açarlar. Kanın 37°c•a kadar ısıtılıp bekletilip bekletilmemesi 

durumları düzeltir. 
Ortalama korpüsküler Hemoglobin (MCH): Hücre başına tekabül eden ortalama 

hemoglobin miktarı MCH vasıtasıyla değerlendlrllebllir. MCH aş ağ ıdakl formüllerle 

hesaplanır. 

MCH= 

MCH= 
(pq) 

Hemoglobin (g/litrekan) 

Eritrosit sayısı 1o1 2 il itre 
veya 

Hb (gidi) 

RBC (x106/mikrol) 
x10 

Sonuçlar hücre başına plkogram (pq:10·12q) olarak ifade edilir. MCH çok kanallı 

aletlerde otomatik olarak hesaplanır. Hemoglobin miktarını yanlış olarak yükselten 

durumlar MCH'yı da yüksek gösterecektir . 

.Ortalama korpüsküler Hemoglobin Konsantrasyonu (MCHC): Erltrosltlerdeki 
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hemoglobin konsantrasyonu aşağıdaki formol yardımıyla elde edilebilir: 

MCHC= 
Hemoglobin (gidi) 

Hematokrit (%) 
.100 

Böylece MCH eritrositlerin desllltresl başına gram olarak veya yüzde cinsinden 

hemoglobin miktarını verir. Manuel metodlar kullanılarak elde edilen eritrosit 

indekslerinin en güvenilir olanı MCHC'dir. Çünkü hesaplanışı esnasında güvenilir olmayan 

eritrosit sayısı kullanılmaz. Anormal hücrelerin mevcudiyetinde artan saklı plazma 
dolayısıyla hematokritin yükselmesi MCHC'yl düşürecektir(51). 

Bu konuda en sık karşılaşılan problem demir ekslkliğ 1 anemlsldir. Manuel 

metodlarla düşük olduğu bulunan MCHC bazı elektronik metodlarla genellikle normal 

bulunmuştur. MCV ve MCHC değerleri arasında genellikle iyi bir uyum vardır. MCV, MCH, 

MCHC ortalama hesaplamalardır. Bu nedenle karışık hücre popülasyonuna sebep olan 

durumlarda anormallikleri ortaya çıkarmayabllirıer(27). Dolayısıyla periferik kan 

yaymasının incelenmesi ve kan hücrelerine ait hesaplamaların(40,41) değerlendirilmesi 

rutin hematolojik incilemenin bir parçası olarak kabul edilmektedir. 

Eritrosit Dağ ılım Genişi iği (RDW)(3o, 52 ,s3). RDV anizosltozun bir ölçümüdür. 

Günümüzde demir eksikliği anemisi için sensitif fakat spesifik olmayan bir gösterge olduğu 
düşünülmektedir. 

Hücrelerin elektronik olarak büyüklüğünü ölçüp herbir analize eş ilk eden 

eritrosit histogramlarını tesblt etme imkanı, bu histogramlardan eritrosit dağılım 

genişliğini ölçen yeni bir indeks ortaya çıkarmıştır(RDW) RDW hücre büyüklüğündeki 

değ iş !kliklerin bir indeksidir ve böylece anlzosltozu tesbit etmek üzere kullanılabilir. 

Normal durumda histogram simetriktir. RDV doğrudan histogramdan elde edilir. Standart 

bir istatistik değer olarak hesaplanır (eritrosit hacim dağılımının varyasyon katsayısı). 
Formül aşağıdaki gibidir: 

SD 

RDW= x10 

MCV 

Anemilerin MCV ve RDW'ye bağlı olarak sınıflandırmaları teklif edilmiştir. Bu 

hususta en fazla dikkati çeken konu RDW vasıtasıyla komplikasyonsuz heterozlgot 
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talassemller (RDV normal, MCV düşük) ile demir eksikliklerinin birbirinden ayrılması 

(RDW yüksek, MCV normal ile düşük) olmuştur. 

Trombosit indeksleri: 

Ortalama Trombosit Hacmi (MPV), Trombosit Dağ ılım Genlşliğ i (PDW) ve 

Piateletkrit (PCT): 
Kan PH'nı 6.5 ile 6.7'ye düşüren bir konsantrasyonda ACD içinde toplanan ve 37oc 

de tutulan kan en azından 4 saat boyunca sabit bir trombosit büyüklük dağılımını muhafaza 

eder(63). ACD/EDT karışımı oda sıcaklığında 8 saat boyunca kararlı bir ortalama trombosit 

volümünü devam ettirir(64). Bununla beraber ACD'li örneklerde elde edilen trombosit 

volum histogramları "lognormalite"'den önemli ölçüde sapma gösterir(65). EDTA ise 

trombositlerin izovolümetrik kOmeleşmeslne yol. açar. Bu şekildeki dağ ılımlar, trombosit, 

büyüklük eğrilerinden, trombosit dağ ılım genişliği (PDV) olarak isimlendirilen bir 

parametrenin elde edilmesine imkan tanır. 

Artmış MPV veya makrotrombositozis trombosit hiperdestrukslyonu vakalarında 

tesbit edilmiştir(54,55). Artmış PDV veya artmış trombosit anizositozunun da aynı vakalar 

için-daha sık olarak-tesbit edildiği belirtmiştir(56). 
MPV ve trombosit sayısı arasında tesblt edilmiş olan ters ilişkiyi(57-59) 

gözönüne olan nomogramlar-sağlıklı kişilerde %95 MPV dağılımı ile trombosit sayısı 

arasında ilgi kurarark geliştirilmiştır(57). 
Trombosit sayısının MPV ile çarpılmasıyla elde edilen ve trombositlerin total 

kanda işgal ettiği yer olarak tarif edilen plateletkrit (PCT) ölçümleri de doğrudan 

tromboslt sayısı ile değ işen bir parametre olarak tarif edilmiştır(59). 

Ayırıcı Lökosit Sayımı(27) 

Klasik şekilde kan yaymasının incelenmesiyle elde edilen lökosit formülü önemli 

ölçüde değişkenlik gösterir. Bunun sebebi saha hatasıdır. Sayım esnasında görülen hücreler 

bütün hücre popülasyonunun istatistik! temsilcisi olmayabilirler. Örneğin 1 oo hücreli 

bir ayırıcı sayımda %10 monoslt sayılmış olsa, %95 güven aralığı ile, gerçek monoslt. 

sayısının %4.9 ile17.6 arasında olduğu kabul edilebllir. 

Halbuki 10.000 hücreli bir ayırıcı sayımda %10 monoslt sayımı %9.4·10.7'1ik 

bir güven aralığına sahip olacaktır. Bu da göstermektedir ki kesinlik derecesini artırmak 



15 

için daha fazla sayıda hücre saymak gerekir. 

Lökosit formülü için ayırıcı cihazlardan lökosit volüm histogram analizini 

kullanan metodlar üzerinde durulacaktır (Coulter STKR ve . S-Plus serileri(41 ,47) ve 

benzeri bir çok clhazın(43) kullanıldığı gibi) Coulter "three part differential" kullanımı 
ve değ eri ile ilgili bir çok rapor yayınlanmıştır( 6 0 • 61). Eritrosit ve trombos'ıt 

histogramlarında hücrelerin gerçek büyüklüklerine karşılık gelecek şekilde sıklıklar 

çizilirken, beyaz küre histogramlarında büyüklüğü değişmiş beyaz kürelerin sıklığı 

çizilmektedir. Beyaz küre sayımı için kanı dilue etme esnasında kullanılan lizat 

eritrositleri eritmekte beraber beyaz kürelerin stoplazmik membranlarını patlatarak 

stoplazmaların büzülmüş nükleus ve granüllerin etrafında kollapse olmasına sebep 

oıur(41,43,47). Bu değişmiş beyaz küreler daha sonra volüm tesiriyle 100x75 mm.lik bir 

delik arasından akarak direnç vasıtasıyla büyüklükleri ve sayıları tesbit edilir. Veriler 35 

ile 450 fL arasındaki particuller için 256 kanallı bir histogramda toplanır. Bir kompüter 

algoritmi partikülleri 30-90 fL'de lenfositler, 90-160fL'de mononükleer hücreler, 

160-450 fL'de granülositler olarak sınıflandırır. 

"Coulter"ların yorumlayıcı raporlar ile birlikte tam bir ayrım temin eden 

g e ı işmiş şekil le rinde bile gerçek bir eozinofil ve bozofil sayısı veya lökosit 

anormalliklerinin spesifik olarak gösterilmesi mevcut değ ildir. Coulter Leucocyte 

Analyzer direnç hacim analizine ilave tekniklerle hücrelerin daha iyi bir ayrımına ve 

anormal hücrelerin daha iyi tesbitine imkan tanımaktadır. 

Yükseklik ve Hematolojik Ölçümler: 

Düşük atmosferik basınç nedeniyle kompansatuar sekonder polisltemi 
(eritrositoz) görülür. 

1878'de Paul Bert yüksek rakımda meydana gelen fizyolojik değ iş ikliklerin 

havadaki oksijen içeriğinin azalmasına bağlı olduğunu göstermiştir. 1970'de Vialut Uma 

Perudan (130) m. Moroccoha'ya (deniz seviyesinden 4570 m. yükseklikte) yolculuğundan 

sonra kendi kırmızı hücrelerinde artış tesbit etmiş ve bunun hipoksiye karşı 

kompansatuar adaptasyon olduğunu kabul etmiştir. Aynı zamanlarda, siyonozlu bir çok 
hastanın polisitemik olduğu da tesbit edilmiştir. 

insanın mükemmel fizyolojik adaptasyon kapasitesi en üstün şekliyle yüksek 

rakımda görülür. Yükseklik doku hipoksisine sebep olarak eritropotein salınımına, artmış 

eritrosit yapım hızına ve sonuçta artmış oksijen taşıma kapasitesi ile birlikte 
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polisitemiye sebep olur. Beyaz küre sayısı ve lökosit formülünde değişiklik gözlenmez: 

Yüksek rakıma alışmış klşllerd~ trombosit sayısında orta derecede azalma görülür bu da 

muhtemelen kan volümünün artışına bağlı olarak dilüsyon nedeniyle rölatif bir azalmadır. 

Yüksek rakımda hemoglobin konsantrasyonunundakl artış kanın az taşıma 

· kapasitesini güçlendirirken kanın viskozitesinl artırır ve kan akımının azalmasına yol 

açabilir. Bu iki zıt durum hipokslye cevap olarak gelişen polisiteminin uygunluğu 

konusundaki soruları ortaya çıkarmıştır( 64}. Eritrosit artışından sağlanan yarar oksijen 

taşıma kapasitesinrdeki artış değil, buna eşlik eden total kan volümündeki artıştır{65). Bu 

volüm artışı doku hücreleri ve kapiller arasındaki ortalama mesafenin kısalmasıyla 

birlikte yeni kapillerlerin açılmasına yol açar; bu durum kapiller az basıncı düş Ok olsa 

bile dokulara yeterli miktarda 02 teminini mümkün kılar. 

Eritrosit gerçekte anemik hipoksiye karşı normal kompansatuar mekanizmanın 

artmasıdır(66). Bu reaksiyon özellikle yüksek rakıma yeni gelenlerde barizdir; And 

dağlarında yaşayanlar da daha düşük derecede, Himalayalı yerlilerde ise en düşük derecede 
görülmüştod67). 

Meydana gelen eritrosit normokrom normositerdid68}. Kan volümü eritrosit 

kitlesinde geniş leme ile artmıştır. Demir bağ lama kapasitesi ve serum demir 
konsantrasyonu normaldir, ancar demir emilimi artmış olabllir(69). 
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MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmanın yürütüleceği anasınıfları, kreşler ve sağlık ocakları için gerekli 

izin 1989 yılı Ocak ayı içerisinde Erzurum Milli Eğ itim Müdürlüğü ve Sağlık 

M üdü rl üğ ünden alınmıştır. Anket uygulaması, fizik muayeneler, kan örneği alma 

işilemleri ve kan örnekleri ,üzerindeki çalışmalar Mart-Ağustos 1990 tarihleri arasında 

tamamlanmıştır. Elde edilen veriler üniversitemiz bilgi-işlem merkezinde bilgisayara 

aktarılarak veri tabanları oluşturulmuştur. 

Çalışılan Popülasyon: 

Çalışma popülasyonunu Erzurum ili şehir merkezinde yer alan bazı ilkokulların 

ana sınıflarına devam eden, kreşlere devam eden, sağlık ocaklarına çağırılan, hastanemiz 

sağ lam çocuk polinikliğ ine getirilen, en az bir yıldan beri bu merkezde ikamet eden, 

yaşları 0.5-6 yaş arasında yer alan 526 sağlıklı çocuk teşkil etmiştir. Çalışmaya dahil 

edilen ana sınıflarının bağlı olduğu üç ilkokul, (İsmet paşa ilkokulu, inönü ilkokulu, 

Atatürk ilkokulu) ve kreşler genellikle sosyoekonomik seviyesi yüksek aile çocuklarının 

devam ettiği kurumlardır. Bu seçim normal değerleri olumsuz yönde etkileyebilecek 

nutrisyonel anemi gibi bazı faktörleri elimine etmek amacıyla yapılmıştır(25) ve tartışma 

bölümünde söz konusu edilecektir. 

Bu okullarda ve sağlık ocaklarında sabahçı sınıflarda ve sabah kabul edilen sağlam 

çocukların hemen hepsi için anket uygulaması gerçekleştirilerek, ailelerinin izni olan ve 

yapılan fizik muayene sonucu sağlıklı olduğu tesebit edilen çocuklar çalışmaya dahil 
edilmiştir. 

Kullanılan Malzeme ve Aletlerin Kaynakları: 

Çalışmada kullanılan malzemelerin önemli bir kısmı Atatürk Üniversitesi 

Araştırma Fonu tarafından karşılanmış, örnekler üzerindeki incelemeler hastanemiz 

hematoloji labratuarında mevcut olan "Cell-Dyn 1500" isimli yarı otomatik hematoloji 

analizeri ile yapılmıştır. Veri tabanlarının oluşturulması ve istatistik hesaplamaların 

büyük çoğunluğu Atatürk Üniversitesi Bilgi işlem Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 



18 

Anket Uygulaması: 

Ek 1 'de gösterildiğ 1 şekilde hazırlanan anket formları lliglll çocuklara sınıflarında 

dağıtılarak veya sağlık ocaklarında ailelere verilerek gerekli açıklamalar yapılmıŞtır. 

Çalışmanın özellikleri ve yapılacak işlemler bu formlarda açıkca izah edilmiştir. 

Ailesinin imza ile onaylanmış yazılı izni olmayan çocuklar çalışmaya dahil 

e d i 1 m em iş tir. Anket formu vasıtasıyla alınan cevaplarla aş ağ ıdakl hususuların 

değerlendirilmesi planlanmıştır: 

1- Yaş ve cinsiyet 

2- Sosyoekonomik durum 

a- Ailenin aylık geliri 

b- Ailedeki klş ilerin sayısı 
c- Anne ve babanın tahsil derecesi 

3- Şehir merkezinde ikamet süresi 

4- Çocuğun beslenme alışkanlıkları 

0-2 yaş grubu çocuklar için özellikle değerlendirilmiştir. 

a- Anne sütü aldığı süre 

b- inek sütüne başlandığı ay 

c- Şu anda günlük almakta olduğu inek sütü miktarı 

d- Katı gıdalara başlama zamanı 

e- Fe'den zengin diyetle beslenip beslenmediği 

5- Dışkıda gözle görülebilecek parazitler 

6- Sürekli ishal varmı 

7- Kronik hastalıklar 

8- Bilinen bir kan hastalığı, yakın zamanda kansızlıkla ilgili bir tedavi, kan 

transfozyonu gibi durumların varalığ ı 

9- Yakın zamanda geçirilmiş bir hastalık, özellikle hafif de olsa son ay içinde 

geçirilmiş enfeksiyon hastalığı durumu 

10- Sürekli kullanılan veya halihazırda kullanılan ilaç veya ilaçların varlığı. 

Çocukların yaşları elde edilirken en yakın doğum günleri esas alınmıştır. örneğin 

beş yaş üç aylık bir çocuk beş yaşında, beş yaş on aylık bir çocuk altı yaşında kabul 

edilmiştir. 

Yöneltilen sorulara göre çocukların sosyo-ekonomik durumlarına ve antesedan 

enfeksiyon varlığına göre ileride belirtlleceğ i şekilde alt gruplara ayrılarak 
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değerlendirilmesi mümkün olmuştur. Rutin hematolojik parametrelere etki edebilecek bir 

özellliğ 1 görülen veya ilgili şehir merkezinde yaşama süresi bir yılın altında olanlar 

çalışma dışı bırakılmıştır. 

Fizik Muayeneler ve Örneklerin Toplanması: 

iki veya üç hekim, hemşire, lntörn öğrencilerden oluşan toplam 4-6 kişiden 

oluşan ekiple ilgili okul idareleriyle önceden görüşülerek kararlaştırılan günlerde sabah 

9.00-10.00 sıralarında okullara gidilmiş ve hazırlanmış uygun bir odada çalışılmıştır. 

Anket formları aileler tarafından önceden doldurulmuş ve izin verdiklerini 

belirtmek üzere imzalanmıştır. Anket formu hazır her çocuk dikkatlice fizik muayeneden 

geçirilerek bulgular kaydedilmiştir. Mevcut bir hastalığı olanlar-buna hafif akut 

enfeksiyonlar da dahildir- ve boy ve kilosu 3. persentllin altında olan çocuklar çalışmaya 

dahil edilmemiştir. 

Kan örnekleri alınacak çocukların işlemden yaklaşık iki üç saat öncesine kadar 

herhangi bir gıda almamış olmalarına ve aşırı fizik aktlvlteleden uzak şeklide 

bekletllmelerine dikkat edilmiştir. 

Her çocuğa bir numara verilerek bu numara istatistik hesaplamalar da dahli olmak 

üzere o çocuğun belirleyici kodu olmuştur. Bu numaralar anket formları, fizik muayene 

kartları, örnek tüplerinin etiketlenmesi ve örnekler üzerinde çalışmalar sırasında hep 

aynı kalmıştır. 

Venöz yolla kan almak için tek kullanımlık 21 G numaralı ve Scc'lik steril 

enjektörler kullanılmış, antekübltal fossadan alınan kan örnekleri derhal EDTA'lı özel 

tüplere koyulmuş ve ağızları kapalı olarak en kısa zamanda hastane hematoloji 

labratuarına ulaştırılmıştır. 

Cilt yoluyla kaplller kan almak için ise tek kullanımlık lancetler kullanılarak 

parmak delinip 40ML'lik pipetlerle kan alınıp içinde kuru EDTA ~lan tüplere koyulup ağzı 

kapatılarak en kısa zamanda hastane labratuarına ulaştırılmıştır. 

Kan örnekleri toplanırken kullanılan tekniğini ayrıntısı konusunda genel bilgiler 

kısmında anlatılan prensiplere titizlikle uyulmuştur. 

Hematolojik incelemelerin Gerçekleştirilmesi: 

Bu başlık altındaki bilginin ana kaynağı örneklerin çalışıldığı aletin el 
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kitabıdıd43). 

Rutin hematolojlk parametlerln elde edilmesi için kullanılan alet orijinal ismi 

"Cell-Dyn 1500 Automated Hematology Analyzer" olan, klinik · ıabratuarlarda in.· vitro 

tanıda kullanılmak üzere düzenlenmiş çok parametreli yarı otomatik bir hematoloji, 

analizeridir. Gerekli tetkikler dilue tam kan kullanılarak yapılmaktadır. 

Çalışılan Parametrelerin Smıflandmlması: 

A· Volumetrik ölçümle birlikte rezistans metodu kullanılarak tam kanın belirli 

bir hacminde mevcut olan aşağıdaki hücrelerin sayı ve büyüklüğünün ölçülmesi. 

1 • Lökositler veya beyaz küreler (WBC) 

2· Eritrositler veya kırmızı küreler (RBC) 

3· Plateletler veya trombositler (PL T) 

B· Otoblank ile cyanmethemoglobln metodunu kullanarak, tam kanın belirli bir 

hacmi başına mevcut hemoglobin (HGB) gram olarak ölçülmesi 

C· Büyüklük dağ ılım verilerinin (histogram) kullanılmasıyla aşağıdaki 

değerlerin elde edilmesi. 

1 • Lenfosit yüzdesi (L YM) 

2· Granülosit yüzdesi (GRAN) 

3· Orta büyüklükte beyaz küreler yüzdesi (MID) 

4· Ortalama eritrosit hacmi (MCV) 

5· Kırmızı küre dağılım genişliği (RDW) 

6· Ortalama trombosit hacmi (MPV) 

7- Tromboslt dağ ılım genişliği (PDW) 

D· Ölçülmüş veya elde edilmiş uygun verileri kullanarak aşağıdaki değerlerin 

hesaplanması. 

1 • Hematokrit (HCT) 

2· Ortalama eritrosit hemoglobin (MCH) 

3· ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) 

4· Platekrit (PCT) 

"Cell-Dyn 1500"1e ilgili Özet Bilgiler: 

Bütün sayısal ve grafik veriler bir ekranda izlenilerek, her bir parametre için 
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rapor siklusun sonunda standart grafik kaydedici ile, kağıt üzerine otomatik olarak 

kaydedilir. 

Dilue hücrelerin her biri ölçüme hassas delikten geçtikçe onu tesblt etmek ve 

başlangıçta büyüklüğünü ölçmek üzere iki harici iletim sistemi kullanmıştır. Bunlardan 

birisi beyaz küre diğeri trombosit ve eritrosit ölçümü için hazırlanmıştır. ,Her bir ölçüm 

civasız çift ölçüm tüpü vasıtasıyla hacim olarak tayin edilir. Sistem her ölçüm sonrası 

kendi kendini otomatik olarak temizler. Gelişmiş bir kompüter sistemi durumunu izler, 

sonuçları depo halinde saklar, kalite kontrol programlarını çalıştırır, anormal verilere 

dikkati çeker, diagnostik kayıtları hazırlar, dolayısıyla Cell-Dyn 1500'ün çalışmasını 

kontrol eder. 

Kullanıcı ekranın alt kısmındaki kutularda gözülen işaretler vasıtasıyla tarif 

edilen birçok seçenekten spesifik bir fonksiyonu seçebilir. Bütün lnternal sistemler 

modüller olarak inşa edilmişlerdir ve etkili bir servis imkanı tanımak üzere kolayca 

ulaşabilir yapıdadırlar. 

Örneklerin Dilüsyonu: 

Tam kan (40 mlkrolitre) seri halde AD 150 isimli dilütor ile eksternal olarak 

dilue edilir. 1 :25.000'lik ilk dilüsyon eritroslt/trombosit iletim sisteminin altına 

yerleştirilir ve eritrositlerle trombositlerin sayı ve dağ ılım büyüklüklerini ölçmek üzere 

kullanılır. 

Diğer dllüsyon (1:250'lik) beyaz küre sisteminin altına yerleştirilmiştir. 

Çalışma siklusu harekete geçirildiğinde, burada özel eritici miyar (lizat) ilave edilir. Bu 

eritici geride 2 femtolltreden daha düşük bir hücre membranı bırakarak, sitoplazma ve 

hemoglobin eritrositlerden açığa çıkmasını sağlar. Stiplozma aynı zamanda beyaz 

kürelerden de dışarı salınarak hücre mebranının nükleus ve eğer mevcutsa stoplazmlk 

granüllerin etrafında toplanmasına sebep olur. Bu eriticlye (llzat) maruz kalmış dllüsyon, 

beyaz kürelerin sayısını ve modiflye büyüklük dağ ılımını ölçmek üzere kullanılır. Açığa 

çıkan hemoglobin miktarıda bu arada ölçülür. 

Hücrelerin ilk Ölçümü: 

Rezistans metodunu kullanan iletim sistemi deliğinin ölçüme hassas bölgesinde 

hücrelerin tesblti yapılır. Bu delik vasıtasıyla bir eksternal elektroddan, bir lnternal 
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elektro da doğru akan sabit bir akım içerisine her bir. hücre düstükçe, meydana gelen· 

elektrik! iletkenlik değişiklikleri eşdeğerli bir voltaj akımı oluşturur. üretilen atımların 

sayıları tesbit edilen hücre sayısına tekabül edilmektedir. Her bir atımın büyüklüğü direkt 

olarak temsil ettiğ 1 hücrenin· hacmi ile orantılıdır. Özel olarak hazırlanmış miyarlar 

kullanarak lizat ile değ iş tiri im iş hücrelerin üç farklı alt grubunu oluşturmak üzere 

elektronik ölçüm mümkündür. Bu miyarlar lökositlerden stoplazmanın açığa çıkışını 

kontrol ederler. Örneklerin normal lökosit alt grupları elektronik olarak ölçüldüğünde 

veriler üç farklı alt grup şeklinde elde edilirler. ilk alt grup içine dahli edilen hücreler 

lenfositlere karşılık gelen hücrelerdir (küçük hücre bölgesi). Monositıer, eozinofiller, 

bazofiller, blastlar veya diğer WBC prekürsorlerl ikinci alt gruba girerler (orta 

büyüklükte hücre bölgesi). 

Notrofilik granülositlere karşılık gelen hücreler stoplazmalarında bulunan 

granüller nedeniyle eritici ile modifiye edilmiş en büyük ölçüme sahiptirler (gerçek 

büyüklükleri mononükleer lökositlere eşit veya onlardan küçük olmasına rağmen) ve 

üçüncü alt grup içine dahil edilirler (büyük hücre bölgesi). 

Atımların Büyütülmesi, Mukayesesi ve Kabulü: 

Başlangıçta ölçümüş her atım büyütülür ve sadece belirli bir amplitüde sahip 

işaretleri kabul etmek üzere kalibre edilmiş internal referans voltaj kanalları ile 

karşılaştırılır. Özel bir kanda kabul için her bir atımın elektronik büyüklüğü bu kanala 

ait mukayese referans voltajı içinde olmalıdır. · 

Volumetrik Ölçüm: 

Dilue · numunenin tam bir volümü, ölçüm tüpü ile her bir sayım siklüsü boyunca 

ölçülür. Cell-Dyn 1500 her bir hücreyi hacim olarak ölçmek üzere civasız, çift ölçüm 

yapan bir tüp sistemi kullanır. Mevcut iki kolondan birisi ölçülen beyaz küre 

dilüsyonunun miktarını, diğeri eritrosit ve tromboslt dilüsyonunun miktarını ölçmek için 

kullanılır. 

Verilerin Gösterilmesi ve Ayrılması: 

Celi Dyn 1500 her bir siklüs boyunca otomatik olarak bir ekran üzerinde bütün 



23 

sayısal ve grafiksel büyüklük dağ ılım verilerini g1>sterir. Her bir çatışma boyunca çıkan 

veriler standart grafik printeri ile kağıt üzerine basılır. 

Sayım ve Histogramlann Gôsterilmesl: Her bir ölçüm siklüsünün 

tamamlanmasıyla veriler ekran üzerinde görünür. Eritici ile modifiye beyaz küreler, 

eritrositler, trombositler için büyüklük dağ ılım verileri ekranda görünür ve bir bileşik 

histogram olarak basılır. Ölçülen veriler horizontal "x" axis üzerine femtolitre olarak 

işaretlenir. Vertikal "y" axis üzerine ise hücre sayılarının .nlsbi sıklığı işaretlenir. 

Her bir sayımın sonucu, tekabül eden histogram verilerinin sol tarafında aşağıdaki 

şekilde gösterilir (Here bir "x" bir rakama karşılık gelmek üzere): 

WBC: XX.X k/mikrol. Tam kanın bir mikrolitresinde bin olarak lökosl sayısı. 

RBC: X.XX M/mikrol. Tam kanın bir mikrolltresinde milyon olarak eritrosit 

sayısı. 

PL T: XXX.k/mikrol. Tam kanın bir mikro litresinde bin olarak trombosit sayısı. 

Hemoglobin Ölçümü: Cell Dyn-1500 erimiş dilüsyonların spesifik bir dalga 

boyuna sahip (540 nm) ışığı absorbe etme yeteneğini ölçer. Dilue eritrositler-ilgili 

eriticinin mevcudiyetinde-kimyasal olarak "cyanmethemoglobin"e dönüşen hemoglobini 

açığa çıkarırlar. Her bir hemoglobin neticesi aşağıdaki gibi gösterilir. 

HGB: XX.X g/dl Tam kanın desilitresi başına gram olarak hemoglobin. 

Ortalama Eritrosit Hacmi (MCV): Hematokrit (HCT), K1rmızı Küre Dağılım 

Genişliği (RDW): Cell-Dyn 1500 eritrosit büyüklüğü dağılım verilerinden ortalama 

hücre volümünü (mean celi volüme MCV) tayin eder. Gösterilen her bir "MCV: XX.fl" 

neticesi doğrudan femtolltre olarak rapor edilir. 

Hematokrit neticesi aşağıdaki formül kullanılarak eritrosit sayısı ve MCV'den elde 

edilir. 

HCT: (RBC XMCV): 1 O 

Her bir "HCT: XX.X%" neticesi yüzde olarak rapor edilir. 

Eritrosit dağ ılım genişliği (RDW) eritrosit büyüklüğü dağ ılımından tayin edilir. 

RDW ortalama eritrosit etrafındaki eritrosit büyüklük yayılımın (standart 

deviasyonunun) varyasyon katsayısıdır. Her "RDW: XX.X % " neticesi yüzde olarak rapor 
' 

edilir. 

Eritici ile Modifiye Edilmiş Lôkoslt Alt Grup/an: Cell Dyn 1500 üç lökosit alt 
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grubu hücrelerinin yüzdelerini tesbit etmek üzere lökosit büyüklük verilerini analiz eder~ 

Lökositle beyaz küre hücrelerinin en küçükleridir ve beyaz küre histogramının 35 

ile 98fl büyüklük sahasına dahli edilirler. "XX.X o/ol" neticesi total beyaz küre sayısı 

içinde lenfositlerin yüzdesini gösterir ("L YM: XX.X" neticesi mikrolitre başına bin olarak 

mutlak lenfosit sayısını verir). 

Nötrofiller eritici ile modifiye edilmiş dllüsyonda stoplazmik granülleri nedeniyle 

eritici ile modifiye beyaz küre dağ ılımının· 135 ile 350 femtolitrelik bölgesinde yer 

alırlar. "XX.X %G" neticesi total beyaz küre sayısı içinde granülositik nötrofillerin 

yüzdesini gösterir ("GRAN: XX.X" neticesi mikrolitrede bin olarak mutlak sayıya işaret 

eder). 

Eozinofiller, bozofiller, monositler eritici ile modifiye bir dilüsyonda 98 ile 135 

fl'lik orta büyüklük sahasına dahli edilen hücreler ile korelasyon gösterirler. Diğer 

mononükleer hücreler (blastlar, metamyelositler vs.) de orta büyüklük bölgesine giren 

hücrelere uygunluk gösterirler. "XX.X %M" neticesi yukarıdaki hücrelerin total beyaz 

küre sayısı içindeki yüzdesini gösterir. ("MD: XX.X" neticesi mikrolltre bin olarak mutlak 

sayıyı verir). Normal örneklerde, bu orta büyüklükte hücreler bölgesi monositler, 

eozinofiller ve bozofillere karşılık gelir. 

Ortalama Trombosit Volümü (MPV), Plateletkrik (PCT), Trombosit Dağılım 

Genişliği (PDW): MPV'yi elde etmek üzere trombosit histogramını analiz etmek için bir 

alg o ritm kullanılır. "MPV: XX.X fl" neticesi doğrudan femtolitre olarak rapor edilir. 

Plateletkrit, platelet sayısı ve MPV'den aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

PCT: (PL TxMPV):1 O 

"PCT: XX %" neticesi yüzde olarak rapor edilir. 

PDW trombosit büyüklük dağılımının geometrik standart deviasyonudur. "PDW: 

XX.X 1 O(ESD)" neticesi trombosit histogram verilerinden elde edilir ve 1 o GSD olarak 

rapor edilir. 

Ortalama Eritrosit Hemoglobini (MCH), Ortalama Eritrosit Hemoglobin 

Konsantrasyonu (MCHC): MCH ve MCHC uygun parametreler ölçüldüğünde otomatik olarak 

hesaplanır. Aşağıdaki formüller kullanılır. 

MCH: (HGB:RBC)X1 O 

MCHC: (HGB:HCT)X100 

"MCH: XX.X pg" neticesi pikogram olarak rapor edilir. 

"MCHC: XX.X q/dl" neticesi desilitre başına gram olaraka rapor edilir. 
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Komple Siklus Zamanı: 

Bir numuneyi çalıştırmak için gerekil siki us zamanı 50 ± 1 o saniye olarak 

belirlenmiştir. 

Cihazın Performans Özellikleri: 

Doğruluk (accuracy) ölçülen verilerden, WBC, RBC, PLT ve HGB için; 

histogramlardan elde edilen verilerden MCV ve HCT için; referans m·etodu ve/veya 

mukayese analizeri (coulter S-PLUS iV) ile 0.98'in üstünde bir korelasyon elde 

edilmiştir. 

PDW, MPV, lenfosit ve granülosit sayıları için-bütün değerlerde-mukayese 

analizeri (coulter S PLUS iV) ile 0.90'dan büyük korelasyon elde edilmiştir. 

Coulter S-PLUS ile orta büyüklükte beyaz küre hücre sayıları için 0.60'dan büyük 

korelasyon elde edilmiştir. 

PDW ve plateletkrit için korelasyon verisi. elde edilmemiş tir (Aletin 

değerlendirildiği ülke olan ABD'de değerlendirme tarihinde, bu parametreler için herhangi 

bir referans metod veya mukayese anallzer sonucunun mevcut olmadığı belirtilmektedir). 

Kesinlik (precision): Cell-Dyn 1500 ile örnek içi "kesinlik" aynı örneğin 1 O ile 

30 kere peşpeşe çalışılmasıyla elde edilen sonuçlardan hesap edilen varyasyon katsayısı 

olarak tayin edilmiştir. Bu işlem rutin alet çalışmasını teyid için kullanılmıştır. Gün içi 

kesinlik aynı örneğin 24 saat boyunca tesadüfi olarak 10-30 kere çalışılmasıyla elde 

edilen sonuçlardan, aynı şekilde tayin edilmiştir. Bu işlem kısa süreli kalibrasyon 

kararlılığını kontrol etmek üzere kullanılmıştır. Bu hesaplamalarda elde edilen varyasyon 

katsayıları; WBC için < %3, L YM için < %8, GRAN için ·'.~ < %8, RBC için < %2, HGB için < 

% 1.7, HCT için < %2, MCV için < %2, PLT için %5, MPV için < %4 olarak bulunmuştur. 

Miyar Sistemi: 

Kalibrasyon açısından alet ile birlikte "Cell-Dyn 1500 Diluent", "Lyse Reagent", 

ve "ısotonic Detergent" kullanılması önemlidir. Örnekleri toplamak için parçacıklardan ve 

elektriki yüklerden arındırılmış Cell-Dyn 1500 örnek kapları kullanılmaktadır 

(Çalışmamız boyunca söz konusu miyarıar ve örnek kapları kullanılmıştır). · 
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Örneklerin işlenme Öncesine Alt Bilgiler: 

EDTA'lı tüplere daha önce alınmış olan venöz kan örneklerinin iyice karıştırılması 

için tüpler dilüsyon işleminden önce DYN-A-MIX isimli ve Cell Dyn sistemlerinde· 

kullanılmak üzere hazırlanmış hematoloji karıştırıcısına konmuş sonraki işlemlere 

buradan alındıktan sonra geçilmiştir. Örneklerin büyük bir kısmı 2-3 saat lçlnrde 

çalışmış ve bu süre en geç çalışılan örneklerde bile 4 saati ·geçmemiştir. 

Örneklerde gerekil işlemler ekonomik nedenler yüzünden ve rutin labratuar 

çalışmasını engellememek için sadece bir kere yapılabilmiştir. 

Kalibrasyon: 

Cell-Dyn 1500'ün kalibre edilerek satışa arzedlldiğ i; sık olarak yeniden 

kalibrasyona gerek duyulmadığı; gerekil miyarlar kullanılıp bakımı yapıldığı takdirde 

elektronik olarak stabil bir alet olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte el kitabında 

kalibrasyonun günlük olarak gözden geçirilmesi de istenmiştir. 

Çalışmamız süresince-ayrı ayrı her bir parametrelere için QC (kalite kontrol) 

örneklerinde elde edilen değerler hiç bir zaman "Cell-Dyn"in kalibrasyon dışı olduğuna 

işaret etmedi. Böylece her sabah miyarlar değiştirildikten sonra, kalibrasyonunu gözden 

geçirilmesi dışında herhangi bir işleme gerek duyulmadı. 

İlave Çalışmalar: 

örneklerin herbirine ait değ erlerle birlikte periferlk yaymaları da elde edilmiş, 

ancak çalışmanın genişliği nedeniyle değerlendirmeleri uzun zaman gerektirdiğinden uygun 

şekil de etiketlendirilip daha sonra başka çalış mal arda değ erlendirllmek üzere 

saklanmıştır. 

Veriler ve istatistikl işlemlerle ilgili Bilgiler: 

Kayıt ve Kodlamalar: 

Her şahıs için "Cell-Dyn 1500" ile elde edilen 15 parametreye ait veriler, 

örneklerin alınması esnasında şahıslara verilen numalarla birlikte bilgisayara 
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yüklenmiştir. Ayrıca aşağıda belirtilen şekilde kodlanan diğer bilgiler de her bir şahıs için 
ayrılan bölüme eklenmiştir. 

Rutin Hematolojlk Parametrelere Etkill Olabilecek Bazı Faktörlerin 
incelenmesi: 

Bu çalışmada, önce, belirlenen hematolojik parametrelere ebeveyn eğitim durumu, 

ailede kişi başına düşen aylık gelir, son bir ay içinde geçirilen enfeksiyon durumlarının 

etkileri araştırı I mı ş tı r. 0-2 yaş grubu çocuklar için yukarıdakilere ilave olarak 

beslenmenin etkisini araştırmak üzere anne sütü aldığı süre inek sütüne başlama zamanı, 

bir günde aldığı. inek sütü miktarının da bu parametrelere etkisi araştırılmıştır. 

Muhtemel etkileri incelenen faktörlerin birbirinden bağımsız olarak ele alınması 

hatalı olabilir. Özellikle çalıştığımız grupta da olduğu gibi özellikle alt gruplar içinde 

fertlerin dağ ılımı dengeli değ ilse faktörlere ait etki payları gerçek değ erlerden farklı 

bulunabilir. Bu bakımdan herhangi bir özelliğe birden fazla faktörün etkisi varsa, 

bunların birlikte düşünülmesi gerekir. Böylece faktörlerin birlikte analizi için "en küçük 

kareler metodu" nun kullanılması uygun görülmüştür(70). Bu metod incelenen faktörlerin 

etki paylarını en az hata ile, yani hata kareler toplamını minimum olacak şekilde tahmin 

eder. Metodda ilk adım analize uygun modelin seçilmesidir. 

Çalışmamızda yukarıda bahsedilen faktörler şu şekilde ele alınmıştır. 

1- Ebeveyn eğ itim durumu: Anne veya babadan hangisi daha yüksek dereceli bir 

okul mezunu ise, o esas alınarak ebeveyn eğitm durumu üçe ayrılarak kodlanmıştır. 

O: ilkokul ve aş ağ ısı 

1: orta dereceli okul 

2: Yüksek okul 

2- Ailede kişi başına düşen aylık gelir: Ailenin aylık geliri ailedeki kişi sayısına 

bölünerek kişi başına düşen aylık gelir bulunmuş ve üçe ayrılarak kodlanmıştır (Bu 

şekildeki ayrım popülasyonumuzu üçe. ayıran ihtiyari bir seçimle yapılmıştır. (Değerler 

1989 yılı itibariyle göz önüne alınmalıdır). 

O: < 50 bin TL 

1: > 50 bin, < 100 bin TL. 

2: > 100 bin TL. 
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3- Son bir ay içinde geçirilmiş enfeksiyon hikayesi {antesedan enfeksiyon). 
O: Son bir ay içinde enfeksiyon hikayesi yok 

1: Son bir ay içinde bir enfeksiyon hikayesi var 

2: Son bir ay içinde birden fazla enfeksiyon hikayesi var. 

4- Çocuğun aldığı anne sütünün süresi 

O: Çocuk hiç anne sütü almamıştır 

1: 0-3 ay süreyle anne sOtü almıştır 

2: 4-6 ay süreyle anne sata almıştır 

3: 7-9 ay anne sütü almıştır 

4: 10-12 ay anne sütü almıştır 

5: 12 aydan fazla süreyle anne sOtO almıştır. 

9: anket formunda bu soruya cevap verilmemiştir. 

5- Çocuğa inek sütü verilmeye ne zaman başlanmıştır. 

o: Çocuk hiç inek sata almamıştır 

1: 0-3 ay içinde inek sütüne başlanmıştır 

2: 4-6 ay içinde inek sütüne başlanmıştır 

3: 6-9 ay içinde inek sOtOne başlanmıştır 

4: 10-12 ay içinde inek sütüne başlanmıştır 

5: 12 aydan. sonra inek sütüne başlanmıştır 

9: Anket formunda bu soruya cevap verilmemiştir. 

6· Çocuğun günlük aldığı inek sütü miktarı ne kadardır. 

o: 0-1/4 litre almaktadır 

1: 1/4 • 1/2 litre almaktadır 

2: 1/2 - 1 litre almaktadır 

3: 1 litreden fazla almaktadır. 

Değişkenlere ait ortalamalar ve en küçük kareler ortalamaları, kareler toplamı, F 

değ erlerinin tesbltl için Harvey tarafından yazılan bilgisayar programı 

ku ilanı I m ış tır(71). 

fncelenen değişkenlerden, hematolojik parametreleri normalden saptırıcı yönde 
etkisi olabilecek faktörler de birlikte değerlendirilmiştir. 
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Elde edilen F değerlerine alt rakamlar her bir parametre için değişkenlerin etki 

derecelerine ait önemlilik dur~mları tesblt edilmiştir. Önemlilik gösteren değişkenlerin 

alt gruplarına alt ortalama farklarının kıyaslanması için· LSD testi uygulanmıştır(72). LSD 

değ erleri alt gruplar arası ortalamaların farklarıyla kıyaslanarak bu grupların 

aralarındaki farklılıklar belirlenmiştir. 

Bulgular bölümünde ayrıntılı olarak bellrtlleceğ 1 üzere HGB'e alt normal 

değerlerin hesaplanmasına geçilmeden önce gelir durumu O kodunda olanlar popülasyon 

segmentinden çıkarılmı.ştır. PL T'e alt olanlarda ise antesedan enfeksiyon için 1 ve 2 

kodunda olanların çıkarılması gerekli görülmüştür. Bu şekilde modJfiye yeni 

popülasyonlar elde edilmiştir. 

Klinik kullnıma kolaylık sağlama amacıyla elde edilen değerlerin gruplandırılması 

yapılmıştır. Cinsiyet ve yedi ayrı yaş (0.5-6) değişkenler olarak kabul edilip Harvey'in 

programı ile önemlilikler araştırılarak yaş farklılıklarının önemli ilk gösterdiğ ı herbir 

parametre için yaşlar arası gruplandırılmalar yapılmış ortalama ve standart sapmalar 

elde edilmiştir. 

Veri kayıtları ve istatistik programların kullanılışında Atatürk Üniversitesi Bilgi 

işlem Merkezi imkanlarından faydalanılmıştır. 

Normal Değerlere Ait Son lstatistikl Hesaplamalar: 

Sonuç olarak MINITAB paket program(73) ile değiştirilmiş her bir popülasyon 

için; bütün grupta, ayrı ayrı yaş ve cinsiyetlerde, biraraya getirilmiş yaş gruplarında 

ortalamalar ve standart sapmalar elde edilmiştir. Modifiye; popülasyonların genel 

ortalamalarına ait histogramlar aynı program ile elde edilerek bütün parametreler için 

Gaussian tarzında dağılım olduğu görülmüştür. 
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BULGULAR 

Uygulanan anket formları ve yapılan fizik muayeneler sonucu sağlıklı oldukları 

tesbit edilen ve 1869 m. yükseklikte olan Erzurum ili içerisinde bir yıldan fazla ikamet 

etmekte olan 0.5-6 yaş arasındaki 673 çocuktan alınan kan örnekleri değerlendirildi. 

1989 Mart ayında başlatılan çalışma 1991 Ocak ayında tamamlandı. 

Yapılan fizik muayenede solukluk dışında sağlıklı bulunan ve kan alınan 92 vakada 

labratuar sonuçlarla orta derecede demir ekslkllğ i tesbit edildi. Bu vakalarda HGB 

değerleri 8.5-11.5 gidi MCV değerleri 55-67 fl, RDW değerleri %16.2-20.4 arasında 

idi ve bunlar referans değer elde edilecek popülasyondan çıkarıldı. Ayrıca 0.5-2 yaş için 

RDW %16'nın, 2 yaşın üzerinde ise %14.5 üzerinde olan 31. vakayıda RDW'yl anemi 

kriteri olarak aldığımız için genel popülasyonun dışında tuttuk. 

24 klş inin kan örneklerinden pıhtılaşma meydana gelmesi nedeniyle 

yararlanılamadı. 

Sonuçta referans değerleri elde etmek üzere hesaplamaların yapıldığı popülasyon 

526 kişiden oluştu. Bu çocukların yaş ve cinsiyetlerine göre dağ ılımı tablo 1 'de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1: Normal Değerler için Kaynak Oluşturan Çocukların Yaş ve Cinsiyete 

Göre Dağılımı. 

CiNSİYET 
YAŞLAR (YIL OLARAK) 

0-6 o 1 2 3 4 5 6 

Erkek 275 20 26 29 47 34 49 70 
Kız 251 19 29 33 35 34 47 54 
Toplam 526 39 55 62 82 68 96 124 

Materyal ve metod bölümünde belirtilen faktörlerin alt gruplarının ilgili 

ölçümlere etkileri araştırıldı. Söz konusu değişkenlere ait alt grupl~r ve bunlara ait 

eleman sayıları Tablo 2'de gösterilmiştir~ Tabloda görüleceği gibi popülasyon seçilirken 

mümkün olduğu kadar eğitim seviyesi daha iyi olan allelerin çocukları, kişi başına düşen 

aylık geliri daha yüksek olanlar, antesedan enfeksiyon olmayanlar seçilmiş olmasına 

rağmen her alt grupta, o grubun etkisini araştırabilecek sayıda yeterli eleman vardır. 
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Tablo 2: Rutin Hematolojik Parametrelere Etkisi Araştırılan Değişkenlerin Alt Grupları ve . 
Bunlardaki Eleman Sayıları. 

ETKiSi ARANAN ALT GRUPLAR VE ELEMAN TOPLAM 
FAKTÖR KODLAR! SAYISI SAYI 

EBEVEYN EGITIM ilkokul ve Aşağısı :O 142 
DURUMU Orta Dereceli Okul : 1 201 526 

Yüksek Okul :2 183 
• 162 

. Kl§i BAŞINA < 50 bin TL. :O 
DUŞEN AYLIK GELiR > 50 bin; < 100 bin TL :1 188 526 

> 100 bin TL :2 176 

SON BİR AYA AİT Enfeksiyon hikayesi yok :O . 142 
ANTESEDAN ENFEKSİYON Bir enfeksiyon hikayesi var : 1 .201 526 

Birden fazla enfeksiyon hik.var :2 14 

ÇOCUGUN ANNE SÜTÜ Anne sütü hiç almamış :O 11 
ALDIGI SÜRE Anne sütü 3 ay almış :1 19 

Anne sütünü 4-6 a almış :2 23 157 
Anne sütünü 7-9 ay almış . :3 22 
Anne sütünü 10-12 ay almış :4 45 
Anne sütünü 13 aydan fazla almış :5 26 
Bu soruya cevap verilmemiş :9 11 

İNEK SÜTÜNE NE inek sütü hiç almamış :O 14 
ZAMAN BAŞLANDIGI 0-3 ay arasında başlanmış :1 32 

4-6 ay arasında başlanmış :2 33 157 
7-9 ay arasında başlanmış :3 12 
10-12 ay arasında başlanmış :4 16 
13 aydan sonra başlanmış :5 3 
Bu soruya c~vap verilmemiş :9 47 

ŞU ANDA ALDIGI Hiç almıyor :O 47 
GÜNLÜK iNEK . 1/4 - 1/2 litre :1 48 157 
SÜTÜ MIKTARI 1 /2 - 1 litre :2 15 

Bu soruya cevap verilmemiş :9 47 

1: Değerler 1989 yılı başını yansıtmaktadır. 
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Tablo 3: Ebeveyn Eğitim Durumunun Hematolojik · Parametrelere Etklsı. 1 • 2 

PARAMETRE KARELER . KARELER F p 
ÖNEMLiLiK LER TOPLAM! ORTALAMASI DEGERI DEGERI 

WBC 21.699440 10.849720 2.027 P>0.05 önemsiz 
. 

LYM 17.376055 8.688043 0.094 P>0.05 Önemsiz 
MID. 22.4 77654 11.238827 0.737 P>0.05 önemsiz· 
GRAN 3.130205 1.565102 0.013 P>0.05 Önemsiz 
RBC 2.307579 1.153790 5.518 P<0.01 Önemli 
HGB 2.299895 1.149947 0.746 P>0.05 Önemsiz 
HCT 100.080001 50.040001. 2.393 P>0.05 önemsiz 
MCV 66.790154 33.395077 0.947 P>0.05 önemsiz 
MCH 11. 794244 5.897122 0.620 P<0.05 Önemsiz 
MCHC 52.235260 26.117630 3.486 P<0.05 önemli 
RDW 16.438062 8.219031 2.756 P>0.05 Önemsiz 
PLT 34.563. 994032 17281.997016 1.339 P>0.05 Önemsiz 
MPV 3.257386 1.628693 1.22 P>0.05 Önemsiz 
PCT 0.017145 0.008573 1.213 P>0.05 Önemsiz 
PDW 0.813753 0.406877 0.227 P>0.05 önemsiz 

1: Serbestlik derecesi 2'dir. Gruplar ilkokul veya daha düşük eğitim seviyesi, orta 

dereceli okul seviyesi, yüksek okul seviyesi şeklindedir. 

2: En küçük kareler varyans analiziyle. 

Ebeveyn eğitim durumununu hematolojik parametrelere etkisi kBC için çok önemli 

(p<0.001 ), MCHC için önemli (p<0.05) bulunurken, diğer parametreler için önemsiz 

bulunmuştur (Tablo 3). 

Bu etkinin önemli bulunduğu parametrelerden RBC ve MCHC için LSD bir gruplama 

elde edilememiş, tahsilin bu parametreler üzerine etkisi tesblt edilmişse de bunun 

herhangi bir gruba meyletmediği bunun nedeninin de değerlendirmeye katılmayan başka 

faktörlerin etkisi olabileceği düşünülmüştür. Böylece eğitim durumuyla ilgili hiç bir grup 

referans değerlerinin elde edileceği popülasyondan çıkarılmamıştır. 

Ailede fert başına düşen aylık gelir durumunun HGB üzerine önemli etkisi 

· görülmüştür (p<0.01). HGB için LSD ile en düşük gelir grubunun tek başına bir grubu 

oluşturduğu görülmüştür. Bunun üzerine HGB ölçümleri için daha düşük ortalamaya sahip 

olan ailelerinde fert başına düşen gelir ayda 50 bin < olan 162 çocuk HGB referans 

değerlerinin elde edileceği populasyondan çıkarılmıştır. Ailede fert başına düşen aylık 

gelir durumunun diğer parametrelere etkisi önemsiz bulunmuştur(Tablo 4). 
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Tablo 4: Ailede Fert Başına Düşen Aylık Gelir Durumunun Hematolojik Parametrelere. Etklsl.1, 2 

PARAMETRE KARELER KARELER F P. 
ÖNEMLiLiK LER TOP LAMI ORTALAMASI DEGERI DEGERI 

WBC 9.473286 4. 736643 0.885 P>0.05 önemsiz 
LYM 29.746678 14.873339 0.162 P>0.05 Önemsiz 
MID 44.893176 22.446588 1.471 P>0.05 Önemsiz 
GRAN 16.678905 8.339452 0.070 P>0.05 Önemsiz 
RBC 0.179933 0.089966 0.430 P>0.05 Önemsiz 
HGB 10.599816 5.299908 3.437 P<0.01 Önemli 
HCT 3.619365 1.809683 0.087 P>0.05 Önemsiz 
MCV 60.552897 30.261448 0.859 P>0.05 Önemsiz 
HCH 16.860726 8.430363 0.886 P>0.05 Önemsiz 
HCHC 19.601447 9.800723 1.308 P>0.05 önemsiz 
RDW 21.267855 10.633927 3.565 P<0.05 Önemli 
PLT 984 76. 709970 49238.352488 3.814 P<0.05 · ·önemli 
MPV 8.370796 4.185398 2.884 P>0.05 Önemsiz 
PCT 0.042008 0.021004 2.972 P>0.05 önemsiz 
RDW 3.896690 1.948343 1.087 P>0.05 Önemsiz 

1: Serbestlik derecesi 2'dir. Gruplar; (1989 yıl itibariyle) 50 bin TL'nin altı, 

50-100 bin TL. 100 bin TL üstü şeklindedir. 

2: en küçük kareler varyans analizi ile. 

Tablo 5'den ailede fert başına düşen aylık gelir seviyesi düşük olan çocukların HGB 

ortalamalarının düşük olduğu görülebilir. 

Tablo 5: Ailede Fert Başına Düşen Gelire Göre Oluşturulan 

Alt Gruplarda HGB Ortalamaları. 

ALT GRUPLAR 

< 50 bin Ti :O 
> 50 bin Tk100 bin TL 
> 100 bin TL :2 

HGB (gidi) . 

12.78 
13.03 
13.26 

Son bir ay içindeki antesedan enfeksiyonun (PL T) trombosit sayısı üzerine 

artırıcı yönde önemli etkisinin olduğu görOlmOş ve bu etkinin birden fazla enfeksiyon 
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geçirenlerde daha fazla oldugu da gözlenmiştir. Bu faktören PLT dışında başka bir 

parametreye etkisi görOlmemiştir(Tablo 6). Dolayısıyla trombosit sayısı için antesedan 

enfeksiyonlu 126 kişi referans degerlerin elde edilmesi sırasında hesaplamaların dışında 

tutulmuştur. 

Tablo 6'dan antesedan enfeksiyon geçirmiş olanların tromboslt sayı 

ortalamalarının geçirmemiş olanlara kıyasla daha yOksek oldukları: görOlebillr. 

Tablo 6: Son Bir Ayda Geçirilmiş Antesedan Enfeksiyon Durumunun 1 Hematolojik 
Parametrelere Etkisi.2 

PARAMETRE KARELER KARELER F ~EGERI ÖNEMLiLiK LER TOPLAM! ORTALAMASI DEGERI 

WBC 8.146446 7.073223 1.406 P>0.05 Önemsiz, 
LYM 188.058231 94.029116 0.971 P>0.05 önemsiz 
MID 19.749357 9.874679 3.132 P>0.05 Önemsiz 
GRAN 276. 700539 138.350270 1.163 P>0.05 Önemsiz 
RBC 0.072298 0.036149 0.173 P>0.05 Önemsiz 
HGB 4.186629 2.093315 0.170 P>0.05 Önemsiz 
HCT 28.434574 14.217287 1.038 P>0.05 Önemsiz 
MCV 1.744395 0.872198 0.220 P>0.05 Önemsiz 
MCH 29.490091 14.745046 1.122 P>0.05 Önemsiz 
MCHC 16.561904 8.280952 1.105 P>0.05 önemsiz 
RDW 13.751823 6.875911 2.305 P>0.05 Önemsiz 
PLT 162323.708859 81161.854429 6.287 P<0.001 Çok Önemli 
MPV 2.036107 1.028053 0.696 P>0.05 Onemsiz 
PCT 0.022950 0.011475 4.994 P<0.01, Çok Önemli 
PDW 5.549504 2.774752 1.336 P>0.05 Onemsiz 

1: Serbestlik derecesi 2'dir. Gruplar antesedan enfeksiyon yok o bir enfeksiyon 

var 1, birden fazla enfeksiyon var 2 şeklindedir. 

2: En kOçOk kareler varyans analizi ile. 

1 

i 



35 

Tablo 7: Çocuğun Aldığı Anne Sütü Süresinin Hematolojlk Parametrelere Etkisi. 

. PARAMETRE KARELER. KARELER F ·p 
ÖNEMLiLiK LER TOP LAMI ORTALAMASI DEGERI DEGERI 

WBC 42.048495 7.008083 1.139 P>0.05 Önemsiz 
LYM 1 040.812384 73.468731 1.384 P>0.05 Önemsiz 
MID 68.025799 11.337633 0.845 P>0.05 Önemsiz 
GRAN 938.330090 156.388348 1.035 P>0.05 Önemsiz 
RBC o. 969375 0.161563 0.636 'p>0.05 önemsiz 
HGB 16.973320 2.828887 1.385 P>0.05 önemsiz 
HCT 399.456957 66.576160 2.252 P<0.05 Önemli 
MCV 383.309222 63.884870 1.037 P>0.05 Önemsiz 
MCH 300.340190 50.056698 2.378 P<0.05 önemli 
MCHC 18.588731 3.098122 o. 709 P>0.05 Önemsiz 
RDW 30. 773718 5.128453 0.888 P>0.05 önemsiz 
PLT 197320.43654 7 32886. 7 42758 1.794 P>0.05 Önemsiz 

Çocuğun anne sütü aldığı sürenin HCT ve MCH üzerine p<0.05 şeklinde etkisi 

görülmüşsede bunun herhangi bir alt gruba meyletmediği görülmüştür. Böylece alınan anne 

sütü süresiyle ilgili hiç bir grup referans değ erlerinin elde edileceği popülasyondan 

çıkarılmıştır. 

Tablo 8: inek Sütüne Başlama Zamanının Hematolojik Parametrelere Etkisi. 

PARAMET KARELER KARELER F p 
ÖNEMLiLiK RELER TOP LAMI ORTALAMASI DEGERI DEGERI 

WBC 83.22841 o 13. 871402 1.139 P>0.05 Önemsiz 
LYM 1032.97 4345 172.162391 1.374 P>0.05 Önemsiz 
MID 55.536127 9.256021 0.690 P>0.05 Önemsiz 
GRAN 981.923195 163.653866 1.083 P>0.05 Önemsiz 
RBC 1.22901 o 0.204833 0.807 P>0.05 Önemsiz 
HGB 43.834490 7.3057 48 3.577 P<0.01 Önemli 
HCT 677. 793580 112.965597 3.822 P<0.001 Cok Önemli 
MCV 531.488637 88.581439 1.437 P>0.05 Önemsiz 
MCH 337.745165 56.290861 2.674 P>0.05 Önemsiz 
MCHC 29.630994 4.938499 1.130 P>0.05 Önemsiz 
RDW 721.668771 5. 773350 3. 701 P<0.001 Çok Önemli 
PLT 216919.212531 36153.202092 1.972 p>0.05 Onemsiz 

inek sütüne başlama zamanının HGB üzerine önemli (p<0.01 ), HCT ve RDW 

üzerine çok önemli (p<0.00) etkisi görülmüşse de alt gruplara uygulanan LSD testi ile bu 

etkinin herhangi bir gruba yönelmediği görülmüştür ve bu nedenle hiç bir grup referans 

popülasyondan çıkarılmamıştır. 
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Tablo 9: Alınan Günlük inek Sütü Miktarının Hematolo]ik Parametrelere Etkisi. 

PAREMETRE KARELER · KARELER F p 
. ÖNEMLiLiK LER TOP LAMI ORTALAMASI DEGERI DEGERI 

WBC 44.751293 21.875647 1.070 p>0.05 Önemsiz 
LYM 1032. 97 4345 172.162391 1.227 p>0.05 önemsiz 
MID 44.261486 14. 753829 1.099 p>0.05 Önemsiz· 
GRAN 459.946765 153.315588 1.014 p>0.05 ··Önemsiz 
RBC 0.359408 0.119803 0.472 p>0.05 önemsiz 
HGB 22.242422 7.414141 3.630 . p<0.01 önemli 
HCT 67.430673 22.476891 0.760 p>0.05 önemsiz 
MCV 165.121570 55.040523 0.893 p>0.05 Önemsiz 
MCH 333.072596 111.024144 5.275 p<0.001 Çok Önemli 
MCHC 12.105107 4.035036 0.923 p>0.05 Onemslz 
RDW 61.476897 20.492299 3.549 p<0.05 Önemli 
PLT 26511.984236 8837.328079 0.482 P>0.05 Önemsiz 

Alınan Günlük inek sütü miktarının MCH üzerine (p<0.001) çok önemli RDW 

üzerine ise (p<0.05) önemli etkisi görülmüş diğer parametrelere etkisi görülmemiştir. 

Bu etki de hiçbir alt gruba meyletmediği için hiç bir alt grup referans populasyondan 

çıkarı imam ıştır. 

Tablo 1 O'dan antesedan enfeksiyon geçirmiş olanların tromboslt sayı 

ortalamalarının, geçirmemiş olanlara kıyasla daha yüksek oldukları görülebilir. 

Tablo 1 o: Antesedan Enfeksiyon Varalığ ına Göre Oluşturulan Alt Gruplarda 

Trombosit Sayılarına Alt Ortalamalar. 

ALT GRUPLAR 

Antesedan enfeksiyon yok :O 
Bir antesedan enfeksiyon var : 1 
Birden fazla antesedan 
enfeksiyon var :2 

Trombosit Sayısı 
bin/mikrolitre 

310 
313 

422 

Bu açıklamaların ışığında referans değ erler elde edilirken HGB için fert başına 

düş en aylık gelirin düşük olduğu grubun çıkarılmasıyla elde edilen sayı (326) . 
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kullanılmıştır. PLT için a~tesedan enfeksiyonun olduğu iki grubun çıkarılmasıyla elde 

edilen sayı (405) kullanılmıştır .. MPV, PCT ve PDW için ise kan örneklerinin incelenmesi . 

sırasında değerler elde edilemeyen elemanların çıkarılması gerekmiştir. Böylece MPV, 

PLT ve PDW için referans değer elde etmek için 265 eleman kullanılmıştir. 

Yukarıda özellikleri ve sayıları belirtilen değ iştirllmlş referans popülasyontarda 

normal değ erleri tesbit etmek için, her bir parametre için elde edilen histogramların 

Gaussian tarzda dağılım gösterdiği gflzlenmiştir. 

Bu referans popülasyonlarda her bir parametre için ayrı ayrı yaş ve . cinsiyetlere 

göre normal değerlere ait ortalamalar ve standart sapmalar hesap edilmiştir (Tablo 

11,12,13,14). 

Tablo 11: Yaşlara ve Cinsiyete Göre Elde Edilmiş Lökosit Sayıları ve Lökosit FormOIO 1 

YAŞ ClNSlYET 2 LÖKOSiT LENFOSiT 
(Yıl olarak) VE SAYISI (WBC) YÜZDESi 
o. 5·1 

0.5-1 

2 

3 

4 

5 

6 

SAYI bin/mikrolitre (LYM) 

E :20 10.25 ± 5.6 48.3 ± 24.0 
K :19 10.08 ± 4.8 57.56 ± 17.2 

E :26 9.96 ± 6.4 53.2 ± 28.0 
K :29 9.42 ± 4.2 53.80 ± 22.6 

E :29 9.86 ± 4.4 52.70 ± 22.0 
K :33 10.03 ± 5.2 53.18 ± 10.2 

E :47 9.46 ± 4.4 47.2 ± 20.4 
K :35 9.84 ± 4.4 45.9 ± 21.4 

E :34 10.06 ± 4.2 44.73 ± 14.8 
K :34 10.36 ± 4.0 43.9 ± 21.4 

E :49 10.18 ± 4.6 42.23 ± 16.0 
K :47 9.40 ± 4.2 42.43 ± 14.2 

E :70 9.55 ± 4.2 41.01 ± 16.8 
K :54 8.58 ± 4.6 42.21 ± 14.8 

1: Ortalamalar ±2SD şeklinde gösterilmiştir. 

2: E: erkekler K: kızlar 

GRANULOSIT Dl GER 
YÜZDESi HÜCRELER 
(GRAN) YÜZDESi 

(MID) 

43.0 ± 26.0 8.73 ± 5.4 
31.26 ±19.4 11.18 ± 9.2 

37.6 ± 27.8 9.09 ± 6.8 
36.9 ± 23.6 9.20 ± 4.6 

37.9 ± 23.2 9.40 ± 6.4 
37.0 ± 23.4 9.54 ± 9.6 

43.2 ± 21.8 9.58 ± 7.2 
45.9 ± 22.2 9.14 ± 6.6 

46.66 ± 15.8 8.61 ± 3.4 
47.1 ± 24.2 9.00 ± 8.4 

48.4 ± 20 9.35 ± 10.1 
49.17 ± 18.6 8.40 ± 8.8 

50.1 ± 22.4 8.34 ± 4.6 
49.54 ± 17.4 8.25 ± 7.4 
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Tabalo 12: Yaşlara ve Cinsiyete Göre Elde Edilmiş Eritrosit Sayıları ve ilgili Parametreler 1 •2 

YAŞ CiNSiYET RBC HCT MCV MCH MCHC RDW 
VESAYI milyon/ .% f L pq g/dl % 

mikro litre 

E :20 4.73 ± 1.0 36.06 ± 16.2 79 ± 13 26.1 ± 5.4 ·33,0 ± 414.0 ± 1.3 
o .5-1 K :19 5.08 ± 0.8 39.15 ± 8.8 77 ± 10 25.2 ± 4.2 32.7 ± 4.6 14.3 ± 1.6 

E :26 4.77 ± 1.2 36.04 ± 16.2 78 ± 22 28.4 ± 4.2 33.0 ± 5.2 14.5 ± 1.5 
K :29 4.96 ± 1.2 38.52 ± 9 78 ± 16 25.6 ± 5 32.5 ± 4.4 14.5 ± 1.2 

E :29 4.74 ± 0.6 39.16 ± 2 82 ± 12 27.16 ± 4 32.8 ± 2.8 13.9 ± 1.8 
2 K :33 4.85 ± 0.8 38.85 ± 8 80 ± 14 26.13 ± 6.4 35.5 ± 4.4 13.7 ± 1.6 

E :47 4.86 ± 1 38.16 ± 14 81 ± 11 27.37 ± 4 33.9 ± 6.2 13.6 ± 1.5 
3 K :35 4.86 ± 1 40.29 ± 7 83 ± 11 28.23 ± 4.2 33.6 ± 4.6 13.8 ± 1.7 

E :34 4.94 ± 1 41.13 ± 8.4 83 ± 11 28.28 ± 5.4 32.9 ± 5 13.17 ± 1 
4 K :34 4.82 ± 0.8 40.32 ± 6.2 83 ± 12 28.07 ± 5 33.4 ± 3 9.0 ± 4 

E :49 4.75 ± 0.4 39.48 ± 5 83 ± 7 28.24 ± 2.6 33.3 ± 6 12.7 ± 1.6 
5 K :47 4.74 ± 0.6 40.15 ± 6 84 ± 6 28.8=6 ± 2.5 34.4 ± 3.6 12.7 ± 1.4 

E :70 4.88 ± 0.7 40.60 ± 6 83 ± 6 28.33 ± 3.2 34 ± 32 13. ± 1.6 
6 K :54 4.84 ± 0.7 40.41 ± 5.4 83 ± 8 28.65 ± 3.2 34.3 ± 2.8 12.7 ± 2 

1: Hemoglobinle ilgili ortalamalar değiştirilmiş popülasyondan elde edildiği için; 

(düşük gelir grubu çıkarılarak elde edilen 364 kişiden) hemoglobin değerleri için ayrı bir 

tablo düzenlenmiştir. 

2: Ortalamalar ±2SD şeklindedir. 

3: E: erkekler K: kızlar 
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Tablo 13 : Yaş ve Cinsiyete Göre Elde Edilen Hemoglobin 

oeaerlerl 1 •2 

YAŞ CINSIYET 2 HEMOGLOBiN 
VESAYI (HGB) gr/dl . 

E :13 12.4 ± 2.0 
0.5-1 K :13 13.0 ± 1.6 . 

E :19 12.5 ± 2.2 
K :18 12.5 ± 2.0 

E :24 12.8 ± 2.2 
2 K :19 12.7· ± 2.1 . 

E :31 13.6 ± 1.8 
3 K :28 13.6 ± 2.5 

E :18 13.9 ± 2.0 
4 K :20 13.6 ± · 1.9 

E :42 13.4 ± 1.6 
5 K :34 13.6 ± 1.6 

E :48 13.9 ± 1.8 
6 K :37 13.9 ± 1.8 

1: Ortalama ± 2SD şeklinde 

2: E: Erkekler K: Kızlar 
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Tablo 14: Yaş ve Cinsiyete Göre Elde Edilen Tromboslt ve Parametrelerine Ait Degerler1•2 

YAŞ 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TROMBOSIT 
. 2 ORTALAMA 1 DAGILIM 

CiNSİYET TROMBOSIT CiNSiYET TROMBOSIT PLATE~ETKR T GENIŞLIGI 
VE SAYI SAYISI VE SAYI HACMi (MPV)fl (PCT) Yo (PDW)1 O(GSD} 

E :12 
K :20 

E :21 
K :40 

E :22 
K :39 

E :57 
K :10 

E :23 
K :28 

E :26 
K :31 

E :36 
K :41 

297 ± 108 E :7 
312 ± 118 K :8 

304 ± 82 E :15 
320 ± 11 O K :11 

363 ± 120 E :11 
305 ± 113 K :9 

303 ± 81 E :14 
320 ±160 K :14 

360 ± 83 E :16 
330 ±160 K :10 

324 ± 86 E :33 
320 ±108 K :29 

281 ± 76 E :44 
311 ± 64 K :45 

1: Ortalamalar ±2SD şeklindedir 

2: E: erkekler K: kızlar 

8.61 ± 2.4 0.238 ± 0.126 18.4 ± 2.8 . 
8.02 ± 1.4 0.320 ± 0.384 18.9 ± 1.8 

8.29 ± 2.6 0.243 ± 0.080 19.1 ± 2.2 
8.61 ± 2.2 0.278 ± 0.124 18.8 ± 2.2 

8.23 ± 1.6 0.289 ± 0.122 18.1 ± 1.6 
8.50 ± 1.6 0.218 ± 0.100 18.3 ± 2.0 

7.97 ± 1.6 
8.56 ± 2.2 

0.267 ± 0.08 18.5 ± 1.8 
0.277 ± 0.18 18.9 ± 1.6 

7.96 ± 2.4 0.267 ± 0.14 18.4 ± 1.8 
8.50 ± 1.2 0.250 ± 0.08 17.9 ± 1.6 

9.72 ± 3 0.299 ± 0.200 18.8 ± 3.0 
10.04± 2.1 0.296 ± 0.0150 18.7 ± 3.5 

9.74 ± 2.8 0.307 ± 0.140 18.6 ± 2.2 
9.18 ± 3.6 0.287 ± 0.218 17.7 ± 6.4 

Bu şeklideki ayrıntılı bilgilerin klinik uygulama sırasında kullanılması llglll 

tablodan görüleceğl gibi pratik değildir. Bu yüzden yaş ve cinsiyetin birer faktör olduğu 

yeni bir model üzerinde çalışılarak bu faktörlerin her bir parametre üzerine etkilerinin 

önem dereceleri ortaya konmuştur. Tablo 15 Yaş faktörünün Tablo 16 ise cinsiyet 

faktörünün etkilerini göstermektedir. 
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Tablo 15: Yaş Faktörünün 
1
Hematolojlk Parametrelere Etklsi 2 

PARAMETRE KARELER. KARELER F p 
ÖNEMLiLiK LER TOPLAM! ORTALAMASI DEGERI DEGERI 

. WBC 76.931517 12.821920 2.396 p<0.05 Önemli 
LYM 6002. 711657 1000.431943 10.864 p<0.001 Çok önemli 
MID 72.562423 12.093737 0.793 p>0.05 Onemsiz 
GRAN 6440. 736570 1073.456095 9.021 p<0.001 Çok Önemli 
RBC 1.250548 0.208423 0.997 P>0.05 Onemsiz 
HGB 90.382864 15.063811 9.769 p<0.001 Çok Önemli 
HCT 650.532800 108.422133 5.185 P<0.001 Çok 9nemli 
MCV 1280.575984 213.429331 6.055 p<.0001 Çok Onemli 
MCH 158.508883 26.418147 2.776 p<0.05 Onemli 
HCHC 52.235260 26.117630 3.486 p<0.01 önemli 
RDW 187.456232 31.242705 10.476 p<0.001 Çok önemli 
PLT 284865.033996 47 4 77.505666 3.678 P<0.01 Onemli 
MPV 37.588383 6.264731 4.317 P<0.001 Çok Önemli 
PCT 0.010264 0.001711 4.994 p<0.001 Çok Onemli 
PDW 16.090288 2.681715 1.496 p>0.05 Onemsiz 

1: Serbestlik derecesi 6'dırb Gruplar 0.5,1,2,3,4,5,6 yaşlar şeklindedir. 

2: En küçük kareler varyans analizi ile. 

Tablo 16: Cinsiyet Faktörünün Hematolojik Parametrelere Tesiri 1,2 

PARAMETRE KARELER TOPLAM! VEYA F p 
ÖNEMLiLiK LER KARELER ORTALAMASI DEGERI DEGERI 

WBC 9.022171 1.686 P>0.05 Önemsiz 
LYM 89.775118 0.975 P>0.05 önemsiz 
MID 0.026065 0.002 P>0.05 Önemsiz 
GRAN 44.633583 0.375 P>0.05 önemsiz 
RBC 0.172205 0.824 P>0.05 Önemsiz 
HGB 0.834846 0.541 p>0.05 Önemsiz 
HCT 77 .960371 3.728 P>0.05 Önemsiz 
MCV 24 .237309 0.688 P>0.05 önemsiz 
MCH 4.701749 0.494 p>0.05 önemsiz 
HCHC 2.341338 0.313 P>0.05 Önemsiz 
RDW 4.206908 1.411 p>0.05 önemsiz 
PLT 2988.344432 0.231 P>0.05 Önemsiz 
MPV 0.650341 0.448 p>0.05 Önemsiz 
PCT 0.000303 0.043 P>0.05 önemsiz 
PDW 2.981380 1.664 · P>0.05 Önemsiz 

'1: Serbestlik derecesi 1 'dir. Gruplar: erkekler, kızlar. 

2: En küçük kareler varyans analizi ile. 
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Yaş faktörünün MID, RBC ve PDW dışındaki bütün parametrelere etkili olduğu 

görülmüştür. Bu etki WBC, MCH, MCHC, PLT için önemli (p<0.05), LYM, GRAN, HGB, HCT, 

MCV, RDW, PLT, MPV, PCT için çok önemli (p<0.001) bulunmuştur. Cinsiyet faktörünün 

ise hiçbir parametre üzerinde etkisi görülmemiştir. 

Yaşın etkili bir -faktör olarak bulunduğu parametrelerde her yaş bir_ alt grup 

olmak üzere yapılan LSD testi ile tablo 17'dekl kümelerde gösterilen yaş gruplandırmaları 

ortaya çıkmıştır. 

Tablo 17: Yaşın Etkisinin önemli Olduğu Parametrelerde Yapılan 

Gruplandırmaların Kümeler Şeklinde Gösterilmesi. 
WBC LYM 

5 
o 

4 
2 

1 

GRAN HGB HCT 

ü8 ~o 
ffi 

MCH MCV 

CD 
MCHC RDW 

1. kümeler içindeki rakamlar ilgili yaşlara işaret etmektedir. 
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Cinsiyet faktörü hiç bir parametre üzerinde etkili görülmemiştir. 

WBC üzerine sadece yaş fakt5rü etkili bulunmasına rağmen LSD testi uygulandı ve 

yaş artışı ile ilgili gruplamalar yapılamadığından 0,5·6 yaş arası tek grup olarak ele 

alınarak referans değerler bu grup üzerinde elde edildi (Tablo 18). Lenfosit için yaş 

grupları 0·2 ve 3·6 şeklinde elde edildi. Gronuloslt için elde edilen 0·2, 3,4~6 yaş 

grupları için 3 yaş bir üst gruba kaydırılarak 0·2, 3-6 yaş grubu elde edildi. · Dlğ er 

hücreler (MID) üzerine yaşın etkisi görülmemiştir. 

Tablo 18: Gruplandırılmış Yaşlara Göre Lökosit Sayısı ve Lökosit Formülüne Ait 
Her iki Cinsiyet için Referans Değerler 1 

LÖKOSiT VE YAŞ GRUPLAR! 
iLGiLi PARAMETRELER (Yı 1) 

Lökosit Sayısı 0.5·6 9.7 (5.4-14.3) 
(WBC) bin/mikroL (n=526) 

Granülosit Sayısı 0.5-2 37.3 (25.1-49.5) 
(GRAN) (n=156) 

% 3-6 47.8 (37 .4·58.2) 
(n=370) 

Lenfosit Sayısı 0.5-2 53.1 (41.9-64.3) 
(LYM) % (n=156) 

3-6 43.3 (34.5-52.1) 
(n=370) 

Diğer hücreler 0.5-6 8.9 (1.1-16.7) 
MID/ % (n=526) 

1: Ortalamalar (·2SD ile +2SD) şeklinde. 

Eritrosit ve ilgili parametreler için cinsiyet faktörünün etkisi görülmediği için 

her iki cins birleştirilerek tablo hazırlanmıştır. Yaş gruplandırması da (Tablo 19) bütün 

parametreler için ortak olarak 0.5-2; 3-6 şeklinde yapılmıştır. RBC için yaşın etkisi 

görülmedği için 0.5·6 şeklinde gruplandırılmıştır. 
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Tablo 19: Gruplandırılmış Yaşlara Göre Eritrosit ve ilgili parametrelere alt, 
her iki cins için ortak Referans Değ erler 1 

ERiTROSiT VE YAŞ GRUPLARI 
iLGiLi PARAMET
RELER 

HGB (g /dl) 

HCT (%) 

MCV (fi) 

MCH (gidi) 

MCHC (gidi) 

RDW (%) 

0,5 - 2 (n=156) 

12.7 (11.7 - 13.7) 
n = 106 

38.0 (33 - 43) 

79 (69 - 87) 

26.5 (22.5 - 30.5) 

32.7 (30 - 35.4) 

13.7 (11.5 - 15.9) 

0,5 - 6 

3 - 6 (n=370) 

13.7 (11.9 - 15.5) 
n = 258 

40.0 (35.6 - 44.4) 

83 (79 - 87) 

28.2 (26.1 - 30.1) 

33.8 (30.9 - 36.7) 

13.0 (11.8 - 14.2) 
(n = 526) 

RBC (milyon / L) 4.84 (3.92 - 5.76) 

1 Ortalamalar (-250 ile + 250) şeklindedir. 

Trombosit sayısı ve ilgili parametreler üzerine yaş faktörü önemli bulunmasına 

rağmen LSD testi uygulandığında yaş artışı ile ilgisi olan gruplamalar yapılamadığından 

referans değerler 0,5 - 6 yaş arası tek grup yapılarak bu grup üzerinden elde edildi 

(Tablo 20). 

Tablo 20: Yaş ve Cinsiyet Ayrımı Yapılmadan Trombositler ve ilgili 

Parametreler Ait Referans Değerler 

TROMBOSIT VE YAŞ GRUPLAR! 
iLERi PARAMETRELER VESAYI 

' PLT 0,5 - 6 318.7 
bin / L (n = 406) (211.2-426.2) 

MPV 0,5 - 6 9.1 
f L (n = 245) (6.3 - 11.9) 

PCT 0,5 - 6 0.286 
% {n = 245) {0.110 - 0.462) 

PDW 0,5 - 6 18.6 
10 GSD {n = 245) (16.0 - 21.2) 
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Bu çalış maya dahli edilen çocuklarda herhangi bir faktörün etkisi gözönüne 

alınmadan elde edilen ortalamalarla, olumsuz etkileri bulunan faktörlerin bu olumsuz 

etkilerini kaldırmak üzere oluşturulan yeni populasyonlardan elde edilen ortalamalar ve ± 

2 SD leri Tablo 21'de gösterilmektedir. Populasyon için değişiklik sadece HGB ve tromboslt 

değerleri için yapılmıştır. 

Tablo 21: Başlangıçtaki Populasyon Değerleriyle Modifiye Populasyonlardaki 

Değerlerin Karşılaştırılması 

ORTALAMA VE ± 2 SD LER 

Parametreler Birimler BAŞLANGIÇTAKI MODIFIYE 

Hemoglobin 
(HGB) 

Tromboslt 
sayısı 

(PL T) 

g I dl 

bin/mitrol 

POPULASYONDA POPULASYONDA 

13.2 ± 2.6 13.4 ± 2 

324 ± 116 318 ± 107 

1 Normal değerlere olumsuz etkisi olabilecek elemanların ayıklandığı 

populassyonlar. 
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Tablo 22: Çalışılan Parametrele Alt Genel Ortalamalar 

Beyaz kure (lokosit) · 
sayısı (WBC) 

Lenfosit 
yüzdesi (L YM) 

Orta büyüklükteki 
hücreler yüzdesi (MID) 

Granulait yüzdesi 
(GRAN) 

bin I L 

% 

% 

% 

Kırmızı küre (eritrosit) milyon i 
sayısı (RBC) mikrof. 

Hemoglobin (HGB) 

Hematocrit (HCT) 

Ortalama eritrosit 
hacmi (MCV) 

Ortalama eritrosit 
hemoglobini (MCH) 

q I dl 

% 

f L 

pg 

Ortalama eritrosit 
hemoglobin kon. (MCHC) q I dl 

Kırmızı küre dağılım 
genişliği (RDW) 

Tromboslt sayısı 
(PL T) 

Ortalama trombosit 
hacmi (MPV) 

Plateleftrit (PL T) 

Trombosit dağılım 
genişliği (PDW) 

% 

bin/mikro!. 

f L 

% 

10 (GSD) 

9.7 ± 4.6 

46.2 ± 21.2 

8.9 ± 7.2 

44.7 ± 23 

4.84 ± 0.92 

13.4 ± 2 

39.4 ± 6 

82 ± 12 

27.7 ± 6.2 

33.5 ± 5.4 

13.5 ± 3.8 

318 ± 107 

9.1 ± 2.8 

0.286 ± 0.176 

18.6 ± 2.6 
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TARTIŞMA 

Son 20 yıla kadar biyolojik ölçümlere alt "normal değ erler" yüzeysel olarak 

sağlıklı, ancak yapılan ölçümleri değ lştlrebllecek hastalıklar açısından taranmamış 

popülasyonlardan elde edilmekteydi. Örneğin; hafif derecede demir eksikliği olan kişilerin 

ayıklanmadığı örneklerden elde edilen hemoglobin ölçümlerinin düşük değerlere eğilim 

gösteren nan Gaussian tarzda dağ ılıma sebep olacağı ifade edilmiştir(7 4). Referans · 

popülasyon seçimi iki şekilde yapılabilir. Birincisi total popülasyonun tesadüfi bir 

ö rn eğ ini incelemektir, diğer yöntem ise verilere olumsuz şekilde etki edecek çevre 

şartlarına sahip veya toplumda sık görülen bozukluklara sahip kişilerin ayıklanmadığı ve 

böylece verilerin bir yöne meyletmesinin engellendiği popülasyonun incelenmesidir(3,25). 

Wintrobe bir referans popülasayon seçiminin problemlerle dolu bir konu olduğunu 

belirtmiş, lokal yaygın değerlerin normal değerler olarak alt popülasyonda veya coğrafik 

bölgede düşük ve farklı bir standart uygulamasına yol açabileceğini vurgulamıştır. Buna 

örnek olarak bazı yazarların kadınlar için verdikleri hemoglobin değerlerinin daha önce 

kendi çalışmalarında verilen değerlerden ve WHO'nun verdiği değerlerden daha aşağıda 

olduğunu bunun nedeninin de anemi prevalansını tesbit etmeden ve bunları ayıklamadan 

elde edilmiş değerler olduğunu belirtmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde ve kuzey 

Avrupa'da yaşayan bazı popülasyonların %11 hatta %30'unda demir eksikliği anemisinin 

mevcut olduğu tesbit edilmiştir. Bu gibi kişileri normal kabul edip referans popülasyona 

katmanın normal hemoglobin alt sınırını 10.2 gidi veya 11.5 g/dl'ye kadar düşürüp 

hekimleri yanıltacağı belirtilmiştir(75, 76). 

Biz referans popülasyonumuzu seçerken ikinci yönteme başvurduk .ve öncelikle 

anemi tesbit ettiğimiz vakaları popülasyondan çıkardık daha sonra sonuçları belirli bir 

yöne meylettirdiği tesbit edilen grupları referans popülasyonumuzdan çıkarmaya çalıştık. 

Bu konuda eliminasyon kriterlerinin kısmen ihtiyari oluşu (25) ve anormal şahısları 
referans popülasyondan tam olarak ayıramama ihtimali ilave bir problem teşkil 

etmektedir(3). 

Hematolojik referans değerlerinin tesbitinde anemiye, özellikle hafif anemiye 

sebep olapilecek hastalıklara karşı dikkatli olunmalıdır. Bunların başında demir eksikliği, 

hafif veya ağır akut enfeksiyonlar veya yakın zamanda geçirilmiş enfeksiyonlar talassemi 

taşıyıcılığı gelmektedlr(3,25, 60, 77). Bu gibi çocuklar fizik muayenede kolayca gözden 

kaçırılıp sağlıklı çocuklarla aynı popülasyon içine dahil edilebilirler. Bunların popülasyon 

dışı bırakılarak daha sonra referans değerlerin tesbiti önerri taşır. 
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Çalışmamız sırasında gerek orta derecede gerekse hafif derecede anemi 

karşılaştığımız en büyük problem olmuştur. Bize başvuran çocuklardan 92'sinin fizik 

muayenesinde solukluk tesbit edilip bunlardan aladığ ımız kan örneklerindeki hemoglobin 

alt ve üst sınırları 8.5-11.5 gr/dl olup MCV değerleri ise 55-67 fl arasında idi. Demir 

tedavisi verilen bu çocukların %80'i 0.5-2 yaş arasındaki Çocuklardı. Bu çocuklar 

çalışmaya dahil edilmedi. Fizik muayene sırasında önemli bulgusu olmayan 31 vaka RDW 

değerleri 0.5-2 yaş için %16 2 yaşın üzerindekiler için %14.5'un üzerinde olanlar ise 

muhtemel nutrisyonel demir eksikliğini ekarte etmek üzere çalışmaya alınmadı. RDW'yl 

böyle. bir eliminasyonda kullanmamızın gerekçelerinden ileride bahsedilecektir. Böylece 

123 kişinin hariç tutulmasıyla başlangıç popülasayonumuz 526 kişiden oluştu. Demir 

eksikliği prevalansının yüksek olması nedeniyle popülasyondan çıkarılan sayının fazla 

olması ve bunun büyük oranını 0.5-2 yaş arasındaki çocukların oluşturması ve bu yaş 

grubunda kan toplama güçlükleri 0.5-2 yaş grubundaki vaka sayımızın az oluşuna sebep 

olmuştur. 

Demirden yeterli ve hafif den:ıir eksikli popülasyonların sonuçlarının önemli 

derecede birbirinin içine geçiş gösterdiğ ı bir saha vardır. Hafif demir eksikliğini teşhis 

etmek için eritrosit protoporflrini, serum ferritini gibi labratuar testlerinin bu iki 

grubu birbirinden açık bir şekilde ayıramadığı görülmektedır(26,61). Biz bu uygulamayı 

gerek ekonomik nedenlerden ~erekse küçük yaş grubunda daha önce belirttiğimiz nedenlerle 

venöz kan alamadığımız için yapamadık. Ayrıca Dallman ve arkadaşları demir eksikliğini 
. / 

desteklemek için kullanılan bu testlerin hafif demir eksikliğ indeki değ eri 

araştırdıklarında hayal kırıcı sonuçlarla karşılaşmışlar ve bu durumun çıkmazda olduğunu 

ifade etmişlerdid61). Bir çok destekleyici testin kullanılması bile daha kesin bir tanı 

sağ lam akla birlikte demir tedavisine cevap verebilecek grubu küçültmekte ve böylece 

ekonomik olarak uygulanabilir olsa bile-akılcı görünmemektedir. 

Dallman çocuklarda çoğu kez semptom atik bile olmayan hafif demir eksikliğinin 

iabratuar tanısı için rutin bir . uygulamayı tavsiye etmenin (bu uygulama emin, ucuz ve 

kolay uygulanabilir olmadığı takdirde) hem hasta hem de sağlık personeli açısından doğru 

olmayacağını bellrtmlştır(26). Hafif anemiler! ayıklamanın klasik bir metodu olan demirle 

tecrübe tedavisinide popOlasyondan ayıkladığımız 123 vakada uygulamayı denedik. Demir 

preparatlarını da kendimiz temin etmek suretiyle hastaya hiç bir ekonomik yük 

çıkarmadan tedavi planladığımız halde bu vakaların ancak %4 gibi çok düşük bir oranı bize 

tekrar başvurdu ve bu uygulamada başarısız kaldık. 

Bu şartlar altında nutrlsyonel aneminin eliminasyon kriterlerinden birisi olarak 
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çalışmamızda kullandığımız "Cell-Dyn 1500" ile diğer parametrelerin yanısıra 

ölçtüğümüz RDW'yl almaya karar verdik. Oskl RDW için normalin üst sınırını büyüklerde 

% 14.5 küçük çocuklarda (2 yaşa kadar) % 16 olarak belirtmiştir(53). Oski ve arkadaşları 

demir eksikliğ 1 tesblt edilen 12 aylık bebeklerde HGB ve MCV henüz normal sınırlarda 

iken RDW'dekl artışın tanı koydurucu olduğunu bellrtmektedirler(78). Bessman ve 

arkadaşları MCV ve RDW'ye dayandırdıkları bir anemi sınıflaması da yapmışlardırf7B). 

Bessman demir, folat ve B12 vitamin eksikliği olan yetişkin vakaların hepsinde %14'ün 

üzerindeki RDW'nin anlzositoza işaret ettiğini göstermiştir. RDW'nin burada sensitivitesl 

% 1 OO'dür(79). Bessman ayrıca demir eksikliğinde anizosltozdan önce demir depolarının 
azaldığını gösterecek hiç bir testin normal kan tablosuna sahip kişileri taramada 

kullanmayı haklı çıkaracak ölçüde hızlı, hatasız ve ucuz olmadığını da belirtmektedir~ 

Zeben ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada üst sınırını %14.5 alarak RDW'nin demir 

eksikliği için sensitiviteslnl %94 bulmuşlardır(BO). Bessman ve arkadaşlarının yaptıkları 

bir başka çalışmada da demir eksikliğini de içeren nütrisyonel eksikli vakaların yine 

hepsinde yüksek RDW değerleri gösterilmlştır(52). Bütün bu çalışmaların sonuçları 

muhtemel demir eksikliğini elimine etmek için saha çalışmalarında RDW'nin bir kriter 

olarak kullanılabileceğini telkin etmektedir. 

Referans değerleri tesbite yöneldiğimiz yaş grubunda ABD'de yapılan prevalans 

çalışmalarında bütün yaşlar içinde aneminin en çok görüldüğü zamanın ilk yıllar (boy-2 

yaş) olduğu tesblt edilmiştir(75). Bu oranı değişik araştırmacılar çalışmalarının sonunda 

şu şekilde vermişlerdir. Sturgeon %64, Sellers ve arkadaşları %40, Farguar %16, Beal 

ve arkadaşları ise %8 olarak tesblt etmişlerdir. Bu çalışmalar ve sonuçları 1968 yılına 

aittir(75). Dallman ve arkadaşlarının 1973-75 yıllarında yaptığı çalışmada ise 5-14 yaş 
grubundaki 1358 çocuktan %9.8'i demir eksikliği nedeniyle elimine edilmiştir diğer bir 

çalışmaları da 210 beyaz çocuk üzerinde 1974-1977 yıllarında yapılmış ve çocuklar 7 

ay-17 ay, 18 ay-4 yaş, 4 yaş-7 yaş olarak üç gruba ayrılmış ve her üç grup için HGB 

değerlerinin hesaplamasında düşük serum ferritin transferrin ve MCV değeri olan kişiler 

popülasyon dışı bırakılmış ve bu oran %27 olarak tesbit edilmiştır( 2 5). Aynı 

araştırmaların bir diğer çalışmasında ise 6 aylık 238, 9 aylık 228 ve 12 aylık 238 çocuk 

" üzerinde çalışılmış ve yine aynı testler kriter alınarak yaş sırasına göre 83,69 ve 84 
,j. 
l çocuk elimine edllmlştir(25). Reeves ve arkadaşlarının bir yanında sağlıklı 800 çocukta 
~ 
f kapiller kanla yaptıkları çalışmada %26 oranında normalin %10, persentil altında HGB 

veya MCV değerleri tesbit ettikleri ve bunlara 3 ay süreyle tecrübe demir tedavisi 

uyguladıkları belirtilmiş, tedaviyi başarıyla tamamlayan 151 vakanın 54'ünde HGB'in 
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ven öz kanda lgr/dl yükseldiği belirtilmlştir(81). 

Belirtilen bu rakamlar ABD için geçen 20 yıla ait rakamlardır. Bugün için bu 

prevalansı vermek mümkün değildir. 1971 yılında sosyoekonomik durumu bozuk 258 

çocukta anemi prevalansı %23 ve bunların hemoglobin ortalamaları < 9.8 iken, 

sosyoekonomik durumu bozuk gruplar için 1984 prevalansı 324 çocukta sadece % 1 'dir. 

Bu değişikliğe hemoglobinin genel dağ ılımında 0.7gr/dl'llk yükselme de eşlik etmektedir. 

Araştırmacılar değişikliklerin büyük kısmının 1972 yılında başlatılan "Special 

Supplemental Food Program for women lnfants and Children" programı sayesinde olduğunu 

belirtmektedirler(77). Bu ilerleme küçük çocuk beslenmesindeki değ işikllklerle 

sağlanmıştır. Bu değişiklikler takviye edilmemiş formula veya inek sütü yerine demir 

takviyeli formulaların kullanılmaya başlanması, anne sütü ile beslenme sıklığının ve 

süre.sinin uzamasıdır. Mlnneapolls de yapılan bir çalışmada 6 ay-6 yaş arasındaki 

çocukların anemi prevalansı 1970'1erde %6.2 iken 1980 ortalarında %2.7'ye düştüğü şu 

anda bu yaş grubunda görülen aneminin nutrisyonel anemi değil enfeksiyon anemisi olduğu 

ve anemi karakterinin tamamen değ iştiğ 1 belirtilmiştir(77). 
Bizim çalıştığımız yaş grubunda özellikle küçük çocuklarda anemi oranının yüksek 

olması (RDW'si yüksek muhtemel anemililer dahil %19} beslenme konusundaki eğitimin 

muhtemelen yetersiz oluşuna ve dengeli bir beslenme programının uygulanmayışına 

bağlıdır. Anemi tesbit ettiğimiz bu çocukların çok büyük kısmı sosyoekonomik seviyesi 

düşük ailelerin çocukları olup çalışmada bu yüzden özellikle sosyoekonomik durumu iyi 

olan kesimlerde çalışmaya özen gösterdik. 

Ülkemizde yapılan ve hepsi bölgesel özellik taşıyan çalışmaların sonuçları ise 

popülasyon ve metod farklılıklarını yansıtmaktadır. Türkiye'de demir ekslkllğ ı 

prevalansının yüksek olabileceği düşünülürse de bu konuda görülen çok yüksek prevalans 

oranlarının(16,17,21) büyük ölçüde anemiye eğilimli popülasyonların seçiminden 

kaynaklandığı söylenebilir. 

Cin ve arkadaşları Ankara kentinde gecekondu bölgelerinde yaptıkları 

araştırmalarda HGB alt sınırını. 3 yaşın altında 10,5 gidi ve 3 yaşın üstünde 12.5 gidi 

olarak yaklaş ık %80 civarında anemi bulmuşlardır. Bizzat kendileri özellikle 3-6 yaş 

grubunda buldukları yüksek anemi oranını anemi sınırı olarak aldıkları 12.5grldl'den 

ileri geldiğini beyan etmektedirler(21). Gedlkoğ lu ve arkadaşlarının 1975'de Marmara 

bölgesinde yaptıkları bir araştırmada buldukları sonuçların değerlendirilmesiyle 0-12 

yaşlar arasında HGB ortalaması 1 O.Ogr/dl MCV 88 fL anemi insidansı HGB değerlerine göre 

%79, MCV değerine göre %32 olarak rapor edilmiştir. Araştırmacıların transferrin 
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saturasyonu için aldıkları alt eşik değeri %25 olarak görülmektedir. Bu değer bu yaşların 

en büyüğünü için bile alınabilecek %16 değerinden çok yüksek kalmaktadır. HGB ve MCV 

için esas alınan alt sınırlar belirtilmediği için çok düşük HGB ortalamalarına kıyasla 

oldukça yüksek ortalamalar gösteren MCV'nin demir eksikliği açısından birlikte nasıl 

yorumlandığı anlaşılmamıştıd22}. özcan ve arkadaşları 1986 yılında Silahlı kuvvetler 

mensubu ailelerin çocuklarında yürüttükleri çalışmada 9-12 ay çocuklarda ortalama HGB 

değerini %10.8 gidi, HCT %33.9, MCV 78,2 fL olarak, 2-6 yaş grubunda ortalama HGB 

% 11.8 gr/dl, HCT %37.4, MCV 85.2 fL olarak tesbit etmişlerdlr(20}. Araştırmacıların 

HGB değeri bu yaş için verilen referans değerlerin altında kalmıştır. Üzerinde çalıştıkları 

popülasyonu çocuk polikliniğine başvuran veya klinikte yatan hastaların oluşturduğunu 

belirtmişlerdir. Bu durum muhtemelen çalışılan popülasyonun hasta çocuklardan teşkil 

edilmesine bağlıdır. 

Erzurum ili içerisinde yapılmış çalışmalarda da genellikle belli bir eğ itimi olan 

popülasyonların ele alındığı görülmektedir. Satılmış ve Yeğin'in 113 sağlıklı erişkin 

üzerinde yaptıkları HGB ölçümlerinde . buldukları ortalamalar (erkeklerde 19gr/dl 

kadınlarda 18.2gr/dl) yaşanılan orta derecede yüksek rakımın fizyolojik etkisi ile izah 
edilemeyecek kadar yüksektır(82}. 

Özkan'ın 1970 yılında gerçekleştirdiği çalışmada yer alan 0.7 yaş arasındaki 315 

çocukta bulduğu hemoglobin ortalaması 12.53gr/dl HCT ortalaması %40.7'dir. 

Ar aş tırmacının tesbit ettlğ 1 hemoglobin ortalaması 0.9gr/dl düşüktür. Bu durum 

popülasyonun özellikleri ile ilgili görülmektedir(19}. 

Görüldüğü gibi çalıştığımız yaş grubunda aneminin yüksek prevalansı sebebiyle 

anemili vakaların çıkarılmadan yapılacak referans değer çalışmaları önemli yanlışlıklara 

yol açacaktı. Bu yüzden değerlere olumsuz yönde etki edebilecek vakaları ayıklamaya 

çalıştık. Bizim tesbit edip popülasyonumuzdan hariç tuttuğumuz %19 anemi prevalansı 

küçük yaşlarda referans değer tesbit etmenin güçlüğüne işaret etmektedir. 

Parazitozlardan özellikle kancalı kurtların ve ayrıca helmintlerin anemi sebep 

olabileceği belirtilmektedir(5,83}. Fakat Saygı ve Öğütmanın Erzurum ili içerisinde 

ilkokulllarda yaptıkları koproporozltolojik araştırmalarda kancalı kurtlara hiç 

rastlanmamıştır. Hayat şartları genel olarak daha iyi çocukların devam ettiği ilkokullarda 

ise helmintiazise daha az rastlandığı belirtilmiştir(84-S6}. Bizim çalışma· grubumuz için 

de bu okullar seçilmiştir. Erzurum'da yaptığı çalışmasında Timur, anne ve baba eğitim 

seviyesinin orta-yüksek olduğu çocuklarda parazit oranının yaklaşık %6 ve %17 bulurken 

anne baba eğ itim seviyesi ilkokul ve daha aş ağ ısında olanlarda sırasıyla %94 ve %83 
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bulmuştur(87). Ancak, Ankara Hacettepe'de Oral ve Elpek, Erzurum'da Timur anemili 

. vakalarla anemlslzler arasında parazit görülme sıklığı açısından bir fark 

bulamamışlardır. Bu bilgilerin ışığında referans popülasyonumuzdakl çocuklarda parazit 

aranmamıştır. 

Bu çalışmada bazı etnik toplumlarda sık görülebilen beta-talassemi taşıyıcılığı 

için herhangi bir değerlendirme yapmadık. Bunun sebebi ekonomik imkanlarımızın kısıtlı 

olmasının yanısıra bölgemizde 1985 yılında yapılmış iki ayrı çalışmada beta talassemi 

taşıyıcılığının %0.58(88) ve %0.66(89) olarak oldukça düşük oranda bildirilmiş 

olmasıdır. 

Akut inflamasyonlu çocuklarda hastalığın başladığı ilk hafta içinde hemoglobinde 

önemli bir düşme olduğu gösterilmiştir(90). Bu nedenle popülasyonumuz seçerken hafif 

enfeksiyonlar da dahil olmak üzere inflamasyon yapabilecek bir hastalığın olmamasına özen 

gösterdik. Ayrıca Reeves bebeklerde hafif antesedan enfeksiyonların muhtemelen demir 

absorbsiyonunu bozarak yaygın olarak demir ekslkliğ ine neden olduğunu da ifade 

etm iştır(GO). Bu yüzden biz antesedan enfeksiyonlarını rutin hematolojik ölçümlere 

etkisini araştırdık. Ancak popülasyonumuzu teşkil eden 0.5-6 yaş arası çocuklarda 

antesedan enfeksiyonun HGB, MCV, RDW gibi anemiyle ilgili ölçümler üzerine herhangi bir 

etkisini görmedik. 

Çocuklarda hematolojik referans değ erlerin elde edilmesi ve demir ekslkliğ 1 

prevalansı ile ilgili çalışmalarda gelir durumu ve anne baba eğ itim seviyesinin önemi 

üzerinde durulmuştur. Dallman ve arkadaşları referans değerlerin elde edileceği 

popülasyonun fakir olmayan kişilerden seçilmesi gerektiğini belirtmişlerdir(2 5). Owen ve 

arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada HGB ve HCT ortalamaları ile anemi oranlarının kişi 

başına düşen gelirle çok önemli ölçüde değişmediğini ancak fakir kesimde anemi 

insidansının daha yüksek olduğunu belirtmlşlerdid91 ). Bizim hafif veya orta derecede 
... •; 

anemi tesbit edip başlangıç popülasyonumuzdan hariç tuttuğumuz 121 vakada büyük oranda 

düş Ok gelir grubuna dahli ailelerin çocuklarıydı. Lowric Avustralyanın Sidney kentinde 

6.36 aylık çocuklar için normal değerleri verdiği çalışmasında düşük gelir grubunda ve 

aşağı sosyal tabakada yer alanların daha düş Ok hemoglobin seviyelerine veya demir 

eksikliğine meyletmediklerini belirtmiş bu durumu incelenen çocukların düzenli şekilde 

sağlık merkezlerine götürülmeleri ve· diyetlerinin bu merkezlerin gözetimi altında olması 

ile açıklamıştır(92). Binyıldız ve arkadaşları sağlıklı ancak düşük sosyoekonomik seviyeli 

çocuklarda HGB, HCT ve MCV değerlerinin düşük olmayışlarını bu çocukların ailelerine 

baştan beri özellikle beslenme olmak üzere pediatrik bakımın öğretilmiş oluşuna 
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bağlanmışlardır. 

Çalışmamızda ebeveyn eğitim seviyesinin RBC ve MCHC üzerine önemli derecede 

etkili olduğunu tesbit ettik. Ancak LSD ile yapılan gruplar arası kıyaslamalar sonucunda 

azalan anne baba eğitim seviyesinin değerleri anemiye meylettiricl bir etkisi görülmedi. 

Ailede klş i başına düşen aylık gelirin parametrelerimiz üzerine etkisini 

araştırdığımız zaman bunun HGB ortalamalarına etkili olduğunu tesblt ettik ve LSD testi 

uyguladığımızda da bu etkinin düşük gelir seviyesi. grubu nedeniyle oluştuğunu, bu 

gruptaki hemoglobin ortalamalarının daha düşük olduğunu tesbit ettik ve bu grubu 

hemoglobin ortalamalarını alırken popülasyonumuzdan çıkardık. Bununla birlikte bulgular 

bölümünde yer alan tablo 21 incelendiğinde HGB için başlangıç değeriyle modifiye edilmiş 

popülasyonun değerleri arasında önemli farkın olmadığı görülecektir(0.2gr/dl). Bunun 

sebebi olarak kişi başına düşen aylık gelirin 50 bin TL ve aş ağ ısında olan gruptaki 

çocukların sayısının (162) geride kalan çocuk sayısından (364) daha az oluşu ve 

ayıklanan popülasyon değerlerindeki düşüklüğün çok fazla olmayışı düşünülmüştür. Buna 

rağmen bulgularımız referans hematolojik değerler elde ederken gelir seviyesi yüksek bir 

popülasyon üzerinde çalışmanın daha doğru olduğuna işaret etmektedir. Bulgularımız 

yukarıda söz konusu edilen literatür bilgileriyle de uygunluk göstermektedir. 

Materyal ve metod bölümünde anlatılan şekilde çalışılan popülasyonun düşük, orta, 

yüksek olarak üç ayrı gelir dilimine ayrılmasında kullanılan sınır değerler ihtiyaridir. Bu 

gruplamayı iktisadi verilere dayandırmak için çabalarımız sonuçsuz kalmıştır. Atatürk 

Üniversitesi iktisat Anabilim Dalı ve Devlet istatistik Enstitüsü Bölge Müdürlüğü ile 

yapılan görüşmelerde böyle bir verinin elde mevcut olmadığı tesbit edilmiştir. Nitekim 

1989 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü iktisat Anabilim Dalı 

bünyesinde yürütülen Erzurum şehir merkezinde tüketici fiyatları indeksi ile ilgili bir 

çalışmada dahi oluş turu lan gelir gruplarının ihtiyari olduğu görülmüştü r(93). 

Demir eksikliği anemisinin bir sebebi olarak diyetin önemini değerlendirmek 

üzere yapılan çalışmalarda son on yıl boyunca ABD'de izlenen beslenme politikalarının 

diyet-demir eksikliğ 1 ilişkisini açık bir şekilde ortaya koyduğu görülmektedolr. Bebeklik 

döneminde önemli olan bu durum okul öncesi ve preadolesan dönemde karışık diyetten daha 

fazla demir elde etme fırsatı olduğu için düzelmiştir, ancak adolesan dönemde artan demir 

ihtiyacıyla birlikte hem erkekler hem de kızlarda demir eksikliğ 1 prevalansı yine 
artar(26). 

Dallman küçük çocuklarda demir eksikliği anemisinin sık görülmesinin nedenleri 

arasında 6 aydan sonra bir litrenin üzerinde inek sütü alımı dolayısıyla katı gıdaların ve 



54 

demirden zengin besinlerin azalması, anne sütünün az sürede (6 aydan az) ve karışık 

beslenmeyle beraber verilmesini, formüla ile beslenen bebeklerde demir takviyesi 

yapılmamış formOlaların kullanımını göstermiştir. Bu bilgilerin ışıQında çalışmayı 

yürüttüğümüz çocuklara yönelik anket forkmlarında diyetle ilgili sorulara da yer verdik. · 

çocuğun aldığı anne sütü süresinin hematolojik parametrelere etklsınr 

araştırdığımızda HCT ve MCH üzerine önemli (p<0.05) etkisi görülmüştür. inek sütüne 

başlama zamanının ise HGB üzerine önemli (p<0.01) HCT ve RDW üzerine çok önemli 

(p<0.001) etkisi tesbit edilmiştir. Alınmakta olan günlük inek sütü miktarının ise MCHC 

üzerine çok önemli (p<0.001) RDW üzerine önemli (p<0.05) etkisi tesbit edilmiştir. 

Ancak bunlara LSD testi uygulandığında bu etkilerin herhangi bir alt gruba meyletmediği 

görülmüş bu nedenlede hiç bir alt grup referansı popülasyondan çıkarılmamıştır. örneğin 

inek sütüne başlama zamanının HGB, HCT ve RDW üzerine etkisi görülmüşse de, inek 

sütüne erken başlamanın değerleri anemiye meylettiricl bir etki şeklinde olmadığı LSD ile 

tesbit edilmiştir. Hiç inek sütü almayan vakalarda HGB ortalaması 12.3gr/dl, inek sütüne 

0-3 ay arasında başlanan vakalarda 11.9gr/dl, 3-6 ay arasında başlananlarda 11.0gr/dl, 

6-9 ay arasında başlananlarda 12.0 gr/dl olarak tesblt edilmiştir. 

Bu düşüş muhtemelen bizim gözönüne almadığımız başka faktörlerin etkisiyle 

olmaktadır. 

Diyetle ilgili elde ettiğimiz bilgiler bu durumun tam bir değerlendirmesini 

yapmak için yetersiz kalmıştır. 

Tablo 12, 13 ve 21'deki ortalamalardan görülebileceği gibi HGB ve HCT ortalama 

değerlerinde yaşla birlikte yükselme görülmektedir ve bunun yaşla birlikte artan RBC ve 

MCV ile ilgili olduğu düşünülmüştür. MCH'da yaşla birlikte olan hafif artış, yaşa bağlı 

olarak HGB artışının RBC'deki artıştan daha fazla oluşu ile ilgili olmalıdır. RDW'de 0-2 

yaştan sonra artan yaşla birlikte düşüş görülmesi RDW için üst sınırm küçük yaştaki 

çocuklarda yüksek olduğunu göstermektedir. 0.5-2 yaş için RDW ortalamamız %13.7 olup 

üst sınırımız 15.9'dur. Bu sonuç Oskl'nin belirttiği rakamlarla uygunluk göstermektedir 

(53). MCHC değerinde artan yaşta paralel bir değişiklik görülmemiştir. Bu durum yaşla 
birlikte HGB ve HCT'deki artışın benzer karakterde olduğunu göstermektedir. 

incelediğimiz hiç bir parametre üzerine cinsiyetin etkisi görülmemiştir. Batı 

ülkelerinin çocuklarına ait referans değerler verilirken 12 yaşından itibaren cinsiyet 

farklılığının belirdiği görülmektedir(3,25 ,94). Bu da muhtemelen hormona! değ lşlkler 

sonucudur. Bulgularımız literatür bilgileriyle uygunluk göstermektedir. 

Çocuklarda rutin hematolojlk parametrelerden anemi ile ilgili olanlar bir grup 
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olarak değerlendirilebilir. Bunlar HGB, HCT, RBC, MCV ve RDW'dlr. Çocuklar için deniz 

seviyesinde yapılmış rutin hematolojik referans değerlerle ilgili olan ve çok sayıda örneğe 

dayalı üç araştırmanın sonuçları birbirine yakın değerler· göstermlştır(3,25,94). 

Bunlardan Yip ve arkadaşları tarafından 1984'de elde edilen referans değ erler ile 

araştırmamızın sonuçları Tablo 23'de birlikte gösterilmiştir. 1-6 yaş arasında 1869 

m.de ortalamaların HGB için. 1 gr/dl, HCT için %3.3 RBC için 0.50 milyon/mlkrolitre 

MCV için 2 'fL arttığı görülmektedir. MCH ve MCHC ortalamalarının hemen hemen 

değişmediği söylenebilir. Araştırmacıların yaş grupları çalışmamızdaki grupla 

karşılaştırabilmek için tarafımızdan birleştirmiş ve 0,5·6 yaş grubunun ortalamaları 

elde edilmiştir. 

Tablo 23: 0,5·6 Yaş Grubu Çocuklarda Anemlyle ilgili Parametreler için Deniz 
Seviyesindeki Değerlerle 1869 m.de Elde Ettiğimiz Değerlerin Karşılaştırılması 

YAŞ PARAMETRELER 
ARAŞTIRMALAR GRUBU HGB HCT RBC MCV MCH MCHC RDW 

VESAYI gidi o/o milyon/ f L gq gidi o/o 
mikrolit. 

Yip ve ~rkadaşları 1·6 12.4 36.1 4.34 80 27.7 34.5 
1984 deniz seviyesi n:709 

Bulgularımız 1990 0.5-6 13.4 39.4 4.84 82 27.7 33.5 13.5 
1869 m. n:526 

Her ne kadar demir ekslkliğ ı anemisi ve enfeksiyon anemisi durumunun 
vakalarımızdan ayıklamaya çalıştıysakda sonuçlarımız bir kısım hafif anemili vakaların 

0-2 yaş grubu içerisine karışmış olabileceğini ima etmektedir. Hem çalışmamızdaki 3-6 

yaş grubunda hem de daha önce yapılan 7-14 yaş grubuna ait bir çalışmada(28) h~moglobin 

değ erlerinde deniz seviyesi değ erlerin e(3) kıyasla yaklaş ık 1.3gr/dl'llk bir yükselme 

·görülmektedir. Halbuki 0-2 yaş grubuna ait olmak üzere tesbit ettiğimiz hemoglobin 

yükselmesi sadece 0.3gr/dl olmuştur. Bu yaş grubun'da tecrübe demir tedavisine yüksek 

bir katılım temin edebilseydik muhtemelen daha yüksek bir hemoglobin ortalaması elde 
edicektik. 

Beall ve Goldsteln yüksek rakım hlpokslslne hematolojik cevapta popülasyon 

farklı! ı ki arının olduğuna dikkati çekmiş ve bu durumun yüksekllğ e ilave faktörlerin 

varlığını dOşOndOrdOğOnO bellrtmektedir(95). Buna örnek olarak Himalayalıların HGB ve 
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HCT'lerinin aynı yükseklitte yaşayan Andlılarınklnden(12,13,96) ve Mekslkalılarınklnden 

daha az yükselmiş olduğu gösterilmiştir. 

Hurdato'nun 1940'larda erişkinler üzerinde yaptığı bir çalışmaya dayanılarak, 

her 1000 m. yükseklikte hemoglobin değerlerini %4 artırmanın normal değerleri elde 

etmek için uygun olduğu öne sürülmüştür(5). Bunun nedeni bu konudki referans 

değerlerinin eksikliğidir. Esterella ve arkadaşları 2700 m. yükseklikte yaşayan yaklaşık 

5 yaşlarındaki 38 çocukta demirle tecrübe tedavisini kullanarak demir eksikliği anemisini 

değerlendirmişler ve 9 çocukta demir eksikliği olduğunu göstermişlerdir. Bu 

araştırmacılar yukarıdaki şeklide hemoglobini yüksekliğe ayarlama yaklaşımıyla 

başlangıçta bu 9 vakadan yalnızca birinin anemik düşünüldüğünü belirterek böyl~ bir 

yaklaşımın yanlışlığına dikkati çekmişlerdir. 

Williams'ın (1991) hematolojı(27) ve Nathan Oskl'nln (1987) pedlatrlk 

hematoloji(4) kitaplarında lökosit ve ayırıcı lökosit sayımı için tamamen aynı değerler 
referans olarak verilmiştir. Bu değ erler için Wllliams ve arkadaşlarının verdiğ 1 kaynak 

otuz yıl öncesine alttir(97). Bu kitaplardaki çocuklara ait lökosit sayısı ve lökosit formülü 

için verilen normal değerlerin gözden geçirilmesi bu konuda yakın zamanda ve elektronik 

sayıcılarla elda edilmiş sonuçların bu kitaplarda yer almadığını göstermiştir. Bizbu 

konuda elektrik! direnç tipi bir elektronik sayıcı kullanarak 0,5-6 yaş orası çocuklara ait 

ret erans değ erler tesbit ettik. Nathan ve O ski tarafından verilen değ erlerle bizim 

çalışmam'ızın sonuçları karşılaştırıldığı zaman her ikisinde de artan yaşla birlikte beyaz 

küre sayısının düştüğü görülmektedir. Ancak bu düşüş Nathan-Oskl'nln verdiği değerler 

için 1 yaş tan 6 yaş arasında üçbln/mlkrolltre iken bizde artan yaş la birlikte 

bin/mikrolltre kadar olmuştur. Lökosit formülünde de oldukça yakın ortalamalar ve 

benzer dağ ılım genişliği görülmüştür. 

Lökosit konsantrasyonunda cinsiyetler arasında farklılık olmadığını belirten 

raporların yanısıra(98,99) notrofil sayısının kadınlarda yüksek olduğu da lşare edilmiştir. 

Ancak bu daha ziyade erişkin yaş özellikleri (örneğin kadınlarda mensturasyon) ile ilgili 

görülmektedlr(100). Biz 0.5-6 yaşlarını içine alan grubumuzda WBC ve lökosit formülü 

üzerine cinsiyetin etki il olmadığını tesbit ettik. 

Ülkemizde Özcan ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada elde edilen WBC 

ortalamalarının oldukça yüksek olduğu (örneğin 4 yaş için 13.3 bln/mikrolltre) 

görülmektedir(20). Araştırmacılar çalışmaya dahil edilen çocukların büyük çoğunluğunun 

hafif derecede enfeksiyonlu oluşunun bu duruma sebep olduğunu belirtmektedir. 

Beyaz küre sayısı ve lökosit formülünün yüksek rakımla değişmediği şekllndekl 
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klasik görüşü(62) bulgularımız. teyid etmektedir. 

Bulgular bölümünde bellrttlğ imiz gibi son bir ay içerisinde antesedan 

enfeksiyonun trombosit sayısı üzerine sayıyı artırıcı yönde önemli etkisini tesbit ettik. Bu 

bulgumuz akut enfeksiyonlar sonrası iyileşme döneminde trombosit sayısında yükselme 

görülebileceği düşüncesini desteklemektedid101). H.influenza menenjltlerinden sonra 

trombositozun görüldüğüne· dar bir rapor mevcuttur. Nekahat döneminde yükselme 

görü 1 mü ş tür. Ancak hafif antesedan enfeksiyonların etkisine ait bir çalışma 

tarayabildiğimiz kadarıyla literatürde kayıtlı değ ildir. Kısa bir süre önce bölgemizde 

yapılan bir çalışma ile hafif antesedan enfeksiyonlardan hemen sonra hafif derecede ancak 

istatistiki olarak önemli bir artışa işaret edilmiştır(28). Çalışmamızda da aynı etkiyi 

tesbit ettik. Antesedan enfeksiyonu olmayan çocukların tromboslt ortalamaları 31 O 

bin/mikrolitre iken bir antesedan enfeksiyon hikayesi olan çocuklarda ortalama 313 

bin/mikrolitre idi. Ayrıca antesedan enfeksiyonun son bir ayda birden fazla olmasıyla 

trombosit sayısında ki artışın daha da fazla olduğunu tesbit ettik. Bu gruptaki trombosit 

değ erleri ortalaması da 422 bln/mikrolitre idi. 

Antesedan enfeksiyonun bu etkisi nedeniyle PL T ve indekslerine alt hesaplamalar 

yapılırken antesedan enfeksiyonu olanların ayrıldığı yeni bir popülasyon üzerinde 

çalışılmıştır. Başlangıç popülasyon ile modifiye popülasyon değerleri arasında önemli fark 

görülmemiştir (Tablo 21). Burada sebep antesedan enfeksiyonlu olup ayıklanan 121 

kişilik grubun geride k.alan gruba nlsbetle çok daha az sayıda oluşu ve ayıklanan popülasyon 

değerlerindeki yüksekliğir. çok fazla olmayışıdır. Bununla birlikte antesedan enfeksiyonu 

olanları PLT referans değerleri elde edilirken ayıklamak muhtemelen daha doğru bir 

davranış olacaktır. 

Yaşı ve cinsiyetin trombosit sayısı üzerine herhangi bir etkisini göremedik, bu 

durum klasik bilgilerle de uygunluk göstermektedir(14, 15). Ayrıca orta derecede yüksek 

bir rakımın da trombasit sayısında bir değişikliğe sebep olmadığı görülmüştür. 

Günümüzde elektronik sayıcılarla rutin olarak MPV ölçülmesine ve yaygın klinik 

kullanımına rağmen çocuklar için refarans değerler tesbit edilmiş değildir. Biz bu 

çocuklarda 0,5-6 yaş için refarans MPV. değerleri elde etmeye çalıştık. Bulduğumuz 

ortalama ve ± 2 SD değ erler 9, 1 (6,3- 11,9) fi idi. Bu değ erler erişkinler için verilen 

Besiman'n verdlğ 1 (6,8- 12-6) fi (58) ve Gıles'in verdiği (7-10,5) fi ile uygunluk 

gösterdi. Bu sonuçlar tromoslt sayısında olduğu gibi MPV için de çocuklarla yetişkinler 

arasında fark olmadığını göstermişti. 

PCT ve PDW ile ilgili olarak elde ettiğimiz değ erler bu parametrelerin klinik 
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kullanımlarının artmasıyla elde edilecek veri birikiminden sonra anlamlı hale gelecektir. 

Gelişmiş ülkelerde geniş popülasyonlara dayalı olarak refarans değerlerin elde 

edilmesine yönelik çalış mal arın yaklaş ık 20 yıldan beri devam ettiği 

görülmektedir(3,99, 102). Gelişimsel farkları gözönüne alan labratuar refarans değerleri 

mükelleştirmek konusunda çalışmaların devam edeceğini söylemek mümkündür. Ancak en 

iyi refarans değerler bile normalden hafif derecede sapan ölçümleri refarans dağılım 

içinden kısmen ayıramayabilir. Buna rağmen uygun referans değerlerin kullanılması bu 

gibi karışmaları kabul edilebilir bir seviyeye düşürecektir. 

Ülkemiz için uygun refarans değerlerin elde edilmesi sağlık ve beslenme konusuna 

geniş saha araştırmaları gerekli kılmaktadır. Bu durum bir çok uzman ve kuruluşun 

işbirliğini gerektiren geniş projelere ihtiyaç göstermektedir. 
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SONUÇ 
1869 metre yükseklikte yaşayan 0,5·6 yaşlarında 673 sağlıklı çocuktan alınan 

kan örneklerinin herbiri için rutin kullanıma girmiş 15 adet hem~tolojik parametre 

ölçüldü. 147 vaka anemi ve diğer sebeplerle çıkarılarak elde edilen 526 kişilik 

popÜlasyonda referans değerler belirlenmeye çalışıldı. 

1 • Elde edilen ölçümlere etkili olabilecek önemli faktörler incelendiğinde; 

a- Anne baba tahsil derecesinin değerleri- özellikle anemi olmak üzere- olumsuz 

bir yöne meylettirici etkisi tesbit edilmedi. 

b· Kişi başına düşen aylık gelir durumunun HBG ye alt ortalamaları düşürücü 

yönde etkisi bulundu (P< O, 01). 

c- Antesedan enfeksiyon geçirme durumunun trombosit sayısını artırıcı bir etkisi 

görüldü (P< o, 001) 

d· Diyetle ilgili faktörlerin değerleri-özellikle anemi olmak üzere- olumsuz yöne 

meylettirici etkisi tesbit edilmedi. 

Bu bilgiler ışığında HGB ve PLT içiri değiştirilmiş referans popülasyonlar elde 
edildi. 

2· Referans Popülasyonlarda her bir parametre için elde edilen histogramlar 

Gaussian tarzda dağılıma işaret etti 

3- Yaş ve cinsiyetin ölçülen değerlere etkisi araştırıldığında; 

a- Cinsiyet faktörünün hiçbir parametre üzerine etkisi bulunmadı. 

b- Yaş faktörünün MID, RBC, ve PDW dışındaki bütün parametrelere etkili olduğu 

görülmüştür. Bu etki WBC, MCH, MCHC için önemli (P< 0,05), LYM, GRAN HGB, HCT, 

MCV, RDW > PCT., MPV .- .. için çok önemli bulunmuştur. WBC ve RDW yaşla birlikte 

azalırken, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH yaşla birlikte artmaktaydı 

4- Yukarıdaki bilgilerle birlikte yaşlara göre en uygun gruplamaların bazı 

parametreler için 0,5-2; 3-6, bazıları içinse 0,5·6 şeklinde olduğu gösterildi ve bu 

gruplamalara uygun reterans değer tabloları hazırlandı. 

5- Mevcut literatür bilgisi ile karşılaştırıldığında RBC, HGB, HCT, MCV değerleri 

deniz seviyesi değerlerinden yüksek bulundu. MCH, MCHC, ve RDW, WBC ve lökosit 

formülü, PLT ve indeksleri ise yükseklikle değişmeyen değerlere işaret etti. 
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ÖZET 

. 1869 Metre Yükseklikte yaş ayan 673 saQ lıklı çocuktan alınan kan 

örneklerinde "Cell-Dyn 1500" isimli otomatik hemaıtolojl anallzerr ile 15 adet (WBC, 

LYM, MID, GRAN, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW) rutin 

hemotolojik parametreye alt ölçümler elde edlldl. neferans populasyonlar oluşturmak 

üzere; "ailede kişi başına dü'şen gelir", •anne-babanın eğitim seviyesi", "beslenme 

durumu" ve • antesedan enfeksiyon• şeklindeki faktörlerin her bir parametre üzerine 

etkileri araştırıldı. En düşük gelir seviyesine sahip olan grubun. HGB değ erleri diğer 

gruplarınkinden düşüktü. Anne baba eğitim seviyesi en düşük olan grup ile daha yüksek 

eğitim seviyesine sahip g·rupların verllerlnln karşılaştırılmasında farklılık görülmedi. 

Antesedan enfeksiyon varlığının sadece tromboslt sayıları üzerine (sayıyı artırıcı yönde) 

bir etkisi tesbit edil dl. Bu faktörlere göre bölünmüş alt gruplardan hematolojlk 

parametrelere etkisi bulunanlar ayıklanarak oluş turu lan değ iş tirilmiş yeni 

popülasyonlara alt hlstogramlar- elde edlldl ve "Gausslan• tarzda dağ ılıma sahip old_ukları 

gözlendi. Değiştirilmiş bu popÜlasyonlarda, ilgili parametrelerin yaşlara ve cinsiyetlere 

göre ortalamaları ve ± 2 SD lerl hesaplandı. Yaş ve cinsiyet faktörlerinin bu 

parametrelere etkisi de araş tırıldı ve klinik kullanıma kolaylık sağ lam ak üzere 

gruplandırılmış yaşlara göre "referans değerler" elde edildi. Elde ettiğimiz referans 

değerlerden HGB, HCT, RBC ve MCV nİn deniz seviyesindeki değerlerden yüksek olduğu 
gözlendi. Diğer parametreler üzerine yüksekliğin herhangi bir etkisi görülmedi. 
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EK 1: Uygulanan Anket Formu 

Okulu : 
Sınıfı 

Adı Soyadı: 

Sayın Veli: 

Çocuklarımızda kansızlık veya diğer beslenme bozuklukları oldukça sık rastlanan 
problemlerdir. Bu durum çocuklarımızın zekalarına, bedeni gelişmelerine ve başarılarına 
olumsuz yönde tesir etmektedir. 

Okul çağındaki çocuklarımızın sizin vereceğiniz bilgiler, bizim muayene 
neticelerimiz ve gerçekleştirilecek basit bir kan sayımı ile durumları değerlendirilecek ve 
gerekenlere ilaç tedavisi verilip, takipleri yapılacaktır. 

Alınacak az bir miktar kan için her çocuğa aynı bir steril enjektör kullanılacak ve 
bu tek kullanımlık enjektör kullanıldıktan sonra kesinlikle imha edilecektir. 

Bahis konusu çalışma için hazırlanan aşağıdaki formu dikkatle doldurmanız ve uygun 
gördüğünüz takdirde imzalıyarak iki gün içinde çocuğunuzla birlikte sınıf öğretmenine 

göndermeniz rica olunur. Formları doldurulmayan ve sınıf öğretmenine gönderilmeyen 
çocuklar bu çalışmanın kapsamı dışında tutulacaktır. Çocuğunuzun sağlığını yakından 

ilgilendiren böyle bir mesele hususunda gereken hassasiyeti göstereceğin izi ümit eder, 
saygılar sunarız. 

Çocuğun: 

1- Adı ve Soyadı 

2- Yaşı (yıl ve ay olarak) : 

veya doğ um tarihi (yıl ve ay olarak): 
3- Ailedeki çocuk sayısının ve her birinin yaşlarını yazınız: 

4- Babanın mesleği ve tahsil derecesi: 

.s- Annenin mesleği ve tahsil derecesi: 
6- Ailenin toplam ortalama aylık geliri: 

7- Ne kadar süredir şehir merkezinde oturuyorsunuz? 

8- Yakın aile fertlerinde kan hastalığı veya önemli gördüğünüz başka bir hastalık 
var mı? Varsa yazınız: 

9- Çocuğunuz anne sütü aldı mı? Aldıysa ne kadar süreyle aldığını yazınız: 

10- Çocuğunuza inek sütü vermeye ne zaman başladınız: 

11- Günlük aldığı inek sütü miktarı ne kadardı : 



"12- Katı gıdalara ne zaman başladı: 

"13- Çocuğunuzun iştahını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?: 

"14- Çocuğunuzun yemek seçme alışkanlığı var mı? Varsa seçtiği yiyecekleri 
yazınız?: 

"15- Çocuğunuzun özellikle tercih ettiği, severek yediği yiyecekler varsa yazınız: 

"16- Çocuğun uzun sürekli olarak ishali veya kabızlığı oluyor mu?: 
"17- Çocuğun uzun dışkısında (büyük abdestinde} herhangi bir parazit (böcek} 

gördüyseniz yazınız?: 
"18- Çocuğunuzun şu anda veya geçmişe ait toprak, buz ve benzeri bir madde yeme 

alışkanlığı var mı?: 
i 9- Çocuğunuzun kansızlığı için daha önce bir tedavi verildi mi? Verildiyse ne 

zaman ve ne kadar süreyle: 
20- Çocuğunuza herhangi bir sebeple kan verildi mi?: 

2"1- Çocuğunuzun çevresindekilerle ilişkilerinde aşırı hırçınlık veya geçimsizlik 

var mı?: 
22- Çocuğunuzda aşırı bir dikkatsizlik var mı?: 

23- Çocuğunuzda uykuya bir meyli var mı?: 

24- Çocuğunuzun herhangi bir hastalık sebebiyle uzun süreli bir tedavi gördü mü? 
Gördüyse hangi hastalık sebebiyle ve ~e kadar gördüğünü yazınız: 

25- Şu anda çocuğunuzda devam eden bir hastalık var mı? Bunun için bir tedavi 

görüyor mu? 
26- Çocuğunuz sık sık ateşli hastalık geçirir mi? Son bir sene içinde kaç defa bu 

şekilde hastalandı? 

27- Çocuğunuzun en son olarak geçirdiği ateşli hastalık ne zaman oldu? 

28- Son i 5 gün içinde ateşli bir hastalık geçirdi mi? 
29- Son "15 gün içinde hastalığı sebebiyle kullandığı bir ilaç varsa ismini yazınız: 

30- Çocuğunuzda gece vegündüz idrar kaçırma problemi var mı? Varsa ne sıklıkta 

olduğunu yazınız: 

3"1- Çocuğunuzun sağlık durumu hususunda eklemek istediğiniz şeyler varsa yazınız: 

Velinin imzası 

-----------------------------------------------------------
Sayın veli siz bu çizgiye kadar olan 3"1 soruyu cevaplıyacaksınız. liginiz için 

teşekkür eder, çocuğun uza sağlıklı bir hayat temenni ederiz. 

Dr.Recep Akdağ Dr.V.Meltem Energin 



EK 2: "Cell-Dyn 1 SOO'On Tetkik Sonuçlarım Gösteren Bir Örnek 
.• 

CELL-DYN SPECIMEN DATA REPORT 
Spec i rnP-rı I DU 400 22 Feb 1991 . 

·lype: PATIENT X-8: 1/0UT2 Operator I.D~: 
Sequence # 

WBC: 12.5 ~UuL 

1 LYM: 6.7 RO 53.8 %L 

-l!-MID: :l. o 8. 1) %M WBC 

GRAN: •l. 8 38.2 ~~G 

F-IBC: 5. :!:7 M/uL 

HGB: 15.•.) g/dL 

HCT: 11.5. 3 ., 
"' l MC<J: 86. fL 

MCH: 28.5 pg 

MCHc: 3:3. 1 y/dL 

RBC 

RDi•J: l ı. 9 O/ ,. 

PLT: 327. ~~iLıL 

11PV: fL PLT 

F'CT: 
aı 
ıo 

F'OLll: 10CGSDl 

09: 1) 1. 
99 
9:l 

9.40 $ 

8. 79 ·z 

* MID cells irıclude less frequently occurring and rare cells correlating ~o 




