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G 1 R 1 S 

Doğum olayı sırasında, kordonun b~ğlanmasından soura, 

yenidoğanın bağımlı yaşamı sona erer. Bundan sonra tüm gerek-
, 

sinimlerini kendisi sağlamak zorundadır. Yenidoğan çagının 

ilk günlerinde kanın hücresel yapısı ve fizyolojik yeterlili

ği stabil değildir ve sık olarak değişir. 

Yenidoğan dönemine özgü kan bulguları intrauterin ha

yatta geçirilen çeşitli patolojik olaylar, doSum travayında 

normalden sapmalar ve annenin kan değerleri ile korelasyon 

gösterir(55t85,92). 

Geb~lik ve doğum travayı normal seyretmiş annenin ço

cuğunda kan bulguları genel anlamda yüksek seviyelere çıka

rılmış veya deniz dibine indirilmiş basınç kamaralarındaki 

erişkin kan bulgularına benzer. Her iki koşulda da hipoksi 

eritropoetin stimulasyonuna götürür. Artmış eritropoetin ke

mik iliğinde eritroid dokunun genişlemesine, hemoglobinin 

yükselmesine ve periferik kana eritroid serinin genç hücrele

rinin geçmesine yol açar. Bu nedenlere bağlı olarak periferik 

kanda poliglobuli, retikülositoz .ve normoblastoz dikkati çe

ker(SS,80,85,92). 

Doıumla anoksiden ve hipoksik stimülasyondan kurtulan 

yenidoğanda serum eritropoetin seviyesi düşer ve buna batlı 



- 2 -

olarak kemik iliği erjtroid doku intrauterin hayatt~ı.inin ak

sine daralır, periferik kanda retikülositoz ve çekirdekli 

hücreler kaybolur(55,85,92), Genç eritrositler diyebileceği

miz bu hücreler bize kaynaklandıkları doku hakkında değerli 

bilgiler verirler. Bu hücreleri sayarken gördügümüz fakat 

özellikleri üzerinde pek durmadığımız boyanmış retikulumun 

her hücredeki farklı görünümü bir anlam taşımaktadır, Bu ko

nuya ilk kez Heilmeyer(35) eğilmiş, retikülositlerin sayısı 

ve olgunlaşma dereceleri hakkında bilgi elde etmeye çalışmış

tır. Araştırıcı, kemik ili~inin daha fazla çalıştı~ında kanda 

daha fazla oranda genç retikülosit görUldüğUnü bildirmiş ve 

bir evrelendirme getirmiştir. Brillant-Krezil M~visi ile bo

yadığı retikülositleri ışık mikroskobunda görebildi~i retiku

lum şekillerine ve da~ılım özelliklerine göre 4 dereceye 

ayırmıştır. 

Eritropoezi normal düzeyde olan erişkin bir kişinin 

kan yaymasında periferde yalnız III ve IV derece retikülosit

ler bulunur(B0,81). Aktif eritropoezli olgularda daha erken 

dönemde olan immatür retikülositler perifere salıverilirler, 

Bu genç retikülositler periferde III ve IV derecelere ulaş

tıktan sonra eritrosit olurlar. Bir yaymada I ve II, derece

deki retikülositlerin sayıca artmış oluşu kırmızı serinin ak

tivasyonunu, kemik iliğiniri güçlü bir yanıt verme çabası 

içinde oldu8unu anlatır. Karşıt durumda ise III. ve özellikle 

IV. derece retikülositler görülür. O halde retikülositlerin 

sayısal değerleri yanında nitelikleri de dikkate alınırsa, 

daha kesin ve daha doğru bir yorum yapılabileceği anlaşılır. 

Yaşamın ilk haftasından itibaren Hb düzeyinde 6-8 haf

ta süren bir düşme görülür. Buna genel olarak (trimenon ane

misi) adı verilir. Bu deyim aslında yanlıştır, çünkü Hb kon

santrasyonu nadiren 10 mg/dl 'nin altına düşer(85). 
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Yenidoğanın fizyolojik anereisine (trinenon anenisine) 

sebep olan birkaç faktör üzerinde durulur. Birinci olarak so

lunum başlamasıyla arteriel 0 2 satürasyonu % 45dcn % 95'e 

çıkması eritropoezde ani bir azalmaya yol açar, aynı zamanda 

yüksek olan fötal eritropoetin ölçülemiyecek seviyeye iner. 

Fetal eritrosit ömrünün daha kısa oluşu da trimenon anemisine 

katkıda bulunur. Ayrıca ilk 3 ayda hızlı kilo artışı ile be

raber olan kan hacminin genişlemesi 11 dolaşım2 kanarr.a 11 denilen 

bir durum yaratır. Bu faktörler içinden kemik ili~inde erit

ropoetik işlevin yavaşlanası trinenon anemisinin gelişmesinde 

en önemli etkendir. iki ile üçüncü ayda Hb 10-11 gn/dl'ye dü

şünce eritropoetin yeniden yükselir ve aktif eritropoez baş

lar. Bu anemi ekstrauterin yaşama fizyolojik bir adaptasyon 

gibi görünnektedir(3,85). 

11 e ır:.o g 1 o bin s en t e z i ı ç ı n gerek 1 i o 1 a n el e rcı i r i n ek s i k 1 i -

gine bağlı anemi süt çocukluğu ve çocukluk döneminin en sık 

rastlanan anemisidir(3,28,30,55,80,85,92). Bu eksiklik, denir 

metabolizmas.ı ve beslenme ile ilgilidir. Ama demir eksikligi

ne ait beslenme anemisi 6 ay sonrasında ön plana çıkar. Hal

buki fizyolojik anemi direkt bir denir eksikligi anemisi de

ğildir. Nitekim, anemi 1. haftadan başlad1ğı halde bu dönerr.de 

serum demiri normal düzeylerdedir(SS,81,85,92). 

Yalnızca diyette denir eksikliğine baglı ane~i ilk 4-6 

ayda nadirdir. Fakat 9-24 ayları arasında sık gBrülür(J,55,79, 

85,92). Düşük serum demiri, yüksek demir ba~lama kapasitesi 

denir eksikligi anemisinin iyi ve tamamlayıcı kriterleri ola

rak alınmalıdır. Retikülosit degerlerin<leki deEişmelerde ane

minin cinsi hakkında oldukça iyi bilgi veren bir kriterdir. 

Bunun yanında retikülosit evreleoesinin, aneminin cinsinin 

saptanması bakımından yeterli ve de~erli bir yöntem olabile

ceg:i• bazı yazarlarca vurgulanmıştır(J,29,35,43,81). Ama tri

menon anemisinin gelişimi sırasında bu evreleneye ilişkin ça-
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lışma görebildiğimiz kadarı ile bulunmamaktadır. !şte biz bu 

düşünceden hareketle; 

1- Kordon kanı ve do~umdan itibaren. 1 yaşına kadar normal, 

sa~lam çocuklarda: 

a) Periferik kanda retikillosit total sayısı, 

b) Retikülosit evreleri. 

2- Bunlara koşut olarak, ilişkileri saptamak amacı ile 

kordondan 1 yaşına kadar (boy, kilo, Hct, Erit, Hb, 

MCV (Ortalama eritrosit volümü), MCH (Ortalama korpüs

küler hemoglobin), MCHC (Ortalama korpüsküler hemoglo

bin konsantrasyonu, TSD (Total serum demiri), TSDBK 

(Total serum demiri bağlama kapasiteleri) saptanarak 

fizyolojik trimenon anemisinin retikülosit evreleri 

ile ilişkilerini, eğer mümkün olursa patogenezdeki ye

rini saptamak istedik, 

Bu dönem sonrası araştırmalarımız olayın gelişimini 

izleyebilmek yönünden sürdürülmüştür. 
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GENEL BtLGILER 

Diğer ~ahalarda oldu~u gibi, hematoloji sahasında da 

hayatın ilk günleri adaptasyon periodudur. Karşılaşılan bio

lojik anomaliler antenatal period olayları, maternal patoloji 

ve doğum zorlukları_ dilşünülmelidir. Neonatal reanimasyon ne 

kadar uzarsa, biyolojik problemler ve bu devreye has hemato

lojik patoloji olayları o kadar önem kazanır. 

İn utero hematopoez, erken olarak 19'uncu günden iti-. 

baren vitellin kesesinde başlar ki burada, primitif vasküler 

hücrelerle birlikte aynı zamanda adacıklar halinde hematopo

etik kökenli ilk hücreler belirir(BO). Vasküler sistemin ge- · 

lişmesiyle beraber bu hücreler toplanmaya ve de~işik özel 

yerlere göç etmeye başlarlar. Vitellus kesesinin embriyona 

dogru ilk göçü kaçınılmazdır, eksikli~inde hemacopoez oluş

maz. Bu ilk göçten sonra hematopÔez birbiri arkasına göçlerle 

ve bir yerden di~erine daııımalarla devam eder.· 

Rematopoez embrio ve fetusta 3 dönemde oluşur. Bunlar 

mezoblastik, hepatik, myeloid dönemlerdir. Hematopoez yirmin

ci günden 6'ncı haftaya kadar olan embriyonel fazından sonra 

33'üncil giln~e karaci~erde başlar. Hepatik safha 3 ve 6'ncı 

aylarda hakimdir ve hayatın ilk günlerine kadar devam eder. 

Splenik hernatopoez kantitatif olarak önemli olmamakla birlik

te 4'üncü ayda maksimum de~erine ulaşır, doğuma kadar da de

vam edebilir(55t85), 
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Dört, beş ay arasında ~edüller hematopoez başlar, hız

la yükselir ve yavaş yavaş hepatik hematopoezin yerini alır. 

Bu yükseliş hematopoetik kemik sahasının genişlemesi ile.bir

likte olur ve bu genişleme doğumdan sonra da devam eder(BO). 

Dalak insan fetusunda, aksesuar hematopoetik bir or

gandır. Patolojik durumlar haricinde, erişkinde asla.bir he

matopoez yeri değildir. Antenatal veya postnatal eritropoetik 

stress durumunda splenik eritropoez doğu~dan sonra birkaç gün 

devam edebilir ve özel durumlarda sonra da yeniden başlaya

bilir(3,80). 

Dogumdaki myelogram görünümü yaşla değişir. Eritroblas

toz birkaç günde azalır, Erişkine nazaran daha çok sayıda 

lenfoblast dikkati çeker. 

Walker ve Turnbull (1953) ortalama Hb konsantrasyonu 

gebeliğin son 2 haftasında arttığını göstermişlerdir. Araş-. 

tırmalarda 38 hafta ortalama% 15,2 gr, 40'ncı hafta ortalama 

% 16.5 gr, 42'nci hafta ortalama 18 gr'a çıktı~nı tespit et

mişlerdir. Bunun sebebini de progressif oksijen eksikli~ine 

ba~lamışlardır(87). 

Normal bebeklerin Hb konsantrasyonu 12 saat sonra kor

don kanına gBre daha fazladır. Hayatın ilk 2 s•ati içerisinde 

Hb değerleri gBbek kordo~una göre% 17-20 artarak ve 2 saat 

sonra yeniden hafifçe düşmeye başlar, Yazarlar hayatın 1-2 

haftaları arasında bariz bir farklılık saptamamışlardır(SS). 

K~rdon kanında Hct değ~rleri % 51.3 - i. 56 ôranında 

d~Rişir. Ret değerleri tıpkı Hb de~erleri gibi hayatın ilk 

saatleri içinde· hızla artar,· daha sonra yavaşça iner. Birinci 

haftanın sonundaki değerleri kordon kanındaki değerlere yak

laşır(55). 
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Eritrosit sayısı da aynen Hb ve Hct gibi seyreder. Ye

nido~an çocuğun eritrositleri genel olarak erişkinden daha 

büyüktür (makrositlerdir), Saraeea (1922) doğum sırasında 

eritrositleri ortalarnaS.5 mikron olarak tespit etmiş. Çocuk 

altı aylık iken bu de~er 7.5 •mikrona inmektedir(SS). 

Normal yenido~anlarda hayatın ilk günlerinde plazma 

eritropoetini tespit edilemez. 6-9 günleri plazma eritropoetin 

seviyesi yükselmeye başlar(S0). Finne (1967) eritropoetinin 

fetusa anne plasentasından geçtiğini göstermiştir(19), 

Kan hücrelerinin incelenmesinde supravital boyalar 

kullanılmaya başlandıktan sonra 1865 1 de Erb özel bir hücre 

topluluğu gözledi(45,72,92), Bu hücreler yalnız supravital 

boyalarla boyanan granüler ve ipliksi bir materyali içeriyor

lardı, Bu hücrelerin genç eritrositler olabileceğinden söz 

eden ilk yazı 1890 yılında Theodald Smith tarafından kaleme 

alındı(21). Araştırıcılar bu hücreye içindeki retikillumdan 

·dolayı r~tikülosit dediler, 1913 1 de Pepper ve Peet bu hücre-

lerin kemik iliğinin eritropoetik aktivitesinin bir gösterge

si olarak kullanılabilece~ine değindiler(45). George Hoyt 

Whipp'le 1918'de retikülosit sayımını eritropoezin derecesini 

ölçmeye yarayan rutin bir test olarak klinik ·uygulamaya sok

tu(45). 

Bugün retikülositlerin normoblastların eritrositlere 

detişmesi sırasında çekirdeğin kaybolması ile oluşan, henüz 

Hb yapma yeteneği kaybolmamış hücreler olduğu bilinmektedir. 

Eritrositlerden % 20 oranında daha büyüktürler(31,46), 

Daha yapışkan olduklarından bir araya gelmeye e~ilirn göste

rirler ve yavaş olarak hareket ederler(31,75,92), Özgül ağır

lıkları düşüktür(9). Eritrositlerde olmayan ribozom mitokond

ri, vakuol, ferritin granülleri ve endoplazmik retikulüm gibi 

organeller taşırlar(4,32). 
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Elektron mikroskopik incelemelerde yüzeyde hücrenin 

hareketli oluşunu yansıtan çok sayıda düzensiz girintiler gö

rü 1 ü r ( 4 , 3 2 ) . 

Retikülositler olgunl~ştıkça azalan ve kaybolan bu 

ağın supravital boyaların etkisi ile hücre ölümü ve ribonuk

leoproteinlerin presipitasyonu sonucu olduğu bilinmekte

dir(75), Retikülositler olgunlaştıkça azalan sonunda sitop

lazma içinde çözünen poliribozomlar Hb sentezinden sorumlu

dur(75t91). Recikülositler Hb yapımının devam edip sonlandıgı 

eritrositer seri hücreleridir. Eritrosite döndükten sonra Hb 

yapımını sürdüremezler. Olgunlaştıkca içerdikleri RNA 1 da aza

lır(ll,21). 

Retikülositler olgunlaştıkça boyanabilir retikülum 
' 

oluşturan ribozomal RNA ve mitokondri gibi yapıların kaybol-

du~u öteden beri bilinir(6). Bu organellerle birlikte hücre

nin protein yapma özelliği de azalarak kaybolur(21,25,38), 

Protein yapımının inhibisyonu ·ortamdaki ııHeme, ile yakından 

ilgilidir. Heme, sa~lam retikülositlerde kontrol etti~i bir 

represörün yapımını geciktirerek maksimum protein sentezine 

izin verir(20}. 

Hemoglobin yapımı sırasında bir yandan ribozomlarda 

globin oluşurken diğer yandan di mitokondrilerde demir, pro

toporfirin ile birleşerek 11 Heme, meydana getirir, Heme sente

zi eritroblastlarda başlar ve bu yapım retikülositlerde de 

devam eder(20), 

Retikülositlerin en önemli ürünü Hb olduğundan bu hüc

reler hem yapımına karşı alışılmamış derecede büyük bir arzu 

duyarlar. Bu yapım için kullanacakları demiri bir taşıyıcı 

protein olan transferinden alırlar. Periferik kanda transfe

rine bağlı demiri alıp kullanabilen tek hücre retikülositler

dir(23). Transferin üçte bir oranında demirle doymuş halde-
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dir. Transferine bağlı demir eritrosit prekürsörlerine verı

lir, bağlı olmayan demir ise plazmadan süratle dokulara geçer 

ve toksit etki gösterir(92). Doymamış transferinin antikor ve 

bazen de komplemanla birlikte bakteri gelişimini inhibe etti

ği bildirilmektedir(lO). 

Serum demir konsantrasyonunun retikülositlerin demir 

yakalama yeteneğini etkilediği açıklığa kavuşmuştur(23). 

Transferinin retikülositler taraf~ndan geçici olarak tutuldu

~u transferin molekülilniln hücre içine girdiği ve bu olayın da 

mikrotubuliler yolu ile gerçekleştiği bilinmektedir(36,59), 

Retikülositlerin transferinden demir almaları, başka deyişle 

demirin hücreye girişi hücrenin 11 heme, konsantrasyonu ile 

ters orantılıdır{59,60). Heme yapımı primer olarak azaltılır

sa protein yapımı da sekonder olarak azalır(43), Bu olay hem 

tarafından kontrol edilen bir represör ile sağlanır(20). Heme 

nasıl globulin sentezini kontrol ediyorsa, globulin sentezi 

de heme yapımını kontrol eder(42), 

Hemoglobin yapımının başladığı proeritroblastlardan 

retikülosit oluşuncaya kadar yaklaşık 7 gün geçer. Bu sürede 

Hb gittikçe artar, yeterli düzeye ulaşınca çekirdeğin yapım 

görevi sona erdiğinden atılır(3,20,62). 

Kemik iliği sinuslarının duvarını döşeyen endotel hüc

releri, hu hücreleri dıştan yer yer destekliyen stromal hüc

reler ve makrofajlar bu hücrelerin perifere geçişini kontrol 

ederler(24,78). Hematopoetik bir uyarı olduğunda her il~ ele

manda da retikülositlerin dolaşıma geçişini kolaylaştıran ba

zı değişmeler olur.- Stromal hücrelerin sayısı azalır, endotel 

hücrelerin sitoplazmasında retikülositlerin geçebileceği de

likler oluşur. Makrofajlar bu deliklerden geçişi kolaylaştır

mak üzere, normoblastların çekirdek a~tıklarını fagosite 

eder, Normoblastların büyük bir kısmı çekirdeklerini endotel 
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hücrelerindeki deliklerden dolaşıma geçirirken kaybederler. 

Bu delikler sitoplazmanın çıkışına izin verir, fakat büzülüp 

sertleşen çekirdekler bu deliklerden geçemezler. Hücre bir 

miktar sitoplazma ile çekirde~ini kemik ili~inde bırakarak 

dolaşıma katılır. 

Dolaşıma katılan retikülositlerin sayı ve olgunlukları 

uyarının şiddetine g6re değişir. Bu gerçek nedeni ile araştı

rıcılar uzun yıllar periferdeki retikülositlerin sayılarını 

eritropoezin ülçütü olarak ~Brrnüşlerdir, 

Rctikülositler en ufak bir eritropoetik uyarıdan sonra 

yaşam süresi normal olan eritrositlere d6nüşürler(77). Olgun

laşma süresi ortalama I-2 gündür(91). Oysa eritropoez şiddet

le uyarılırsa normal retikülositlerden çok daha iri olan {mak

roretikülositler) dolaşıma katılır(S,22,46). Bunlar ilik 

içinde geçirmeleri ~erekli evreyi tarnamlayamanış, bazı mitotik 

dönemleri atlamış, kemik iliSi retikülositleridir. Daha faz

la Hb, su, ribozom ve RNA taşırlar(22, 67). Bunların olgunlaş

ma süresi normal retikülositlerden farklı olarak 3-4 gün ka

dardır(71, 72). Araştırmalar aneminin ağırl~ğının ve eritropo

etin düzeyinin eritropoezi etkiledigini göstermiştir(39). 

Eritropoetin retikülosit olgunlaşmasını hızlandırır(l6). Böy

lece gelişen makroretikülositler periferik yaymada polikroma

cofilik eritrositler olarak görül}rler(57). Bu büyük retikü

lositlerden daha sonra makrositler gelişir. Eritroid uyarının 

gücü makrosicozun derecesini belirler(76). Böyle eritrositle

rın yaşam süresi de kısalmıştır(l2, 71,72). 

Retikülositlerdeki değişimler iyice gözlenmiş ve ol

gunlaştıkça içlerindeki Hb, su, iyon oranının da degişti~i 

görülmüştür(83). Ağırlıklarının arttığı, enerji metabolizma

larının deıişikliğe uğradıtı saptanmıştır(24,38), Bunun sonu-
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cu oksijen kullanımı azalır(7,63). Mitokondrial solunum en

zimlerinin inhibisyonu sonucu solunum durur. Retikülositlerin 

yüzey alanı ve büyükl~jü azalır(26,63). Membran lipit bileşi

mi değişir(70) ve bazı katyonlara karşı gösterdiği aşırı ger

ginlik azalır, hareketleri kaybol~r(90). Sonuçta asimetrik 

olgun retikülositlere dönüş~rler(52). Böylece Hb yapımı da 

giderek kaybolur. 

Doğumdan sonra göbek kordonu hemen bağlanan çocuklarda 

retikülositoz gözlenir. Çok faktif eritropoez beraberinde re

tikülositozu da getirir. Yenidoğanda retikülositler ilk 3 

günde sabit kalıp, 7'nci günü% l'e kadai düşer. Sabit bir 

retikülositozis hemolitik bir procesi, hipoksi ve kan kaybını 

düşündür:.ir(55). 

Çeşitli yazarlar çocuktan çocuğa değişen değişik reti

külosit deserleri vermişlerdir. Kate (1932) de% 1.6 ile 

% 6.2 Seyfath ve ~urgens (1327)(55) 0skı hayatın l 1 nci günü 

retikülosit degerini 7. 4.7 ± 1.9 olarak bildirmiştir. Bu de

,Serler 3'ncü aya doğru% 80 azalırlar. Retikülositlerin sayı

larında do~umun 2 ve 3 1 ncü günlerinde artmalar kaydedilmiş

tir(69, 89). 

Prematüre çocuklarda retikülosit sayıları çok yüksek 

bulunui. Nucleuslu kırmızı hücreler hayatın ilk saatlerinde 

bol miktarda periferde görülürler(49,56). Bu oran% 1 civa

rındadır. Do~umdan sonra ilk 12 saatte bu oran% 50 kadar ek

silir. Kırksekiz saat sonra da% 20-30'a düşer ve hayatın 4 

üncU günü perifeide tek tilk g6rülebilir(55). 

Prematüre çocuklarda bu oran çok yüksektir. Javet kor

don kanı çalışmalarında prematüreliği bunlarla ispatlamaya 

çalışmıştır, Genelde nucleuslu kırmızı hücrelerin tespiti, 

hernolitik hastalık, kanama sonrası, hipoksi esnasında, Down 
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sendromu ve yenidoğanın konjenital anomalilerinde sıktır{55). 

Heilmeyer(35) retikülositlerin sayısı ve olgunlaşma 

derecesiyle Hb metabplizması hakkında bilgi elde etmeye ça

lışmıştır. Araştırıcı kemik iliginin daha fazla çalıştıgında 

kanda daha fazla oranda genç retikülositler görüldil1ünü bil

dirmiş ve pratik bir evrelendirme yapmıştır. 

Retikülosit formları hakkında Naegeli, Denecke, Sey

farth ve Engel de çeşitli ol~unlaşma derecelerini sınıfla~ış

lardır. Bunları Moldawsky ve Garrilow takip etmiştir(55). 

Heilmeyer(35) in vitre, parlak kreıil mavisi ile boya

dığı retikülositlerin ışık mikroskobunda görebildiği retikJ

lim şekillerini ve dağılım özelliklerine göre olgunluk dere

celerini şöyle sıralamıştır: 

Grup O: Çekirdekli retik'..ilositler (Normoblastlar, me

galoblastlar}. Bu hücreler kemik iliğine ait

tir ve normal şahıslarda periferik dolaşımda 

bulunmazlar. 

Retikülositin Nuklear Formları 

Retiküler maddenin nucleusa yakınlığı ile birkaç gruba 

ayrılır ve kemik iliğinde bulunurlar, periferde ender görü

lürler(84) (i.o 1 gibi) ve Oa, Ob, Oc gibi isimler alırlar. 

~ucleus cismin içinde olur 

N----J'--..ıvh» ..... 

R--~-~ 

Ob 

~ucleus etrafını saran 
kesif a_~ şekli 

Oc 

Nucleusa yakın ayrı 
olarak küı:ıe 



Periferik kanda görülen retikülositler ise retiküler iplik

ciklerin şekil ve görünümüne göre I'den IV'e iadar numaralan

dırılırlar(35). 

I. Derece Ret ikülositler: A1 bütün hücreyi doldurmuş

tur (en genç çekirdeksiz retikülosit). 

II. Derece Retikülositler: Retiküler madde daha gevşek 

ve deliklidir .• 

III. Derece Retikülositler: Tam olmayan ag şekli.· Rc

tiküler madde çözülmeye başlamış. Bazı köprüler (britler) 

kalmıştır. 

IV. Derece Retikiilositler: Vital boyalarla madde tama

men çözülmüştür. Tek tük granüller veya küçük a~ parçaları 

görülebilir. Bu gr~n olgunlaşmanın son kadenesinde granüllerin 

kay~olmasıyla hücreler eritrositlere dönerler. 
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Eritropoezi normal düzeyde olan bir kişinin periferik kan 

y ay rr. a s ı n d a g en e 1 1 i k 1 e I I I v e I V . d e r e c e r c t i k ii 1 o s i t 1 e r b u 1 u -

nur(Bl). Bir yaymada I ve II. derecedeki retikülositlerin sa

yıca artışı, kırmızı serının aktivasyonunu, kemik iliginin 

güçlü bir yanıt verme çabası içinde olduğunu anlatır. A~sine 

bir duraklama veya inhibisyon mevcutsa III ve cizellikle IV. 

derece retikülositler görülür. 

Kemik iliginde kırmızı serinin yapımının durdugu dö

nernler~e örne1in (demir eksikliği, infeksiyon ve lciserni ane

mileri) 111 ve IV. derecelerin üstilnlügü dikkati çeker(56). 

!nfeksiyon tablolarında gelişen anemiler deIT.ir ~etabolizması 

ile yRkından ilgilidir(27). infeksiyonlar sırasında derririn 

emilimi azalır. Ayrıca eritrosit yıkımından açıga çıkan dcmi

rın RES'e akışı cia artar(34). 

Yukarıda Brnegi verilen dcgişik klinik tablolarda ane

mı mekanizması, hemen hemen aynı kısır döngü içinde gelişmek

tedirler. Degişik derecelerde de olsa hepsinin demir faktörü 

ile ilişkisi vardır. Örneğin: Eritropoetin noksanlığı, 3 12 

eksikliği, folik asit absorpsiyon bozukluğu, malignite gibi. 

Aralarındaki farklar aneminin ortaya çıkış mekanizmasındaki 

değişik faktörlere dayan~aktadır. Bu mekanizmaları kısaca 

şöyle sıralayabiliriz(3,56): 

1- Derrir ersikliği (Örneğin yetersiz beslenme), 

2- Derr.ir kullanır:ıı:ıda blokaj (örneğin infeksiyonlar 

arasında cierririn enilirri azalır. Eritrosit yıkımından açığa 

çıkan demir R.E.S. depolanması, Hb sentezinde kullanılamama

sı)(37,38), 

3- Denir kayıpları (Brne~in kronik kan kaybına ba1lı 

ane~ilerde demirin az az fakat sürekli kaybına baglı), 
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Anemi, kanama veya hemolize ait ise genç retiklilosit

ler (l ve II'nci dereceler) de artma olur. Periferik kan yay

malarında I ve II'nci derecedeki retikülositlerin tespiti, 

eritrosit yapım hızının çok arttığının bir göstergesidir. 

Bunlara örnek eritrosit~erin kendisine veya ortama baglı ne

denlerle yıkımının arttığı, yaşam sürelerinin kısaldı~ı hemo-. 

litik anemilerdir (beta thalassemia, herediter sferositoz, 

otoimmun hemolitik anemiler gibi)(3,65). 

Demir, vitamin tedavisi, infeksiyon sonrası hallerde 

genç retikülositlerde artış saptanır(56). 

Kanama ve ~emoliz sonucu oluşan anemilerde blokaj söz 

konusu de1ildir. Tersine·aşırı bir yapım çabası vardır. Fakat 

oluşan eritrositlerin yaşam sürelerindeki kısalma aneminin 

oluşmasına yol açar. 

Eğer anemi retikülositopeni ile beraberse o zaman hi

poplastik anemi düşünülmelidir(55). Bu olay do~~udan doğruya 

kemik iliğinin infiltrasyonuna bağlıdır. Örneğin genel malig

nitelerin seyri esnasında. 3u tiplerde kemik iliSinin kontro

lü teşhis koymak için elzemdir. 

DEMİR VE DEMİR METABOLİZMASI 

Demir hayat için gerekli bir elemandır. Bunun sebebi, 

yaşayan hücrenin enerji metabolizmasında temel rolü olmasın

dandır. Yaşayan hücrenin ani enerji istegini dokulara eritro

sit hemoglobin molekülündeki Fe verir. Hemoglobin konjuge bir 

protein olup globulin ve heme'den oluşur. Prostetik grup hem, 

bir demir ve protoporfirin kompleksidir. Hemoglobin molekü

lünde de dokulara oksijen alışverişi az miktarda i. 0.07 bu

lun~aktadır. Demir myoglobin (% 3.3) sitdkrom C (% 0.08) ve 
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katalaz (% 0.11) Bibi her.ı enzir.ıleri de bulunur, ferritin ve 

hemosiderin (% 30) şeklinde depo edilir(]), 

~ormalde Fe vücut ağırlıgına ve hemoglobine göre de~i

şır.ı göstererek organizmada toplarr 2 ile 6 gran arasında bulu

nur(92). Bu denirin büyük kısrr:ı (7c 66.7) her.ıoglobin, r.ıyoglo

hin ve sitokromda olduğu gibi porfirin halkası içinde yer al

r.ııştır. Transferin ferritin ve hemosiderinde ıse do~rudan 

doğruya proteine bağlanmıştır(53). Başlıca fonksiyonu oksijen 

transportu olan he~oglohin de~iri gibi, ~yoglobinin fonksiyo

n 1: d a k a s 1 a r ı n k o n t r ak s i y o n u s ı r a s ı n d a k u 1 1 a n ı 1 an d e m i r i d e p o 

etmesidir(15). Demir içeren enzinler, örneğin sit □ krom siste

mi, tüm hücrelerin metabolizmasında oksidatif proçesi ve ATP 

oluşumunu sağlar. Der.ıirin en küçük strüktürel parçaları da 

esansiyel enzimlerde kofaktür olarak rol oynar(l4,43,61). 

RES sisteminde ferritin ve her.ıosi2erin şeklinde depo edilen 

de~ir, özellikle ferritin, serur.ı der.ıiri ile dengede bulunur, 

dolaşır.ıdaki ferritin de depo demirini yansıtır(64,73), 

Fetus intraute.rin hayatta denir ihtiyacını annesinden 

karşılar. Ana demir depolarının yetersiz oldu~u durumlarda 

dahi demiri plasenta yolu ile kendisine geçirir. Normal ~la

senta çocuğun hen yetersiz der.ıirle ve çok demirle yüklenmesi

ne engel olur, Anne ne kadar demir eksikligi gösterse de ço

cuğa yeterlf dereir geçer. Plasenta başka yerlere gerekli olsa 

bile demiri alır. 

Anenik annelere doğumdan Bnce. demir verilirse süt ço

cugunda demir eksikli~i anereisinin gelişDe.si Llnlenebilir. An

nenin hemoglobini doğumdan önce 9 gr'dan aşağı de~ilse sJt 

çocugunda demir eksikligi gözükmez(3). Fötal hayattaçocu~un 

depolarında demirin yeteri derecede depo edilnesi do~urndan 

sonra demir eksikliği anemisinin oluşurnlaşrnarnasında çok Jne~li 

rol oynar. 
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Yenidoğan bebe~in demir depolarının majör segmentini 

dolaşım da polisitemi içindeki demir oluşturur. Yenidoğan dö

nemının sonlarında yavaşlayan eritropoez ve eritrositten ay

rılan demir süt çocuklu~u çağının demir depolarını hazırlar. 

Demir 59 ile işaretlenen anne demiri ile yapılan deneyler 

göstermiştir ki süt çocuğunda 3-4'üncü aya kadar diyet demi

rinden yararlanılmaz. Miadında doğmuş çocuklarda 1 yaşına ka

dar total hemoglobin demirin 7. 70'i anneden geçen demirdir. 

Miadında doğmuş bebekte hemoglobin 2-3 ayda 11-12 ~r'a düşer. 

Bunun altına düşünce kemik iliğinin eritropoetik aktivitesi 

artar. Bunun üstüne çıkınca azalır(3), 

Postnatal hayatta oksijen değerini normal düzeyde tu

tabilmek için yüksek hemoglobin değerine gerek yoktur. Bu 

yüzden eritropoez ve hemoglobin sentezi azalır ve hemoglobin 

11-12 gr kadar düşer. Diğer yönden çocugun hızla gelişimi ile 

total kan miktarı artar. Bunun için demire olan gereksinim 

artar. Çotu kez ç6cuk demirsiz besinler aldığı için 2 1 nci al

tı ayda demir eksikliJi anemisi hızla g~lişir. Demirli olan 

et, sebze, yumurta gibi besinler ya geç veya hiç verilmez, 

Bunun yerine demirden yoksun karbonhidr~tlı besinler veya 

sütle beslenir. 

Günlük demir ihtiyacı süt çocuklarında 6-15 mg veya ı 

mg/k g t 1- 3 yaş: 15 mg/kg 3-12 yaş: 10 mg/kg ve 12-18 yaş ara

sı: 18 mg/kg'dır(55). 

Demir en çok karaci~er, et, yumurta sarısı, yeşil seb

zeler, hububat, fındık, cevizde bulunur. 

~ormal bir yenidoğanın vücudunda yaklaşık olarak 250 

mg demir bulunur. Sıhhatli bir erişkinde ise 4,5 gr cıvarın

dadır, Yenidozan döneminden erişkin ça~ına kadar .!ı,27 ~r de

mır vücuda yüklenir. 
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Hiadında do1an yenidoganda demir degeri: (91,68). Kg: 

3.3-Hbg/100 ml: 19.0-Hb.Fe: 185 mg-Depolanmış der.ı.ir: 34 mg -

Doku Fe: 23 n:g, Total Fe: 242 ng. 

Bir yaşındaki normal bir çocuktakidemir degerleri ise: 

Kg: 10.5-Hbg/100 ml: 12.3-HbFe: 325 rng-Depo der:ıiri: O-Doku 

der:ıiri: 73 mg-Total Fe: 398 mg. 

Çocuklarda büyüme nedeni ile demire ihtiyaç erişkinden 

fazladır. Saglıklı kişilerde besi ile alınan demirin artalana 

% l0 1 u absorbe olur, normalde günde 12-18 mg elemanter demir 

alındı~ina göre 0.6-1.8 mg kadar demir organizmaya girmiş 

olur. Aynı şekilde demir vücuttan dışkı, safra, idrar, ter ve 

deri deskuamasyonu gibi çeşitli yollarla kaybedilir. Radyoak

tif çalışr:ıalar kaybın 0.5 ile 1.5 rng arasında oldugunu gös

terr.ıiştir(53), 

Vücutta bulunan demir dar sınırlar arasında değişim 

gösterir ve günlük demir kaybı absorpsiyon ile karşılanır. 

Midede bulunan Hcl demirin indirgenmesi için uygun ortan 

oluşturur. Besi ile alınan demir, duodenum, jejunum üst ve 

orta kısmından, az miktarda ileumdan absorbe olur. Bu absorp

siyon ~esilere göre değişir. Gen~llikle solubl ferröz şekilde 

absorbe olan demir, heme baglı bulundugu zaman belki de oksi

de ferrik şekle dönüştürülür(3). 

Hayvansal dcrnir bitkisel besinlerdeki demirden daha 

kolay emilir. Hayvansal besinlerde hemoglobin, myoglobin ve 

diğer here proteinlerinde bulunan her.ı. demiri mide asidi ve 

proteazlar yardımı ile apoferritinden ayrılır. Daha sonra 

ferrik şekle okside olup hemini meydana getirir. Bu da muco

zal hücrelere intakt şekilde girer, muhtemelen ksantin oksi

dai enzımı ile he~oglobin protoporfirinden ayrıldıktan sonra 

ır.etabolize olur(88). Heme bağlı olmayan der:ıirin absorpsiyonunu 
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çeşitli intraluıninal faktörler etkiler(?2). 

Demir Absorpsiyonunu Artıranlar: 

Ca, askorbik asit, sistein, fruktoz ve diger keto şe-· 

kerler, bazı aınino asitler, aşırı kanama, hemoliz neticesi 

plazma eritropoetinin~yUkseldiği halledde. 

Demir Absorpsiy~nunu Azaltanlar:· 

Fitat, fosfat veya fosfoprotein pankreatik sekr~syon-

1 ar, 

Mucozal hücreler tarafından demirin alınışı enerjiye 

bağlıdır, ancak serozal membranlarda geçişte her zaman enerji 

gereksinimi yoktur, Plazmaya geçiş transferin ile olur(48). 

Transferinin demire afinitesi çok fazladır. Transferinin iki 

değişik kısmına iki molekül trivalan (ferrik) demir bağlanır 

ve bu da plazmanın demir bağlama kapasitesini belirler. Plaz

mada 100 g/dl demire karşın 300-360 g/dl demir baslama kapa

sitesi vardır. 

Şematize Demir Metabolizması{92): 

Ağızdan alınan demir 
l 

Mide 
(serbest Htl ile iyonize) 

! 
İnce bağırsaktan (absorbe) 

------. ~- Taşınır 

Az miktaTdl kayıp 7 
( idrar, gaita) , 

Dokular (hücre oksidasyonu) 

Demir depoları 

(KC, daiak v,s. 

f / 
ı · Kanama· i ;' 

f _I ( Büyük demir) 
/ / kaybı 
/~ 1 

·Demir (plazma) , 

\ 
Eı-.ı:t Dolaşan Hb 

ı:ı ı-os . 
•qı-ç ıtı. 

·ı Sonıı cıı"'nın eı:ı.'ı:ı l 
. ! 

Cı.ı ttsı_ 

1 

~---------,.. Kemik il f~i 
(Hb yapımı) 
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Anemi, enfeksiyon, inflamasyon veya doku yıkımıyla be

raber giden birçok kronik sistemik hastalığa eşlik eder. Bu 

gibi durumlarda kemik iliğinin ne şekilde inhibe edildiği ke

sin değilse de primer mekanizma, yeteisiz eritropoetin sente

zi değildir, 

Demirin besinlerle alımında veya emilim bozukluğu so

nucu azlı~ında hipokromik mikrositer anemi gelişir. Bunun ak

sine Fe fazlalığında hemosideroz oluşur. 

Demir karaciğer, dalak, kemik iliği, b6breklerde fer

ritin{88) ve hemosiderin olarak depolanır. Hemosiderinin 5, 

ferritiniri 3 ayrı tipi bilinir. -Transferinden demirin ferri

tine devredilişi anında vitamin C ve ATP gereklidir ve Xanc

hine oksidaze enzimi ile kontrol edilir, Hipokside demirin 

ferritinden çıkışı hızlanır(51). 
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GEREÇ VE YONTEM 

Çalışmamızın materyelini Mayıs 1981-Uayıs 1982 tarih

lerinde Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinue do

gan 20 bebek ile yine klini~irniz sağlar.ı çocuk polikliniğine 

gelen 80 çocuktan alınan venöz ve periferik kan teşkil etmek

tedir. 

Kordon kanı dahil yenidoğan döneninde (1-2-3-4) hafta

lar, 2 ay-3 ay-6 ay-9 ay-12 aydaki çocuklardan lO'ar kişilik 

gruplar incelenmeye tabi tutulmuştur. 

Olgularda periferik kan değerleri, Hb, Hct düzeyleri 

saptanarak, ortalama eritrosit hacmi (MCV), ortalama eritro

sit hemoglobini (MCH), ortalama eritrosit hemoglobin konsan

trasyonu (MCHC) hesaplanr.ıı ştır. 

Aynı örneklerden retikülosit sayı~ı yapılarak, olgun

luk dereceleri d~ Heilxeyer 1 in yaptığı sınıflandırmaya göre 

belirlenip kaydedilmiştir. 

Alınan venöz kanlardan total seru~ demiri ve de~ir 

bağlama kapasiteleri tayin edil~iştir. 

Olgulardan alınan kan örneklerinden, eritrosit, ışık 

mikroskobunda Neubauer kamerası ile sayılmıştır. Hct için he-
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pa\inize mikrohematokrit tüpleri kullanılmıştır. Rb'nin kolo

rimetrik tayininde Drabkin metodu uygulanmıştır. Hemoglobin 

cyanmethemoglobin şeklinde spektrofotometrik olarak 540 nm 

dalga uzunlu~unda ölçül~üştilr. 

Ortalama eritrosit hacmi (MCV) olaiak 

Hct 1/Ixl00 
MCV:Eritrosit sayısının ilk iki rakamı (fl) 

Ortalama eritrosit hemoglobinin (MCH) olarak 

Hb g/dlxl00 
'MCH: . . ilk 'k. k (pg/cell) 

Erıtrosıt savısının ı ıra amı 

Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) % 
olarak 

MCHC;Hb g/dlxl?O (g/dl/erit) 
Rematokrıt 

formülleri uygulanmıştır(3). 

Serum demiri ve demir bağlama kapasitesi tayini kolo

rimetrik olarak (Sigma Fechnical Bulfetin No:565) reaktifleri 

ile ölçüldü, 

Prensip: Fe iyonlarının, ferrokinetik meydana getirdi

~i kompleksin 560 1 ında ölçülmesi esasına dayanır. 

Araştırmalarda şu reaktifler kullanıldı: 

ı- İron Buffer Reagent. Stock No.565-1 

Asetat tamponu içinde (w/v)· Z 1.5 luk Hydroxylamine 

Hydrochloride pH 4.5 (0-5°C'de saklanır). 
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2- UIBC Buffer Jeagent. Stock No.565-2 

Tris (Hydroxmethyl) Aminomethane, 0.5 mol/liter pH:8.1 

Ayrıca içine prezervatif ilave edilmiştir. Oda ısısında sak

lanır. 

3- Iran Color Reagent. Stock No.565-3 

Hydoxylamine Hydrochloride solüsyonu içinde w/v % 0.85 

lik ferrozine solüsyo~u. Refrigatörde saklanır. 

4- Iron Standard Stock No.565-5 

Hydroxylamine Hydrockloride solüsyonu içinde 900 

~g/100 ml Fe ihtiva eden solüsyon oda ısısında saklanır. 

Test için kullanılan tüm cam aygıt, potasyumbikromat 

ile satüre hale getirilmiş konsantre sülfirik asit içinde 

bekletildikten sonra disiile su ile yıkanarak demirden arın

dırıldı. 

Kan numunelerinin bekletilerek hemoliz olmaksızın se

rumları ayrıldı. En geç 1 hafta içinde antifirizde bekletile

rek çalışıldı. 

Total Serum Demiri Tayininde Deneyin Uygulanışı 

3 adet deney tüpü alınır. Her tüpe 2.5 ml Ir6n Buffer 

Reagent konur. Tüplere test - St - Blank işaret konur: Her 

biri standart serun O.S_ml ile iyice karıştırılır ve Blank 1 a 

karşı test ve Standardın 560 da O değerleri okunur. Bu neti

celere (Inisial-A) denir. Bun~an sonra her tüpe Iran Color 

Reagent ilave edilir (0.05 ml). 1yice karıştırılır ve 37°c da 

10 dakika tutulur ve 560 nm da O değerleri. yeniden okunur. Bu 

da (Final-A) ·olur. 
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Hesaplanması: 

Final A - Inisial A 
test test 

Final Ast - Inisial A St xSOO:Total Fe µg/dl 

Normalleri: 35, 140 µg/dl (7.1-25,0 )Jmol/litre) 

Total Fe Baglama Kapasitesi Tayini 

Metod: 

UIBC Buffer Reagent 

Serum 

Standart 

F e- ar i d is t i 1 e s u 

Test 

2.0 ml 

0.5 ml 

O. 5 ml 

Stand 

2.0 ml 

O. 5 ml 

O. 5 ml 

Blank 

2.0 ml 

1.0 ml 

karıştırılır ve 560 nm da Blank 1 a karşı Test ve St OD leri 

okunur (Initial A). Sonra her küvete _Iron ·color Reagent 0.05 

ml konarak karıştırılır ve 37°C de tutulur ve Blank'a karşı 

yeniden O D leri okunur. (Final A), 

Hesaplanması: 

Final A - Initial A 
test test 

500 Final ASt - Initial. ASt x 500 :UIBO )Jg/dl 

Total Fe bağlaCTa Kapasitesi: 

µg/dl: Ser~m Total Fe µg/dl 

Serum UIBC µg/100 ml:g/100 ml 

Serum Fe bağlama kapasitesi normal degeri: 

245-400 g/dl 
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Retikülositlerin sayını ıç~n Holboll boyama metodu uy

gulandı. Parmak ucu Franklin iğnesi ile delinerek 4 damla ka

na 1 darala Brillant Krezil Mavisi çözeltisi i~e parafin çu

kurca karıştırılır. Uzerine ıslak süzgeç kağıdı kapatılarak 

40 dak. kadar beklenildi. Sonra bir darala boyalı kan lam üze

rine yayılır ve kurutulur. 2-3 dakika metil alkolle fikse 

edildikten sonra bakılır. Boyanmış kandan birçok yayma hazır

lanarak sayın ve ölçüme en uygun olanı seçildi. Görüş alanı 

yarıdan fazla daraltılmış oküle~ ve 100 x immer~iyon objekti

fi il~ 1000 hücre sayılarak retikülosit yüzdesi belirlendi. 

Bütün sayınlar aynı kişi tarafından yapıldı. 

Her retikülositin olgunluk derecesi (evresi) de Heil

meyer1in yaprıgı sınıflandırmaya göre belirlenip kaydedildi. 

Fetiküler rnateryel bir ağ şeklinde tüm hücreyi doldu

ruyorsa 11 Derece l", Retiküler madde bir ağ gibi yayılırsn, 

11 Derece 11 11 , Tam olmayan bir ag şekli hücrenin yalnızca bir 

böli.:mı'.inü kaplıyorsa, ' 1 Dcrece 111", Sitoplazma içinde yalnız 

birkaç boyalı tanecik ya da iplikçik kalmışsa, 11 Dcrece lV 11 

olarak alındı. Son zamanlarda evreleme daha sa~lıklı olarak 

~luor~sans rrikroskopi yUntemi ile yapılabilmekte ise de ·aynı 

araştırıcılar yukardaki metodla da buna çok yakın degerler 

olabileceğini ortaya koymuşlardır(56). 

Retikülositlerin kıyaslamasında ôrnekler küçük oldutu 

ıçın Student-t testi ile doğru cevap alınamıyacatından Fisher' 

in hipergeometrik dağılışa dayanan hir testi uygulandı. _"Fis

her1 in kesin ki-kare analizi 11 • Bunun dışındaki verileri kı

yaslamada Student-t(86) testi uygulanarak veriler istatistik

sel olarak değerlendirildi. 



BULGU.LA R 

Elde edilen bulgular tablo ve grafiklerde gösterilmiş 

olmakla beraber izlemeyi kolaylaştırmak için kısaca özetlen

miştir. Tüm kümelerdeki değer~erin birbirleri.ile anlamlık 

dereceleri Tablo XXIII 1 te gösterilmiştir~ 

Hematokrit Ortalama Değerleri ve S.D.ları (Tablo XXI -

Şekil-1) 

Kordon kanı ortalaması 47.7 ± 2.45 I/1 iken birinci 

haftadan itibaren sürekli bir düşme göstermekte ve en düşük 

de~erine 32.2 ± 1.57 I/I ile 3 cü ayda inmektedir. Kordon ka

nına göre anlamlılık derecesi (p < 0,001) dir. Daha sonra gı

derek artmakta ve 6 cı ayda 36 ± 2.26 1/1 ye ulaşmaktadır. Bu 

artış üçüncü aya göre anlamlı idi (p < 0.02). Altıncı aya gö

re 9 cu ayda 35.4 ± 3.53 1/I ve 12 ci ayda 34.7 ± 2,40 I/I 

değerlerini göstermekte. Her iki değerin 6 cı aya göre farkı 

istatistiki olarak anlamsız bulundu (p < 0.6). 

Eritrosi~ Ortalama Değeri ve.S.D.ları, (Tablo XXI -

Şekil 11) 

Eritrosit urtalama de~eri kordonda 5.17 = 0.29xl □ 12 ıı 
iken ilk haftada 5.22 = 0.35xlü 12 /I değeri ile kordona göre 

anlamsız farklı bulundu (p < 0.3). Birinci haftadan itibaren 



- 27 -

süratli düşme göstermekte, en düşük değerine 3.68±0.17xl0 12 /I 

ile 3 cü ayda inmektedir. Bu deler birinci haftaya göre a~

lamlı idi {p < 0,001). Daha sonra giderek artmakta, 6 cı ayda 

4;20 ± 0.35xlü12 /I değerine ulaşmakta, ki bu da 3 cilaya g6re 

anlamlı yüksek idi (p < 0.001). Bunu takiben giderek düşmek

te, 9 cu ayda 3.90 ± 0.37xl0 12 ;ı, 12 ci ayda 3.80=0.21xl0 12 /ı 
degerini oluşturmakta. Her iki değer 6 cı aya göre istatisti

ki olarak anlamlı düşük bulundu (p < 0.001). 

Hemoglobin Ortalama De~erleri ve S.D.ları (Tablo XXI -

Şekil III) 

Kordon kanı ortalama değeri 18.31 ± 1,7 g/dl iken ilk 

haftalarda ~üratli bir düşüş gösterip en düşük değerini 

11.29 ± 1.46 g/dl ile kordon kanına ·göre anlamlı düşük bulun

du (p < 0.001). Daha sonra giderek artmakta ve 6 cı avda 

13.68 g/dl'ye ulaşmaktadır. tiçüncü aya göre bu değer anlamlı, 

yü~sek (p < 0.001) tespit edildi. Bundan sonra giderek düş

mekte, 9 cu ayda 11.31 ± 1,25 g/dl ve 12 ci ayda 11.25 ± ı.14 

g/dl 1 ye inmektedir. Her iki değer de 6 cı aya göre anlamlı 

düşük bulundu (p < 0.001). 

Ortalama Eritrosit Hacmi (MCV) Değerleri ve S.D.ları 

(Tablo XXI - Şekil V) 

Tablolardaki bulgulara dayanılarak saptanan ~ev de kor

donda 93.04 ± 2.77 fl iken 3 cü haftada 100.33 ± 10.70 fl de

~eri ile kordona göre anlamlı bir yükselme göstermektedir 

(p < 0.05). Daha sonra giderek düşmekte, 6 cı ayda en düşük 

değerine· 87.33:. 7.39 fl 1 ye ulaşmaktadır. Bu değer 3 cü aya 

göre anlamlı düşük bulundu (p < 0,001), Bunu takiben 9 cu ay

da 91.16 ± 2.43 fl ve 12 ci ayda 91.77 ± 2.92 fl değerlerini 

oluşturmakta. Her iki de~er de 6 cı aya göre istatistiki ola

rak anlamsız bulundu (p < 0.1). 
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Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu (MCHC) 

Degerleri ve S.D.ları (Tablo XXI - Şekil VII) 

Kordon kanı ortalaması 38.19. ± 3.82 g/dl ery. iken sü

rat ı i dUşerek 3 cü hafta.da 29.43 :!: 4. 73 g/dl ery def!;eri ile kordona 

göre istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p < 0.001). 

D ah a s on r a gider ek a r t ma k ta ve 6 · c ı ay da 3 7 • 9 O ± 4 • 2 3 g / d 1 

ery. değerine ulaşmaktadır. Bu üçüncü haftaya göre anlamlı 

yüksek bulundu (p < 0,001). Altıncı aya göre 9 cu ayda 

31. 98 ± 2.34 g/dl ery ve 12 ci ayda 32.36 ± 1.38 g/dl ery değerine 

düşüş anlamlı olarak değerlendirildi (p <.0.001). 

Ortalama Eritrosit Hemoglobini (MCR) Değerleri ·ve S.D. 

ları (Tablo XXI,- Şekil VI) 

Kordon kanı ortalama değeri 35.53 ± 2.29 pg/cell iken 

3 cü haftada 29.97 ± 4.52 pg/cell değerine göre anlamlı düşük 

bulundu (p < 0.001}. Daha sonra. giderek artmakta ve 3 cü ayda· 

30,97 ± 3.20 pg/cell 1 e yükselmekte. Bu yükseliş 3 cü haftaya 

göre anlamlı bulundu (p < O.Ol). Bunu takiben 6 cı ayda 

33.02 ± 4.61 pg/cell değerine yükseliş 3 cü aya göre anlamsız 

farklı bulundu (p < 0.3). Dokuzuncu ayda 29,16 ± 2.18 pg/cell 

ve 12 ci ayda 29.69 ± 1.42 pg/cell değerlerindeki düşme ile 

6 cı aya göre her iki değer anlamlı olarak düşük saptandı 

(p < 0.05). 

TSD De~erleri ve S.D.ları (Tablo· XXI - Şekil IX) 

Kordon kanı ortalaması 151.71 f 60.16~g/dl iken sürat

li düşerek 3 cü ayda 45.27 ± 18.27µg/dl değerine ulaşıyor, 

Kordon kanına göre bu değer istatistiki olarak anlamlı düşük 

bulundu (p < O.Ol). Uçüncü aya göre 6 cı ayda 54,29 ± 17.63 

vg/dl 1 ye yükselmesi anlamsız farklı olarak de~erlendirildi 

(p < 0.3). Altıncı aya göre 9 cu ayda 31.46 :!: 21.37µg/dl ve 
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12 ci ayda 36.24 ± 23.85 ',.ıg/dl'ye yükseliş, her iki değer, an

lamlı bulundu (p < 0,02). 

TSDBK Değerleri ve S,D.ları (Tablo XXI - Şekil X) 

Kordon kanı ortalaması 218.41 ± 47 .11 µg/dl saptandı. 

Kordona göre anlamlı bir değişiklik 3 cü ayda 338,1 ± 78.23 

-µg/dl ile meydana gelmekte. Bu değer kordona göre yüksek .ve 

anla1'.llı bulundu ·(p < 0,001). Bunu takiben 6 cı ayda 345.22 ± 

86.79 ~g/dl'lik farklılık 3 eli aya göre anlamsız bulundu 

(p < 0.3). Dokuzuncu ayda 341.36 ± 83.31 ııg/dl ve 316.9 ± 122.6 

µg/dl degerlerinin her ikisi 6 cı aya göre farklı bulunmadı 

(p < 0.6). 

Ret ik ü 1 o si t 1 er 

Fisher'in kesin ki-kare analizi ile III Evre ve IV ev

relerin anlamlılık dereceleri bilerek yapılmamıştır. Zira kor

don kanından itibaren bütün kümeler de hemen hemen aynı düzey

de bu hücreleri saptamak mümkündü, 

Total Retikülositler (Tablo XXII-XXIII, Şekil XI-XII

XIII) 

Kordon kanında %o 32.6 ± 4.64 olan total retikülosit 

sayısı 1 ci haftada %o 8.6 ± l,83 1 e süratle düşmekte. Bu dü

şüş kordona göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu 

(p < 0.001), Birinci haftaya göre anlamlı bir aLtış (p<0.001) 

ile 2 ci ayda %o 16.6 ± 3.37 ve 3 cü ayda %o 16.3 ± 3.43 1 e 

yükseliyor. Bunu 6 cı ayda %o 9.2 ± 2.67 1 ye düşüş izliyor. 

Altıncı aydaki bu düşük değer 3 cü aya göre anlamlı bulundu 

(p < 0.001). Bunu takiben retikülosit kurbu 9 cu ayda %o 11.6 

± 3.74 ve 12 ci ayda 7.o 13.2 ± 5,11 değerlerine ulaşıyor. Her 

iki değer 6 cı aya göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek 
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bulundu (p < 0.001). 

Evre I (Tab'lo XXII-XXIII - Şekil XI-XII) 

Kordon kanında-1 ve 2 ci haftalarda Evre I'e ait reti

külositler tespit edilmedi, Üçüncü haftada periferde tespit 

edilen Evre I'in ortalaması %o 0.4 ± 0.69 iken en yüksek de

ğerine 2 ci ayda %o 1.4 ± l.57'ye ulaşıyor. üçüncü haftaya 

göre bu değer anlamlı bulundu (p < O.Ol). Üçüncü aydaki 

%o 1.1 ± 0,8 değeri, 6 cı ayda %o 0.2 ± 0.42 gibi düşük bir 

değer izliyor. Uç~ncü aya göre 6 cı aydaki değer istatistik

sel olarak anlamli düşük tespit edildi (p <O.Ol), Altıncı 

aya göre 9 cu ayda %o 0.7 ± 1.25 ve 12 cı ayda %o 0.9 ± 1.52 

değerlerinin her ikisi de istatistiki olarak anlamlı yüksek 

tespit edildi (p < O.Ol). 
' 

Evre II (Tablo XXII-XXIII - Şekil XI-XII) 

Kordon kanında %o 0.3 ± 0.67 iken 2 ci haftadan itiba~ 

ren yükselmekte ve en yüksek değere 3 cü ayda %o 3.6 ± 1.96 1 

ya ulaşmaktadır ki bu değer kordona göre anlamlı yüksek bu

lundu (p < O.Ol). Üçüncü aya göre 6 cı ayda %o 1.3 ± 2.05 de

ğerine düşüş istatistikselseı· anlamlı bulundu (p < O.Ol). De

ğerler 6 cı aydan sonra tekrar yükselerek 9 cu ayda %o 3.8 ± 

2.89 ve 12 ci ayda %o 3.3 ~ 3.65 değerlerine ulaşıyor. Her 

iki değer altıncı aya göre istatistiksel olarak anlamlı yük

sek bulundu (p <O.Ol). 

Evre III (Tablo XXII - Şekil XI-XII) 

Bu evredeki retikülositler i.o 16.2 ± 2.61 ile ·en yoğun 

tespit edildikler~ dö~'e\n kordon kanıdır. Kordondan itibaren 

süratli düşerek lci haftada %o 3.5 ± 2.59 değerini oluştur

maktadır. Bunu takiben tüm kümelerdeki değerler %o 4.2 ile 
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7.9 arasında seyretmektedir. 

Evre IV (Tablo XXII - Şekil XI-XII) 

Bu evredeki retikülositler 3 cü evredeki retikülosit

lerin özelliklerini taşıyorlar. Kordon da ortalama değeri 

i.o 16.2 ± 2.61 iken lci haftada %o 4.8 ± 2.93 1 e düşmekte~ bu

nu takiben tüm kümelerde 3.9 ile 1.9 deaerleri arasında sey

retmektedir. 



TABLO I- Kordon kanında kan değerleri. ortalama ± S .D. ları. 

KORDON 

ı\ı;ı rlık noy Hct Erit. Hh MCV !sim 
gr cm 1/1 xl012 /1 g,/<ll [l 

B.B. 3.650 51 50 5.18 18.4 98.03 

A. T. 4. 100 50 52 5.84 22.S 89.65 

H.K. 3:850 49 48 5.02 18.4 96 .00 
r-.. 

H.G. 3.500 51 45 4.92 16.9 91.83 

H.B. 3.550 52 lı8 5 .18 17.1 94.11 

S.G. 3.800 50 48 5.28 17.8 92.30 

S.H. 3.650 50 45 4. 8'• 16.9 93.75 

G.A. 4.800 52 48 5. 42 ıs.o· 94.23 

M.T. 3.500 50 49 5.20 ıs.o 94.23 

ILD. 3.650 51 49 4.38 18.8 91 • 66 
-
X 3.805 50.6 47.7 5.17 18.31 93.04 

S.D. ± 394 ±0.96 ±2.45 ±0.29 ±1. 71 ±2. 77 

MCHC MCH 
r-./dl/ery pr,/cel 1 

36.8 36.08 

/.ı-8. 84 39. 31 

38.33 36.8 

37.55 34 .,.s 
35. 62 33.52 

37.08 32. 8/,ı. 

97.55 35.20 

36.73 34.61 

36.73 34 • 61. 

35 .90 39 .16 

38.19 35.53 

±3.82 ±2.29 

TSD 
lJg/dl 

155 .17 

198.27 

51. 72 

60 .34 

155 .17 

129 .3 

250 

18lı. 65 

189.65 

172.4 

151.71 

±60.16 

TSDRK 
pg/<l l 

201. 77 

281.61 

218.39 

264.05 

182. 95 

129. 3 

250 

1.98.9 

198.9 

190.12 

218.41 

±4 7. 11 

. 
w 
N 



TABLO II- I Haftada periferik kan değerleri, ortalama± S.D.ları 

I HAFTALIK 

Ar,ırlı.k Boy Hct F.rit, llh MCV MCIIC 
lsim 1/1 x1012 ;1 g/d 1 [l r,/dl/ery gr cm 

F. T. 3.900 52 44 5.02 17 88 38.63 

N.K.· 4.200 51 51 5.68 19.5 91.07 38.23 

F. 1. 4.100 50 48 5.48 19.5 88.88 40.62 

B.Ö. 4.400 53 52 5.22 16.7 100 32.11 

S.A. 4.200 54 50 4.92 16.4 102.04 32.8 

E.T. 4.500 52 51 5.42 19 94 .41. 35.29 

A.P. 4.450 53 52 5.20 18.9 100 36. 34 

c.c. 4.750 51 40 4.48 14 90.'90 35 

K.M. 4.100 52 52 5.62 16. 9· 92.85 32.5 

C.K. 3.800 51 44 5.16 17 86.27 38.63 . . 

- 4.240 51.9 48.4 5.22 17.39 93.44 36.01 X 

s.n. ± 288 ±1.19 ±4.27 ±0.35 ±1.66 ±5.53 ±2.97 

MCH TSl1 
pg/cell \ıg/dl 

34 94.82 

34.82 86.2 

36. 11 250 

32. 11 76.3 

33.46 41.6 

33.33 ll2,06 

·35 50 

31.81 71.42 

30.17 78.6 

33.63 84.60 

33.41 94.56 

±1.72 ±58.26 

T.SDBK 

1ıg/dl 

104 

151.02 

277. 78 

173 

122 

250.95 

171.22 

238.09 • 

183 

108 

177. 90 

±60.75 

w 
w 

ı 



TABLO III- II Haftada periferik kan değerleri, ortalama± S.D.lnrı 

II HAFTALIK 

A~ırlık Boy Hct Erit. Hh MCV MCHC 1.sim gr cm 1/1 xıo 12 ıı r,/ d 1 rı r./dl/cry 

O.K. 4.400 53 48 4.46 14.6 109.09 30.41 

S.A. 4.200 54 44 4.68 14.6 95.65 33.18 

C.G. 4.880 52 46 5.36 17.8 86.79 31~. 23 

B.E. 4. 650 54 44 4.88 15.4 91.66 35 

s.ö. 5.200 54 42 4.82 15.2 87.5 36.19 

Ö.G. 4.600 52 38 4. 28 13.8 90.47 36.31 

M.M. 3.950 53 40 4.80 ıs 86.95 37.5 

S.K. 4. 800 55 48 5.28 17.2 92.30 35 .83 

H.Ö. 4.400 54 39 4.22 14.2 92. 85 · 36.41 

K.K. 3.900 52 38 4.32 13.2 88.37 34. 83 

- 4.498 53.3 42.7 4. 71 ıs.ı 92.16 34 .97" X 

S.D. ± 412 ±1.10 ±3.88 ±0.39 ±1.43 ±6.62 ±2.03 

MCH TSD TSDBK 
pg/cell ur./d 1 ııg/d l 

33.18 42.85 133.75 

31. 73 70.57 218.10 

33.58 68.55 260.10 

32.08 60.60 257.95 

31.66 55.5 204 

32.85 41.6 202 

32.60 62.60 280.02 

33.07 60.98 266 

33.80 85. 71 161.97 

34. 73 104.02 180.16 

32.92 65. 29 216.40 
. 

.i0.96 ±18.74 .tlt9 



TABLO IV- III Ha tada periforik kan degerleri, ·ortalama ± S.D.ları 

III HAFTALIK 

ı~ im 
Aftırlık 11oy ilet Erit. Hh ttr.v HCIIC 

~r cm 1/1 xıo 12 /1 r,/dl rı r.,/d 1/ery 

E.K. 4. 500 54 44 3.84 12 115. 78 27.27 

A.C. 4.800 53 47 4.08 10.2 117 .5 21. 70 

s.s. 4.500 54 39 3.98 11.5 100 29 .48 

G.A. 4.800 54 39 4.22 14.3" 92.85 36.41 

M.A. 5. 000 53 42 3.96 11. 2 107. 69 26.66 

A.O. 4.460 52 44 4.46 16.7 100 37.95 

A.G. 5.200 53 46 4.52 13. 2 102. 22 28.69 

N.G. 4.850 52 42 4.80 12.9- 87.5 30. 71 

Z.B. 4.600 54 40 4.42 11 90.90 27.5 

K.L. 4.700 53 40 4.56 11.2 88.88 28 

-
X 4. 741 53.2 42.3 4. 28 12.42 100.33 29 .43 

S.D. ± 238 ±0. 78 ±2.86 ±0.31 ±1.93 ±10. 70 ±4.73 

~ıcıı TS!l 
pg/cell ııg/d 1 

31.57 45.45 

25.5 40 .90 

29 .48 114. 28 

36.66 85. 71 

28. 71 90.90 

37.95 152.51 

29. 33 114. 28 

30. 71 57.64. 

25 41.42 

24.88 45.45 

29 .97 78.85 

±4.52 ±38.94 

TSDHK 
ııg/dl 

183.61 

275.12 

197.62 

161.97 

156 .48 

230.51 

176.16 • 

178.16 

251. 73 

183.60 

199.49 

±39.68 

l,,) 

V, 

1 



TABLO V- IV Haftada per iferik kan de8erleri, ortalama±S .D. ları 

IV HAFTALIK 

lsim Afl;ı rlık Hoy ilet l~r i. t. llh nr.v MCllC MGH TSO TSDTIK 
gr cm l /1 xl012 /1 g/dl rı p,/dl/ery pg/cell ııg/dl ıır,/d l 

v.ç. 4.880 55 48 l~. 66 14.6 104.34 30.41 31. 73 85. 71 146.32 

M.S. 4.950 54 36 3.98 12.6 92.30 35 32.30 71.40 211. 69 

D.Ö. 4.450 56 38 4.46 14.7 86.36 38.68 33.40 151.51 250.52 

S.A. 4.500 54 30 3.28 10 93.75 33.33 31. 25 35 385 

S.D. 4.900 57 41 4.48 13.8 93.18 33.65 33.65 60.90 212 

A,Ç. 5.000 56 38 4.32 12.6 88.37 33.15 29 .30 76.3 201 

M.M. 5.150 58 38. 4.70 14.4 80.85 37.89 30.63 65.4 156 

S.G. 4.600 54 40 3.94 12.3 102.56 30.75 31. 53 90.25 117 

N.Ş. 4.900 55 36 3.84 10. 2 94.73 28.33 26 .84 42.80 272 

P.Y. 4.200 57 42 4.68 14.9 91.30 35.47 32.39 125 206 

- 4.4753 55.6 38.7 4.23 13.01 92. 77 33.66" 31.30 80.82 215.75 X 

S.D. ± 298 ±1.42 ±4.66 ±0.46 n.s ±6.98 ±3.26 ±2.01 ±35.34 ±79. 64 



TABLO VI- II Ayda periferik kan de~erleri, ortalama± S.D.ları 

II AYLIK 

Anırlık Boy Hct Erit. Hh HCV MCHC lsim 1/1 xıo 12 /1 r} d 1 fl g/d 1 /ery gr cm 

F.U. - 4. 560 55 35 4.38 13.3 81.39 38 
t. H. 4.800 56 37 4. 20 12.6 88.09 34 .04 

u.ş. 5.250 54 38 4.42 15.2 86.36 40 

s.o. 5.000 55 33 3.48 10.5 97.05 31. 81 

T.Ş. 4.900 55 32 3.32 10.t. 96 .96 32.5 

F.K. 4.950 57 37 3.96 12 94.87 32.43 

s.s. 5.000 54 32 3.32 10.8 90.90 33.75 

Y.E. 5. 100 56 32 3.98 13. 2 82.05 41. 25 

M.O. 5.400 56 32 3.42 -10 94. 11 31.25 

M.S. 5.150 55 32 3.36 10 96.96 31.25 

-
X 5.011 55.3 34 3.78 11.B 90.87 31 •• 62 

S.D. ± 235 ±0.95 ±2.49 ±0.45 ±1. 75 ±6.09 ±3. 73 

MCH TSD TSDBK 
pg/cell l--!g/dl ııg/dl 

30.93 71-.40 279.82 

30 60.12 270.80 

34.54 57.14 148. 74 

30 .88 71-'•2 215.t.2 

31.51 38.67 260.39 

30.76 85. 71 _ 191. 78 

32.72 75.75 299.44 

33.84 70.57 218. 70 

_ · 29. 41 90.90 276.12 

30 .30 35. 71 - 331.17 

_ 31.48 65.72 249.23 

±1,67 ±18.15 ±54. 72 



TABLO VII- III Ayda periferik kan değerleri, ortalama ± S.D. ları 

III AYLIK 

A~ırlık Boy Bet Erit. Hh HCV MCHC lsim 
gr cm 1/1 xıo12 11 g/d l rı g/dl/ery 

E.G. 5.500 .ss 30 3.86 12.7 78.94 42.33 

Ö.K. 5.800 60 34 3.94 13.8 87 .17 !ı0 .58 

H.K. 4.800 60 32 3.66 10 88.88 31.25 

ç_.s. 5.200 58 33 3.72 12 89.18 36.36 

E.H. 5. 950 57 33 3.74 12.7 89.18 38.tıs 

B.E. 4.950 60 30 3.48 10 88.23" 33.33 

Y.K. 5.000 61 34 3. 6/ı- 10 9 4. lı4 29 .41 

ti.H. 5.200 60 34 3.56 11. 7 5 97.14 34. 35 

Ş.G. 5_.4BO 60 34 3.88 10 84.47 29 . /-+ 1 

O.K. 5. 750 62 32 3,40 10 94. 11 31. 25 

-

X 5.360 59.6 32.6 3.68 11. 29 89.67 34.60 

s.n. ± 39 2 ±1.5 ±1.57 ±0.17 :+:1 .f,fı ±4.97 ;_1-4 .61 

}:1CH TSD 
·pg/ccll pg/dl 

33.lı2 28.60 

35.38 38.62 

27. 77 35. 71 

32.43 68.62 

34,32 25.86 

29.41 75.75 

27. 77 4.5.45 

33.57 68.18 

26.31 30.30 

29 .41 35.7 

30.97 !ıS. 27 

±3.20 ±18.57 

TSDBK 
ııg /d 1 

4 80. 85 

406. 77 

331.17 

323.44 

414.75 

332.33 

269.14 

298. 95 

207,lı4 

317 

338.1 

.±:78. 23 

w 
ıxı 

1 



TABLO VIII- VI Ayda periferik kan değerleri, ortalama± S.D.ları 

VI AYLIK 

ı\~ırlık Boy Bet Erit. llh ııcv MCHC lsim 
gr cm 1/1 xıo12 /l n/d l (1 p,/dl/ery 

!Lö. 7.200 66 35 t,. 32 13.6 81. 39 38.85 

K.K. 8.000 65 33 4.12 13 80 .48 39. 39 

s.u. 8. 100 67 35 4.60 14.1 76.08 40.28 

C.K. 7.400 64 32 3.65 16 91 .ı~2 46.87 

H.K. 7.800 67 37 4.58 14.7 82.55 39. 72 

Ş .A. 7.950 68 38 3.66 12.4 100 32.63 

C.K. 7. 200 69 38 4.20 12.4 90 .tı 7 32.63 

Ö.G. 7.900 71 39 4.66 14.4 84.73 36. 9 2 

G.Y. 8.100 70 37 4.12 13. 8 93.85 37. 29 

S.A. 6.900 69 36 3.98 12.4 92.30 -34.44 

-
X 7.655 67.6 36 4. 20 13.68 87.33 37.90 

S.D. ± 438 ±2.22 ±2.26 ;l;Q.]5 ±1. 17 ±7. 39 ±4.23 

·, 
MCH TSD 

pr,/cell \l~/d 1 

30.65 57 .4 

31. 70 71.42 

30.65 85. 71 

45. 71 60.34 

32.66 43.l 

32.63 35. 48 

29 .52 71.42 

31.30 43.1 

33.65 39 .48 

31.79 35.48 

33.02 54. 29 

±4.61 ±17. 63 

TSDBK 
ııg/<l l 

448. 74 

215.41 

295.66 

328.86 

348. 66 

1+51.15 

222.94 

339.4 

353.3 

451. 15 

345.52 

±86. 79 • 

w 
\.O 

1 



TABLO IX- TX Ayda periferik kan de~erleri,ortalama ± S.D.ları 

IX AYLIK 

Ar,ırlık Hcıy lJct Erit. Hh t'.CV 
·ı ~~ im 

p,r cm 1/1 xıol2;ı ;;/ d 1 f 1 

H.S. 8.600 70 32 3.68 10 .fi 88.83 

s.ş. 7 .950 69 34 3.82 11.8 89.47 

A.A. 8.200 72 35 3.98 10 89.74 

C.A. 8.800 70 35 3.92 12.2 89.74 

B.D. 9. 100 75 40 4.36 13.5 93.02 

H.Ç. 9.400 74 l+J 4.78 12.5 94.48 

s.ö. 9.500 76 34 3.76 10.2 91.89 

Ö.G. 9. 200 72 32 3.68 10.2 88.88 

H.G. 8.800 70 36 3.88 12.1 94.73 

M.N. 10.000 74 33 3.52 10 94.28 
-

-
X 8.960 72. 2 35.4 3.93 11. 31 91.16 

S.D. + 615 "±2./+4 ±3.53 ±0.37 ±1.25 ±2 .43 

MCllC MCH TSD 
f'-./dl/cry pg/cel l ııg/d 1 

33.12 29 .44 13.8 

34. 70 31.05 13 .5 

28.57 25. 6t, 35.86 

34.85 31. 28 38.57 

JJ.75 31. 39 21 .t,2 

29 .06 26.49 42.85 

JO 27.56 81 

31.87 28.33 13.8 

33.61 3,1. 84 40.5 

30.30 28.57 13. 3 

31. 98 29.16 31.1+6 

±2. 34 ±2.18 ±21. 37 

TSDTIK 
ıır,/dl 

215 

4119 

377.12 

316.45 

309 .3 

323.16 

ı,10 

272 

269 .5 

471.5 

J/ıl. 36 

±83.31 

.;:-.. 
o 
1 



TABLO X- XII Ayda peri ferik kan değerleri, ortalama ± S. D. ları 

XII AYLIK 

ı\ftırlık Boy llct Edt. llh HCV i'ICHC ls im 
gr cm 1/i xıo12 /1 r,/dl fl g/d 1/cry 

S .A. 9.600 75 33 3.84 10.7 86.84 32.42 

S.D. 8.900 78 32 3.66 9.8 88.88 30.62 

A.Ç. 9.900 76 38 3.72 12.1 97 .43 31.84 

Y.S. 10.400 74 36 3.96 1.2.3 92.3 34. 15 

I.G. 10.800 69 38 {~ .16 12.6 92.68 38. 15 

s.c: 9.950 78 33 3.64 10.6 91.66 32.15 

M.U. 11. 100 77 35 3.92 11.8 89.74 33. 71 

O.G. 11 .450 73 33 3.52 10 94.28 30 .30 

u.1. 10.600 68 37 4.00 12.6 92.5 34 .05 

N.Ş. 10.J00 70 32 3.58 10 91.42 31.25 

-
X 10.300 73.8 34. 7 J.80 11. 25 91. 77 32.36 

s.o. ± 748 ±3.70 ±2.40 .±0.21 ±1.14 ±2.92 ·!:l.38 

MCII TSD TSDl1K 

pg/ccll tıg/d 1 ııg/<l t 

28.15 13. 8 335 

27.82 40.2 lfl2.5 

31.02 40.5 269 .5 

31..53 40.2 117 

30.73 76. 3 201 
\ 

29.44 27 285 

30.25 13. 5 413.5 

28.57 20.8 449 

31.5 76.3 201 

28.57 13.5 485.5 

29.69 36.24 316.9 

±1.42 ±23.85 ±122.36 



- 4 2 -

TABLO XI 

Kordonda Retikülosit Evreleri 

!sim Evre Evre Evre Evre Reti. 
1 11 111 IV 7.o 

B,B. - - 16 19 35 
A.T. - - 14 16 30 
H.K. - 2 18 18 38 
H.G. - 1 18 14 33 
H .B. - - 12 18 30 
S. C. - - 18 14 32 
S, H, - - 12 16 28 
G .A. - - 19 18 37 
?-1.T. - .:.. 18 12 30 
H.D. - - 17 16 33 

-
X - 0.3 16.2 16. 1 32. 6 

S. D. - ±0.67 ±2.61 . ±3. 21 l ±4.64 

TABLO XII 

I Haftada Retikülosit Evreleri 

İsim 
Evre Evre Evre Evre Ret i, 

I 11 111 IV %o 

F .T. - ":" 4 4 8 
H.K. - - 3 2 5 
F, 1, - - - 8 8 
B .Ö. - - 2 ~ 7 
S .A, · - 1 6 4 11 
E. T, - - .:. 9 9 
A."P, - 1 7 2 10 
c.c. - 1 7 1 9 
K.H. - - 4 4 8 
C,K. - - 2 9 11 

-
X - O. 3 3.5 4. 8 8.6 

S. D, - ±0.48 ±2.59 ±2.93 ±1. 8 3 



- 4 3 -

TABLO XlTI 

TT H:.ıftal1.k Retikülosit Evreleri 

1 
. 

1 Reti. Evre Evre E ·,,re E \.re 
!sin 

1 II 1 II I\' 
1 

i:o 

O. K. -

1 

2 6 1 2 10 
S .A. - 1 4 1 6 
C.G. -

1 
- 8 4 1 2 

B. E. - 1 - 6 4 10 
S.Ö. -

1 
- 5 4 9 

Ö.G. 
1 

- : 2 6 2 10 
~L H. - i - 7 2 9 
S. K. - 1 - 5 4 9 
H.Ö. 

L 

4 - 1 1 4 9 
K.K. 

1 
2 5 2 9 - 1 

1 1 

-
1 

i .-. -
1 

0.8 1 5. 6 2.9 9 . 3 

1 1 1 1 

1 
S,D. - ;+-O. 91 .±.l.26 ±1 . 19 

1 
:.+.ı. 4 9 

TABLO X IV 

III Haftalık Re.tikülosit ı:::vreleri 

isim 1 [vre 
1 

[,,re ı Evre Evre Reti. 
L 

' I II i I Li l\' /4o 
1 

1 

1 

ı:. K. 1 1 3 

1 

5 2 11 
A.C. 2 4 6 1 13 
s . s . 1 2 8 1 12 
E.A. - 1 6 3 10 
H. A. - 1 4 2 7 i 

A.0. ' - -
'· 

8 4 1 2 
A.G. - 1 6 2 9 1 
'.'1,G. - 1 1 8 3 12 
Z. B. 1 

1 
7 4 - 1 12 

K.L. - 3 1 6 1 10 
' 1 

- , 
1 

1 

0.4 1 . 7 
1 

6.4 2. 3 X 1 10.8 

1 

1 
1 

S. D. :t O . 6 9 
1 

±1 . 2 5 1 ±1.34 · ±1 . 3 7 ±1.81 
1 
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TABLO XV 

IV Haftalık Retikiilosit Evreleri 

1sir:ı 
[\'re Evre [\•re [\•re Reti. 

I II III IV 7,o 

V .C. - 2 4 2 8 
:.>l. S. 1 2 3 3 9 
D.Ö. - 2 4 1 7 
S.A. 2 4 6 2 14 
S. D. - 1 4 2 7-
A.C. - 2 8 1 11 -
M.M. - 1 5 1 7 
S. G. - 2 3 4 9 
N. Ş. 1 2 3 4 1 O 
p .v. - 2 5 2 9 

-
X 0.4 2 4.5 2.2 9 . 1 

S.D. 1 +0.69 ::O. 81 ± 1 . 5 8 ±1 . 13 ±2.18 l 

TABLO xvı 

II Aylık Retikülosit Ev r e 1 eri 

isi~ Evre Evre Evre Evre Reti. 
I II III 1\'. 7.o 

F .V. - 2 10 6 18 
1. H. 4 5 7 3 19 
V. Ş. - 2 9 5 16 
s.o. 2 7 7 2 1 8 
T. Ş. 1 3 9 4 1 7 
F. K. - 2 8 3 13 
s. s .. 2 5 8 4 19 
y. r. - 1 7 3 11 
M.O. 1 4 6 2 1 3 
H. S. 4 5 8 5 22 

-
X 1 , 4 3.6 7 • 9 3. 7 16. 6 

S. D. ±1 , 5 7 ±1'89 1 ±1 .19 ±1. 2 7 .±3.37 



1s irr. 

J: . G • 
Ö. K. 
H. K. 
A.S. 
r:. H. 
B • E • 
y. K. 
e. H. 
~.G. 
O.K. 

-
X 

S. D. 
1 

İsin ı 
1 

D. Ö. 
K. K. 
S. V. 
C. K. 
N .K. 
Ş .A. 
C.K. 
Ö.G. 
G. y. 
S .A. 

-
1 

:,: 

S, D. i 
l 
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TABLO XVII 

I 11 Aylık Retikülosit . 
Evre Evre Evre 

I II III 

2 8 6 
1 6 4 
2 7 3 
- 4 8 
2 9 7 
- 4 8 
1 8 5 
- 6 5 
2 10 8 
1 7 7 

1 . 1 
1 

6. 9 6. 1 

±0.87 ±1.96 ±1 . 7 9 

TABLO XVIII 

Evreleri 

Evre 
IV 

2 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
4 
2 

2 .2 

±0.91 

VI Aylık Retikülosit Evreleri 

Evre Evre Evre E\1 re 
I II I II l\" 

- - 7 2 
- 1 5 4 
- - 6 6 
- - 3 4 
- 1 2 3 
1 4 4 4 
- 1 3 5 
- - 4 3 
- - 3 6 
1 6 5 2 

0.2 1. 3 4. 2 3. 9 

±0.42 ±2.05 ±1.54 ±1 .44 

Reti. 
7, o 

18 
12 
15 
14 
19 
14 
16 
14 
24 
1 7 

16. 3 . 

±3.43 

Reti. 
7, o 

9 
10 
12 

7 
6" 

13 
9 
7 
9 

14 

9. 6 

±2.67 
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TABLO X IX 

IX Aylık Retikülosit Evreleri 

İsim 
Evre Evre Evre Evre Reti, 

I II III IV i. Q 

H.S. - 2 5 2 9 
s. ş. 3 6 5 1 15 
A.A. 1 9 5 - 15 
C .A. - 1 6 1 8 
B.D, - 2 4 2 8 
H.C. - 1 5 2 8 
s . Ü • - 4 3 3 10 
Ö.G, - 3 5 4 12 
H.Ç. - 2 8 2 12 
? 1 1 11 • 3 8 6 2 19 

-
,X O. 7 3. 8 5.2 1 • 9 11 . 6 

S. D. ±1.25 ±2. 8 9 il. 31 ±1. 31 ±3,74 

TABLO XX 

X II Aylık Retikülosit Evre 1 eri 

İsim Evre Evre Evre Evre Ret i. 
I II III IV %o 

S.A .. - 1 6 1 s· 
S.D. ... 3 9 2 14 
A.Ç. - 1 5 3 9 
y. s. - 1 4 5 10 
1. G •. - 1 6 2 9 
S .G. 2 1 9 1 13 
N,V, - 3 9 2 14 
N. Ş. 4 11 6 2 23 
o. s. 3 g_ 9 - 21 
V .1. - 2 8 1 11 

- ı 0.9 3. 3 7. 1 X 1 . 9 13,2 

S,D. ±1.52 ±3.65 ±1. 91 ±1.37 ±5,11 



1sim 

E.G. 
ö. K. 
H.K. 
A. S. 
ı:. H , 
B. E. 
y. K. 
Ü. H. 
Ş. G. 
O.K. 

-
X 

S. D, 1 

1s im 

D,Ö, 
K.K, 
S. V. 
C. K. 
N.K. 
Ş.A. 
C. K, 
Ö9G. 
G. y, 
S .A. 

' - 1 
X 

1 

S. D. i 

- 45 -

TABLO XVII 

III Aylık Retikülosit Evreleri . 
. Evre Evre Evre Evre 

I 11 III I\1 

2 8 6 2 
1 6 4 1 
2 7 3 3 
- 4 8 2 
2 9 7 l 
- 4 8 2 
1 8 5 2 
- 6 5 3 
2 10 8 4 
1 7 7 2 

1 . 1 
1 

6. 9 6.1 2. 2 

±0.87 ±1,96 ±1. 79 ±0.91 

TABLO XVIII 

VI Aylık Retikülosit Evreleri 

Evre Evre Evre Evre 
1 11 111 l\" 

- - 7 2 
- 1 5 4 
- - 6 6 
- - 3 4 
- l 2 3 
1 4 4 4 
- 1 3 5 
- - 4 3 ' 

- - 3 6 
1 6 5 2 

O. 2 1. 3 4.2 3. 9 

±0.42 ±2.05 ±1,54 ±1 • 4 4 

Ret i. 
/4 o 

18 
12 
ıs 
14 
19 
14 
16 
14 
24 
17 

16.3' 

±3. 4 3 

Ret i. 
7.o 

9 
10 
12 

7 
6" 

13 
9 
7 
9 

14 

9, 6 

± 2. 6 7 
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TABLO X IX 

IX Aylık Rctikülcsit Evreleri 

1sir.ı 
Evre Evre Evre Evre Reti. 

I II III IV .% o 

H. S. - 2 5 2 9 
s . ş . 3 6 5 1 1 5 
A.A. 1 9 5 - 1 5 
C .A. - 1 6 ' 8 ı 

B.D. - 2 4 2 8 
li. C. - 1 5 2 8 
s.ü. - 4 3 3 10 
Ö.G. - 3 5 4 12 
H.Ç. - 2 8 2 12 
~!. ll • 3 8 6 2 19 

' -
X 0.7 3. 8 5.2 1 . 9 11 . G 

S.D. 
1 

± 1. 2 5 :±.2,89 
1 

:z: 1. 31 ı ±1. 31 ±3. 71, 

TABLO XX 

X II Aylık Retikülosit Evre 1 eri 

!sim Evre Evre Evre Evre Reti. 
I II III ır %o 

S. A. - 1 6 1 s· 
S. D. - 3 9 2 14 
A.Ç. - 1 5 3 9 
Y.S. - 1 4 5 10 
İ.G.· - 1 6 2 9 
S.G. 2 1 9 1 13 
11. V. - 3 9 2 14 
K. Ş. 4 11 6 2 23 
o. s. 3 9 9 - 21 
V.1. - 2 8 1 11 

-
X O. 9 3. 3 7,1 1 , 9 1 3 • 2 

S.D, ± 1. 5 2 
1 

±3. 65 ±1 . 91 ±1. 3 7 ±5. 11 



TABLO XXI- Tüm Kümelerin Periferik Kan Değerlerinin x ve S.D.ları 

Bet Erit Hb MCV MCHC 
1/L xıo12 /L g/dl f1 g/dl/ery 

Kordon 47.7±2.45 5.17±0.29 18. 31 ±1. 7 93. 04:1:2. 77 38.19±3.82 

1 Hafta 48.4±9.27 5.22±0.35 17 .39±1.66 93.44±5.53 36.01±2.97 

2 Hafta 42.7±3.88 4.71±0.39 15.1±1.43 92.16±6.62 34. 97±2 .03 

3 Hafta 42.3±2 .86 4.28±0.31 12 .42±1.93 100.33±10. 70 29.43±4.73 

4 Hafta 38. 7±4. 66 4.23±0.46 13.01±1.8 92.77±6.98 33. 66±3. 26 

2 Ay 34±2.49 3.78±0.45 11.8±1.75 90.87±6 .09 34.62:!.3.73 

3 Ay 32. 6±1. 57 3. 68±0 .17 11. 29±1.46 89.67±4.97 34.60±4.61 

6 Ay 36±2.26 4.20±0.35 13 • 68 ±J: .1 7 87.33±7.39 37.90±4.23 

9 Ay 35.4±3.53 3.93±0.37 11. 31±1.25 91.16±2.43 ·31. 98:~2. 34 

12 Ay 34.7±2.40 3.80±0.21 11.25:!:l.14 91.77±2.92 32. 36±1. 38 

MCH TSD 
pg / cell ııg / dl 

35.5±2.29 1 51. 71 ±60 • 16 

33 .41±1. 72 94 . ~i6 :t58 . 26 

32.92±0 .. 96 65. 29±18. 74 
-

2 9 • 97 ±1+. 52 7 8 .85±38. 94 

31.30±2.01 10 .82 ±35. 34 

31.48±1.67 6.5.72fl8.15 

30.97±3.20 45.27±18.57 
-· 

33.02.±4.61 Sl+.~~9±17.63 

29.16±2.18 31 .46±21.37 

29 .69±1. 42 36.24±23.85 

TSDBK 
µg/dl 

218.41±47 .11 

177 .90±60.75 

216 .40±49 

199 .49:!.39 .68 

215.75±75.64 

24 9 . 23 ±54. 72 

338. 1 ±7.S. 23 

345.52±86. 79 

341.36±83.31 

316. 9±122 .36 

1 
.t'
--.J 

l 
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TABLO XXII- Tüm kümelerdeki retikülosit evrelerinin ve to~al 
retikülositlerin x ve S.D,ları 

I II III IV Rt i.o 
Evre Evre Evre Evre 

Kordon - 0.3 ± 0.67 16.2 ± 2.61 16.1 ± 3.21 32.6 ± 2.64 

1 Hafta - 0.3 ± 0.48 3.5 ± 2.59 4.8 ± 2.93 8.6 ± 1.83 

2 Hafta - 0.8 ± 0.91 5.6 ± 1.26 2.9 ± 1.19 9.3 ± 1.49 

3 Hafta 0.4 ± 0.69 1.7 ± 1. 25 6.4 ± 1.34 2.3 ± 1.37 10,8 ± 1.81 

4 Hafta 0.4 ± 0.69 2 ± 0.81 4.5 ± 1. 58 2.2 ± 1.13 9.1 ± 2.18 

2 Ay 1.4 ± 1. 57 3.6 ± 1.89 7.9 ± 1.19 3.7 ± 1. 27 16.6 ± 3.37 . 
3 Ay 1. 1 ± 0.87 6.9 ± 1.96 6.1 ± 1. 79 2.2 ± 0.91 16.3 ± 3.43 

6 Ay 0.2 ± O .42 1.3 ± 2.05 4.2 ± 1.54 3.9 ± 1.44 9.6 ± 2.67 

9 Ay 0.7 ± 1.25 3.8 ± 2.89 5.2 ± 1.31 1.9 ± 1.31 11.6 ± 3.74 

12 Ay 0.9 ± 1.52 3.3 ± 3.65 7.1 ± 1. 91 ı. 9 ± 1.37 13.2 ± 5.11 



TABLO XXIII- Tüm kümelerdeki de~erlerin birbirleri ile anlamlılık dereceleri (Llrnek: Kor-
don-(1-2-3-4) Hafta - (2-3-6-9-12) Aylar. 

Ret Ev r e 1 e r i 

Hct Erit. Hb ~ıcv MCHC HCll TSD TSDBK Total 
Rt Evre Evre 

I II 

K-lH P< O. 9 0.3 O. 3 o. 9 O. 2 •O. 05 •0.001 O. 2 •0.001 ·O.Ol 
2H P< •0.001 ·0.001 •0.001 0.7 ·0.05 •O. O 1 •O. 001 O. 9 •0.001 •O. O 1 
3H P< •0.001 •0.001 •0.001 •O. O 5 •0.001 •O. O 1 •0.001 O. 3 •0.001 ·O.Ol 

ç! 
4H P< ·0.001 •O. 001 •0.001 0,9 •O. O 1 •0.001 •O. 001 o O. 9 •0.001 0.13 

'd 2A P< •O. 02 •0.001 •0.001 O. 3 •O. O 5 •0.001 ·0.001 O. 2 ·0.001 O. 13 ı.-, 

o 3A P< •O.001 ·0.001 ·0.001 O. 1 O. 1 ·O, Dl •0.001 •0.001 ·0.001 0.13 
~ 

6A P< ·0.001 •0.001 •0.001 •O. 05 0.9 O. 2 •0,001 •0.001 •0.001 ·O. O 1 
9A P< ·0.001 •0,001 •O. 001 O. 2 •0.001 •0.001 •0.001 •0.001 •0.001 0.13 

12A P< •0.001 •0.001 •0.001 O. 2 •0.001 ·0,001 ·0.001 ·O. 05 ·0.001 O. 13 
~--1 H- 211 ·0.001 •0.001 

---~-~----· -- -·--------- ı,.._.--~--

P< •O. 01 O. 7 O. 4 O. 5 0.2 O. 2 •O. O 1 •O. O 1 
3H P< •0.001 •0.001 •O. O 1 O. 1 •0.001 •O. 05 0.5 0.4 •O.Ol ·O. O 1 

m 4H P< •0.001 •0,001 •O. O 1 0,6 O. 1 •O. 05 O. 5 O. 3 •O. O 1 •O. 0 l ...ı 

4-, 

m 2A P< •0.001 •0.001 •O. O 1 O. 3 O. 4 •O. O 2 O. 2 •O. O 1 •0.001 ·O. O 1 
,,... JA P< •O. 00 l •0.001 ·O. 01 0.2 O. 5 ·O. 05 •O. 02 ·O. 001 •0.001 •O. O 1 ,-ı-< 

. 6A P< ·0.001 •0.001 ·O. Dl •O. 05 O. 3 O. 9 •O. O 5 •0.001 •O. O 1 ·O. O 1 
.----, 9A P< ·0.001 •0.001 •O. O 1 O. 3 •O. 05 ·0.001 •O. O 1 ·0.001 •0.001 •O. O 1 

12A P< •O. 001 ·0.001 •O. O 1 O. 4 ·O. Ol ·D.001 ·O. Ol •0.001 •0.001 ·O. O 1 
r--• ··2H.:..3H 0.8 •0.02 

~~-------~ -·-~---
P< ·0.001 •O. O 5 •O. 01 •O. 05 •O. 05 O. 4 •O. Ol •O.Ol 

m 
w 4H P< ·O. O 5 • O . O 2 ·0.001 O. 8 0.3 O. 2 O. 3 O. 9 O. 3 •O. Ol 

4--< 2A P< ·0.001 •0.001 •0.001 O. 6 O :9 
\ 

O. 2 0.9 O. 2 ·0.001 ·O. O 1 
~ 3A P< ·0.001 •0.001 •0.001 Ü. lı O. 9 O,J ·0.05 •O. 001 •0.001 ·O. O 1 ::r:: 

6A P< •0.001 ·O. 02 •O. 001 O. 3 O. 1 O. 9 0.2 ·0.001 0.2 ·O.Ol . 
N 9A P< •O. 001 ·0.001 •0.001 O. 9 •O.Ol ·0.001 ·0.001 •0.001 •O.Ol •O. 0 l 

1.2A P< •0.001 ·0.001 ·O. 001 Ü C . ., ·O. Dl ·0.001 ·O. Ol ·0.001 ·0.001 ·O. 01 -- --Jü-4"iC 1'< ~05 O. 8 0.5 O. 1 •O. O 5 O. 9 O. 9 o • .'..ı • o :-UT--- ·: o·:--·tJ ı- • U. U 1· 
m 

2A ·0.001 •O. O 1 O. 5 ·O. 05 •O. 02 O. 3 0.4 •O. O 2 •O. O 9 •O. Ol •_O. 01 
...ı P< 

'1·-1 JA P< •0.001 • O • O 1 0,2 •O. O 1 •O. 02 0.6 •O. O 1 •O. O 1 ·0.001 •O. O 1 •O. Ol 
cıı 

::ı::: 6A P< •0.001 O. 6 0.1 •O. O 1 •O.OOlı O. 2 O. l ·0.001 0.2 •O. O 1 •O. Ol 

. 9A P< •0.001 ·0.05 0.2 •O. O 2 O. 2 0.6 •O. O 1 •0,001 •O. O 1 •O.Ol •O. O 1 
("'1 

12A P< ·0.001 •O. O 5 O. 2 •O. 05 O. 1 O. 9 •O. Ol •0.001 •O. 001 ·O. Ol ·O. O 1 

-~-.-02 - - -a-:-c; 0,3 •0,001 •O. O 1 0 ~ -- 4Ü-2A P< ·0.05 O. 2 O. 6 O. 8 O. 3 
.µ 

·O. O 1 ·0.05 •0.001 O. 6 O. 8 ·0.001 ·O.Ol ·0.001 •O. O 1 r/J .... 3A P< •0.001 
cıı 6A P< •0.001 O. 9 O. 3 O. 1 •O. O 2 O. 3 •O. Ol •O. O 1 O. 2 •O. O 1 •O. O 1 
:ı: 

9A P< •0,001 O . 2 •O. O 2 O, 6 o. J •O. O 5 •0,001 •0.001 •O. O 1 •O. O 1 r/J . 
0.2 •O. O 2 O. 7 O. 3 . -· •O. 05 ·0.001 •0.001 •0,001 • O • O 1 0 -et 12/ı. P< •0.001 

... 
. __ .., ___ - r/ı -- ziı.'".:.JA O. 2 Ö. 6 0.4 U. 7 0.9 O. 7 •O. O 2 •O. O 1 0.9 •O.Ol P< 

6A P< O. 1 •O. O 5 •O. Ol .O. 3 O. 3 O. 3 O. 2 •0,001 •0.001 •O. O 1 •O. O 1 
2 Ay 9A P< O. 1 0.4 O. lı 0.8 O. 1 •O. O 2 •0,001 •0.001 •0.001 •O. Ol r/J 

12A P< 0.5 0.9 0.4 O. 7 O • l _:__Q.~ 02 __ •O.Ol •0,001 •0,001 •O. O 1 rtı 
--·--··-1---•-- .,. -- ... •o.öT ı----_ 3A~6A - •ı-----

•0.001 0.5 O. 2 o.] O. 3 O. 9 •0,001 •O. O 1 P< •O. O 2 •O. 02 
9A ·O. 05 0.3 0.9 O. 3 O. 2 O. 2 O. 2 O. 9 ·0.001 •O.Ol . (/J 

3 Ay P< 
12A P< •O. O 5 O. 7 0.9 O. 3 O. 3 O. 3 O. 4 0.7 •0.001 •O.Ol . rtı -- -~·o.ooı --~-o:cıs· ----·- □:-;;,· -- --------- ... •o.öf --- ·--6i•>9A P< O. 7 0.2 •0.001 O. 1 •O. O 2 •O. O 1 •O. O 1 

6 Ay 12A P< O. 3 0.2 •0.001 O. 2 •0,001 •O. O 5 •O. O 5 0.6 •0,001 •O. O 1 •O. O 1 
--------·~ ·-··--------•■ ·---- ----·---- ---~---· -~~ O 1 7ıı··-

9 Av 9A - CzA P< ·o~-6-- . "o.-6. --- O. 9 O. 9 O. 7 O. 9 O. 7 O. 6 •0,001 

(· P < 0.05 Anlamlı) 
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Şekil II- Kordondan 1 yaşına kadar eritrosit de~erleri. 
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Şekil III- Kordondan 1 yaşına kadar Hb deıerleri~ 
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Şekil IV- Bir yaşına kadar Hb degerleri. 
(Med. Bull. 1s tan bul 9: 113: 122 (1976)) 
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Şekil VI- MCH Ortalama eritrosit hemoglobini. 
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Şekil IX- Kordondan 1 yaşına kadar total serum demiri 

Şekil x- Kordondan 1 yaşına kadar total serum demiri bağlama 
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kanda Retikülosit Evreleri (K-12 Ay) (Heilmeyer sınıflaması) 
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1974-511~518), 
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Tı\RTISl'A 

Hiitün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yenidoğan ve 

erken çocukluk çagının lıematolojik degerleri hakkındaki ça

lışmalar oldukça çok sayıda bulunmaktadır. Bu çalışmaların 

büyük bj r çogunluğu hem çalışılan olgu sayısının azlıf-ı her:ı 

~e araştırılan parametrelerin sınırlılıgı ile karakterize 

edilebilir. Ayrıca bütün bu çalışma sonunda bulunan de~erler 

ister (ilkemizde ister dışarıda bulunsunlar az veya çok fark

lıdırlar. Bu farklılığın heoatopoezi etkileyen fakt6rlerin 

çeşitliliği bakımından b'eklenoedik bir tarafı olamaz. 

rıemleketir.-ıizde örneğin Savaş (66), Kurdoğlu(47), 

Uzer (82) yeni doğanın degişik hematolojik parametrc.lerini ın

celemişlerdir. Örnegin hemoglobin değerlerini Savaş (16.7 ± 

3.29 g/dl), Kurdo~lu (18.4 :±_ 2.18 g/dl), Uzer (17.9:: 1.73 

g/dl) olarak bildirmişlerd'ir. 

Aşağıdaki tablolarda değişik araştırıcılar değişik 

parametrelerde birbirine çok da yakın olsa ufak tefek deği

şik değerler vermektedirler. 
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TABLO XXIV- Normal Kordon Kanı Hemoglobini (Literatür özeti) 

Araştırıcılar Hbg /d 1 Vaka Sayısı 

Mollison (1951)- 16.6 134 

Dochain et al. (1952) 1 7. 9 40 

Walker et al.(1955) 16.5 14 5 

Marks et al. (1955) 16.9 221 

:Mckay (1957) 17.4 60 

Bazı Hormal _Hematolojik Değerler (Literatür özeti) 

Hbg/dl Erit .x Hctl/1 MCVfl rlCHpg/ Ret% 
Araştırıcılar Hafta 1012 /1 S .D. S .D. S .D. cell S ,D. S .D. 

S .D. 

Oski ve Kordon 16.8 5.25 53.0 107 34 3-7 
N3iman {55) l.Haf. 17.0 5.2 54 .o 98 33 0-1 

2 .Haf. lq.8 5 .1 52.0 96 33 0-1 

:Matoth ve 1. Haf. 17.9±2.5 4,86±0.6 56±9.4 118±112 32 .0±1.6 0.5±03 
ark. 2. Haf. 17.3±2.3 4.8±0.8 54±0.3 112±19 32.1±2.9 0.5±03 

3 .Haf. 15.6±2.6 4.20±0.6 46±7.3 111±8 .2 33.9±1.9 0.8±06 

4. Haf. 14.2±2.1 4.00±0.6 43±5.7 105±7.5 33. 5±1.6 0.6±03 

8 .Haf. 11.1±1.l 3 .40±0 .4 33±3.7 100±13 33.7±2.6 1.5±07 

12 .Haf. 11."3±0.9 3.70±0.3 33±3.3 88±7.9 34.8±2.2 o. 7:±03 

Hayatın ilk günlerinde kan tablosu hakikaten bazı fak

törlere bağlı olarak bazı ayrıcalıklar götterir. Bu dönemde 

ortaya çıkan zorunlu rölatif dehidratasyon hali pletoranın 

bir nedenidir, MCV değerleri ayrıca yenidoğan eritrositlerin 

bir özelliği olarak yüksektir. Kordondan itibaren tüm yenido

ğan dBneminde bu yükseklik azalmakla birlikte devam etmekte

dir. 

' i 
1 

i 
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Yalçındağ ve Berkmen (1970)(93) yenidoğan eritrosit 
• 

volümlerini venöz ve kapiller kanda yüksek, fakat aradaki 

farkı anlamsız bulmuşlardır. Bizim çalışmrtmızda yenidoğanda 

birinci haftada MCV 93.44 ± 5.53 fl'dir. Bu değer literatürde

ki diger bulgulara daha yakın düşmekle beraber hem Yalçındağ 

ve Berkmen, hem de diğer araştırıcıların bulgularına göre dü

şüktür. Yalçındağ ve Berkmen bu yüksekliği daha önce de bir 

başka çalışmada gösterildiği gibi, eritrosit sayısının daha 

düşük bulunmasına ve volüm formülüne tatbik edildiği zaman 

değerlerin yüksek bulunmasına bağlamışlardır(93). 

Yenidoğan d5neminin ilk haftasından itibaren belirgin 

düşüş eskiden beri bilinir ve üçüncü ayın sonuna kadar devam 

eden bu bulgu bizim değerlerimizde de gözlenmektedir (Tablo 

XXI) • 

Kordon kanından itibaren üçüncü aya kadar görülen bu 

değişim fizyolojik anemi yahut da (trimenon anemisi) olarak 

bilinir. Bu olayın meydana gelişini etkileyen faktörler ara

sında daha önce de deıindiğimiz gibi eritropoezin de azalmaya 

yol açan değişik nedenler gösterilmiştir. Örneğin hayatın ilk 

günlerinden itibaren yükielen fetal eritrositlerin yerını 

alacak yeni eritrositlerde de oluşum yavaşlar. İlk aylarda 

görülen hızlı tartı artışı ile birlikte kan volümü de artar 

ve eritrositlerde bir azalma husule gelir. 

Hematokrit değerleri ortalaması kordonda 47.7 ± 2.45 

I/1 iken !.haftadan itibaren sürekli düşmekte 3. ayda 32.2 ± 

1.57 I/1 de~erine ulaşmaktadır. Bu kordona göre anlamlı bir 

düşüştür (p < 0.001). Binyıldız ve ark. (8) 3.ayda Hct değeri

ni 33.41 ± 4,62 1/1 olarak bildirmişlerdir. Bu değer bizim 

deSerimize çok yakındır. Altıncı aydaki 36 ± 2.26 I/1 değeri

ne yükseliş 3.aya göre istatistiki olarak anlamlı idi (r < 

0.02). Dokuzuncu ayda 35.4 ± 3.53 ve 12.aydaki 34.7 = 2.40 I/1 
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değerinin her ikisi de 6.aya göre-istatistiki olarak anlamsız 

farklı bulundu (p < 0.6) (Tablo XXI, XXIII, Şekil I). 

Eritrosit değerleri de kordonda 5.17 ± 0.29 x 1012 /ı 
iken, 1.haftadan itibaren süratli düşerek 3.ayda 3.68 ± 0.17x 

ıo 12 ;ı degerine ulaşıyor. Bu değei kordona göre anlamlı bu

lundu (P < 0.001). 

Matoth ve ark.(80) eritrosit değerini 3.ayda 3.70 ± 

0.3xl0 12 /ı olarak bildirmişlerdir~ Bu değer bizim değerimize 
uygunluk göstermektedir. 

Eritrosit değerleri 6.ayda 4.20 ± 0.3xl0 12 /ı e yüksel

mekte, bu da 3.aya göre istatistiksel olarak anlamlı bulun

maktadır (p < 0.001). Bunu takiben-9.ayda 3.90 ± 0.37xl0 12 Jı 
12.ayda 3.80 ± 0.2lx1D 12 ;ı değerlerini oluşturmakta olup her 

iki değer 6.aya göre istatistiki olarak anlamlı bulundu 

(p < 0.001) (Tablo XXI, Şekil II). 

Binyıldız ve ark.(8) 12 ayda eritrosit ortalama değe

rini 4.48 ± 0.47xl0 12 Jı olarak bildirmektedirler. Bizim ça

lışmamızda 12.ayda ortalama eritrosit değeri 3.80 ± 0.21xl0 12 ;ı
ile düşüktür. 

Normal kordon kanı ortalama Hb denerleri literatür 

özeti Tablo XXIV'de_verilmiştir. Bizim çalışmamızda kordon 

kanı ortalama Hb değeri 18.31 ± 1.7 g/dl ile li~eratür değer

lerinden yüksek bulunmuştur. Kordondan itibaren sürekli düşen 

Hb 3.ayda 11.29 ± 1.46 g/dl'ye ulaşmaktadır. Bu düşüş kordona 

gBre istat~stiki olarak ~nlamlı bulundu (p < 0.001). Altıncı 

aydaki 13.68 ± 1.17 i/dl'ye yilkseliş 3.aya göre anlamlı idi 

(p < O. 001). Bundan· sonra tekqı.r düşme izlenmekte, 9 ,ay~a 

11 .31 ± 1.25 g/dl ve 12,ayda 11.25 ± 1,14 g/dl degerlerinin 

her ikisi de 6.aya göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu 

(p < 0.001) (Tablo XXI, Şekil III). 
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Binyıldız ve ark.(8), 9.ayda ortalama Hb değerini 

10.71 ± 1.15 g/dl olarak bildirmişlerdir. Bizim değerimiz bu 

sonuca uymaktadır. 

Binyıldız ve ark. (8) (1976) Türk çocuklarında yaptık

ları araştırmada 0-1 yaş arasındaki çocuklarda tespit ettik

leri Hb değerleri Şekil IV'de izlenmektedir, 

Ortalama eritrosit hacmi kordonda 93.04 ± 2.17 fl iken 

3.haftada 100.33 ± 10.70 fl değeri ile kordona göre anlamlı 

bir yükselme izlenmektedir (p <· 0.05). Daha sonra giderek 

düşmekte ve 6.ayda en düşük değere 87.33 ± 7.39 fl ile ulaş

maktadır. Binyıldız ve ark.(8), 6.ayda ortalama eritrosit 

hacmini 72.99 ± 7.39 fl olarak bildirmişlerdir. Bizim değeri

miz 87.33 ~ 7.39 fl ile yüksektir. Dokuzuncu ayda MCV değer

lerinde düşme beklenirken MCV 91.16 ±'2,43 fl yükselmesini 

eritrosit sayısının düşük bulunmasına bağladık {Tablo XXIl 

Şekil V). 

Eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) kordon or

talaması 38.19 ± 3.82 g/dl/ery iken silratl~ düşerek 3.hafta

da 29.43 ± 4.73 g/dl/ery değeri ile kordona g6re istatistik

sel olarak anlamlı bulundu (p < 0,001). 3.haftadan itibaren 

MCHC deki yükseliş 6.ayda 37.90 ± 4.23 g/dl/ery değerine 

ulaşmaktadır. Üçüncü haftaya göre bu değer anlamlı bulundu. 

9.ayda 31.98 ± 2.34 g/dl/ery ve 12.ayda 32.36 ± 1.38 g/dl/ery, 

değerlerine düşüş istatistiki olarak anlamlı olarak değerlen

di r i 1 d i ( p < O. O O 1) (Ta b 1 o XX I, Şekil V I I) . 

Ortalama eritrosit hemoglobini ~CH kordon kanında 

35.53 ± 2.29 pg/cell. iken 3.haftada 29.97 ± 4.52 pg/cell· 

de~erine düşüş kordona göre anlamlı bulundu (p·< 0.001). 

Matoth ve ark.(80) 3.haftada 33.9 ± 1.9 pg/cell olarak ~CH 

bildirmişlerdir. Bizim değerimiz bundan düşüktür. Çalışmamız-
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sqnra yu se meye. aş ayan değerler 9.ayda da 3,haftadan "k 1 b 1 
. pg cell, ve 12,ayda 29,69 ± 1,42 pg/cell, değe-

29.16 ± 2.18 / 
uşmektedir. Altıncı aydaki 33.02 ± 4.61 değerine göre r ın e d .. 

9 • ve 12 · . · aylardaki düşmeler anlamlı olarak .bulundu (p < 0.05), 

ız ve ark.(8) MCH değerini 9,ayda 22.30 ± 2.23 pg/cell 
Bınyıld 
ve lZ.ayda 22.90 ± 3.11 pg/cell, olarak bildirmişlerdir. Bi-

6 r erımız her iki değerden yüksektir (Tablo XXI, zim dexe 1 .. 

ŞekilVI). 

Total serum demiri kordon ortalaması 151,71 ± 60.16 

µg/dl iken süratli düşerek 3,ayda 45.27 ± 18.27 µg/dl değeri-
ne · u 1 a Ş ı Y o r , Ko r do n a g ö r e b u d e ğ er e d U ş il ş i s t a ti s tik i o l a r ak 

.anlamlı bulundu (p < o.Ol), Dokuzuncu ayda deınir normalin al

tına 31.46 ± 21.37 µg/dl ile düşmektedir, Bu düşüş farkı 3.aya 

göre istatistiksel olarak anlamsızdır (p < 0,2)(Tablo XXI, 

Şekil IX). 

Total serum demiri bağlama kapasitesi kordon kanında 
21 8,41 ± 47.11 µg/dl olarak saptandı, Kordon ■ gHre anlamlı. 
bir değişiklik 3 ,ayda 338,l ± 78,23 µg/dl ile meydana gelmek

te (p < 0.001). Bundan sonraki artışlar 6.ayda 345.52 ± 86.79 

Ug/dl ve 9.ayda 341, 36 ± 83,31 µg/dl ile her iki değer 3,aya 

göre fark anlamsız bulundu (p < 0,9) (Tablo XXI, Şekil X), 

Du"şu"k d · · ,u·"ksek demir bağlama ~apasitesi ve 
s e ru m em ı r ı , ) 

transferin seviyeleri demir eksikliği anemisinin şaşmaz kri-

terleridir. 

D 
· , , • · i de transferin dUzeyi artmakt■-

emık eksıklığı anemıs n dır İl mik süt çocuklarındaki transfe-
• ter(41) normal ve maraz-. _ <in s . . , , , , , , , ıemi• ve ilk aylarda kordona 
evıyelerının gelışımın 1 ız ~ -8öre h . , 6 ayda normal süt çocuklarında 
afıf bır azalıştan sonra · 

anlamlı bir artış saptamıştır, 
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Ferritin konsantrasyonu vücut demir depoları hakkında 

kesin bilgi verir ve depoların araştırılmasında tarama testi 

olarak kullanılır(8S). 

Hayatın ilk 6 haftasında eritrositlerden açığa çıkan 

demir depo bölümüne geçer, hemoglobin düşerken serum ferritin 

konsantrasyonu hızlı bir yükselme gösterir. Bunu takip eden 

3-5 ay içinde ise depolanan demir eritropoezde kullanıldıgı 

için serum ferritinin _de hızlı bir düşme gözlenir(73). 6.ay

dan puberteye kadar serum ferritin konsantrasyonu rölatif 

olarak düşük düzeyler kalır(74). 

Demir eksikliği anemisi 3 ayrı tipte bulunur. 

I- Periferik kan bulguları ve serum demiri normal, fa

kat kemik iliginde demir eksikligi vardır. 

II- Periferik kan bulguları, hemoglobin, eritrosit, 

Hct normal, serum demiri azalmış, kemik iliğinde demir depo~ 

ları yetersizdir. 

III- Periferik kan bulguları anemik, hipokromi, mikro

sitoz, düşük serum demiri, yüksek demir bağlama kapasitesi ve 

demir depoları tümüyle boştur, 

Görüldüğü gibi fizyolojik anemide (trimenon anemisin

de) Hb, total serum demiri, total serum demiri bağlama kapa

sitesi, transferin_, ferritin düzeyleri normal sınırlar içinde 

kalmaktadır. Demir eksikliğini izah edecek, hemoglobin, total 

serum demiri düzeylerinde düşme, hipokromi ve mikrositoz söz 

konusu değildir (Tablo. XXI, Şekil IX), O halde trimenon ane

misi demir eksikliği anemisi olarak kabul edilemez. Zira ya

pılan araştırmalar, bu dönemde görülse bile serum demirinin 

a~la bu ariemiyi izah edecek düzeylere düşmediğini gösterir(3, 
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5 5 , 8 5 , 91 , 9 2 ) . Ara ş t ı r ı c ı 1 ar d em i r ek s i k 1 iğ i an em i s i n in gene 1 -

de 6.aydan sonra geliştiğini bildirmektedirler(J,55,85,91,92). 

Çalışmamızda 9.ayda demir eksikliği anemısı tespit et

tik. Biz 6 ay ile 9 ay arasını incelemedi~imiz için aneminin 

daha 6nce başlamış olması olasıdır. Bu dönemde (Tablo ~XI), 

MCH 32 1 nin altına, (29.16 ± 21.37 pg/cell ile normalin altına 

düşmüştür. Diğer bulgular 9.ayda 2.gruba giren demir eksikli

ği anemisi gelişti~ini göstermektedir. 

Konuyla ilişkili olarak ülkemizde Tanındı ve ark.(79) 

100 süt çocuğunda yapılan longütidinal bir çaJışmada 6-9 ay

lar arasındaki süt çocuklarında 7. 25 gibi yüksek oranda demir 

eksikliği saptamışt~r. 

Gürson ve ark. (30 tarafından, İstanbul Rami bölgesinde 

0-14 yaş arasında 560 çocukta geniş çapta hemoglobin seviye

leri degerlendirilmiştir. Bu çalışmada 1 yaşın altındaki ço

cuk sayısı oldukça azdır. 

Gedikoğlu ve ark. (28) Marmara bHlgesinde yaptıkları 

demir taramasında demir eksikliği anemisinin 6.aydan sonra 

geliştiğini vurgulamaktadırlar. 

Binyıldız ve ark. (8) yaptıkları çalışmada aneminin•S-6. 

aylarda geliştiğini bildirdiler. 

Önceleri gelişmemiş veya sosyo-ekonomik yetenekleri 

düşük ülkelerde sık rastlanılan demir eksikliği, son yıllarda 

sosyo-ekonomik olanakları yeterli olan Batı ülkelerinde de 

beklenilenden çok daha sık bildirilmiştir. 

Amerika'nın Philadelphia şehrinde yaşları 6 ay ile 18 

yaş arasındaki 155 çocukta hemoglobin düzeylerine gBre anemi 
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oranı% 13 bulunmuştur(l) . . 

Fizyolojik anemi (trimenon anemisi) direkt bir demir 

ek~ikligi anemisi olmadıtına g5re, kemik iliğindeki eritropo

etik işlevin yavaşlaması olayın gelişmesinde en önemli etken 

gibi görünmektedir. 

Do~umda, kemik iliği geniş eritropoetik aktivite gös

terir ve critropoetin plazmada yüksektir(33). Yaşamın l.gü

nünden itibaren yenidoğanda solunum başlamasıyla arteriel 0 2 

satürasyonu% 45'den % 95 1 e çıkması eritropoezde ani bir azal

maya yol açar, aynızamanda yüksek olan fötal eritropoetin öl

çülemeyecek seviyeye iner. Hayatın 6-8. günleri eritropoetin 

5 e v i y e s i yen i d en yük s e 1 mey e b a ş 1 ar ( 5 O) • Er i t r o p o e t in sev iye -

sinin yükselmeye başlaması, kemik iliğinin aktive olduğunun 

bir göstergesidir. 

Eritropoetin seviyeleri dismatüre belirtileri ile doğan 

bebeklerde, preeklampsi veya diabetli annelerden doğanlarda 

yükselmiş olarak tespit edilmiştir(l8). Anemik bebekler, si

yanotik kalp hastalıklarından dolayı hipoksili ·bebeklerde, 

Dow6 sendromunda, hayatın l.günilnden sonra da plazma eritro

poetin seviyesi yüksek olarak bulunur(2,44,85). 

Görüldüğü gibi eritropoetinin tesiri ile eritropoez 

regüle olmaktadır. Eritropoetini uyaran nedenin hipoksi oldu-

-, --- - ğ u k abu 1 e d i 1 m ekte d i r . 

Gebelik ve doğum travayı normal seyretmiş bir yenido

ganın kordon kanında retikülositoz dikkati çeker. Fetusta er

ken dönemlerdeki eritropoezin_ kontrol ve fizyolojik başlangı

cı pek bilinmemektedir(55). Finne(17) fetusta gebeliğin 32. 

haftasında hipoksinin etkisi ile eritropoetinin yilkseldiğini 

göstermiştir. Hipoksi eritropoetini stimüle eder. Artmış 
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eritropoetin kemik ili~inde eritroid dokunun &enişlemesine, 

hemoglobinin yükselmesine ve periferik kana eritroid serinin 

·genç hücrelerinin çıkmasına yol açar. Bu nedenlere bağlı .ola

rak kordon kanında eritrositoz, retikülositoz va normoblastoz 

dikkati çeker, 

Retikülositlerin total değerleri yan.ı.nda matürasyonla

rının bilinmesi eritropoezin patogenezine ışık tutar(55,~2). 

Çalışmamızda kordon kanında retikülositoz 7. 3.26 ± 0 .. 46 

olarak tespit edilmiştir, Bu değer Oski ve Naiman(55) 1 ın ver

diği % 3-7 değerinin alt sınırına uymaktadır (Tablo XXI,XXIV). 

Kordon kanında Evre I'in hiç tespit edilmemesi, eri'tropoetin· 

seviyesinin yüksekliği ile bağdaştırılamaz. Doğumda kemik 

iliği geniş eritroopetik aktivite gösterirken plazma eritro

p o et i n i henüz yüksek düz eyde d i r . }lan n ve ar k. ( 5 O) 196. 5' d e 

yaptıkları araştırmada hayatın !.gününden sonra, miadında do

ğan bebeklerde eritropoetin seviyesinin çok ~ni düştüğünü ve 

hayatın 6-8,günleri eritropoetin seviyesinin yükselmeye baş

ladığını göstermişlerdir. 

Çalışmamızda elde ettiğimiz değerler bu bulgulara pa

ralellik gösterir. Nitekim doğumu takiben ilk hafta içinde 

aldığımız numunelerde total retikülosit %o 32,6 ± 2.64 iken 

!.haftada 7.o 8.2 ± 1.83 değerine düşüşü çok anlamlıdır 

(p < 0,001) (Tablo XXII, Şekil XIII). 

Kordon kanı ve 1., 2. haf ta larda Evre I retikü lo si tin 

hiç görülmemesi kemik iliğinde kısmi duraklamayı gösterir. 

Hipoksik ortamdan çıkan bebeklerde arteriel oksijen satüras

yonunun % 45 ten % 95 e çıkması, düşük eritropoetin seviyesi 

ve buna bağlı olarak periferde ani retikülosit duraklaması 

izlenmektedir. Bu duraklama kemik iliğinin kesin bir inhibis

yon altında olduğunu göstermez. Periferde az da olsa tüm kü-



- 69 -

melerde Evre Il 1 nin bulunması bunun en anlamlı kanıtıdır 

(Ta b 1 o XX I I, Şekil X I, X II) . 

Ekstrauterin yaşama fizyolojik bir adaptasyon gibi gö

rünen bu duraklamada aktif eritropoez ne zaman başlar? 

Evre I'in düşük de Qisa 3.haftada periferde saptanma

sı, kemik ili~inin uyarıldığını ve kısmen eritropoezin sürdü

günü gösterir. 

1.Evre retikülositlerin daha erken haftalarda hiç gö

rülmediği halde 3.haftada %o 0.4 ± 0.69, 2,ayda %o 1.4 ± 1.57 

(p < O.Ol) ve 3.ayda %o 1.1 ± 0.87 (p < O.Ol) değerlere an

lamlı yükselişi eritropoezin gittikçe hızlandığının bir kanı

tıdır (Tablo XXII, Şekil XI, XII). 

Bu dönemde genç retikülositlerin saptanmasının (Evre 

ı-ıı) t~imenon anemisinin patogenezindeki yeri ve dönemdeki 

retikillosit rnatürasyonu ile Hb ve demir_ ilişkileri nasıl sey

r cd er, 

Öztop(56) 1979 mikrospektrofotometrik yöntemle-deği-

şik hematolojik tablolarda retikülosit RNA içeriği ve anlam

larını araştırmıştır. Bu çalışmada karşılaştırılan hastalık 

gruplarında yapım eksikliğinin tipik örneği olan demir eksik

liği anemisi ile aşırı y~pımı simgeleyen he~olitik anemilerin 

birbirinden belirgin olarak.farklı iki grup oluşturduğunu gös

termiştir. 

Bu çalışmaya göre periferde III ve IV evrelerin üstün

lüğü kemik iliğinin inhibisyonu olarak kabul edilmektedir. Bu 

gruba demir eksikliği, infeksiyon ve lösemi anemileri dahil 

edilmiştir. 
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Anemi kanama ya da hemoliz sonucu ise genç retikülosit

lerde (I ve II.Evreler) artma olduğu görülmüştür (Beta 

thalasemi, herediter sferositoz, otoimmun hemolitik anemiler

·de olduğu gibi). 

Vardcr, Harris ve Ellie(84) (1963) te florösans mik

roskopisi ile saptadıkları retikülosit evrelerinin, Hb de~er

leri ile olan ilişkilerini araştırmışlardır. Neticede genç 

r~tikülositlerin (Evre I,II) periferde tesbitinin Hb konsan

trasyonu ile ters orantılı oldugunu saptamışlardır. 

~etiküloRitlerin en önemli ürünleri hemoglobindir, Bu 

hücreler heme yapımına karşı alışılmamış derecede büyük bir 

arzu duyarlar ve periferik kanda transferine b8~lı demiri alıp 

kullanabilen tek hücre retikülositlerdir(23). Demirin hücreye 

girişi hücrenin heme konsantrasyonu ile ters orantılıdır(59, 

6 O) , 

Görüldüğü gibi hematopoezin yapı taşları arasında hep 

aynı kısır döngü süregelmektedir. Kemik iliği ve perifer bu 

arz ve talebi dengede tutmak için ömür boyu bir ugraş içeri

si nd ed i r. 

Trimenon anemisinde düşük değerlere ulaşan hemoglobin 

ve total serum demiri, tüm.uyarılara açık olan kemik iligini 

eritropoetin vasıtası ile uyarmaktadır. Bu uyarı 2. ve 3.aylar

daki genç retikülositlerin çıkışı ile paralellik göstermekte

dir. Uyarının meyvalarını 3.aya göre 6.aydaki tüm hematolojik 

parametrelerdeki nisbi yükselme izle~ektedir (Tablo XXI). 

Altınca ayda yükselen Hb'ine bağlı olarak geni retikü

lositler periferde azalmaktadır. 

Bizim bulgularımız (Tablo XXI, Şekil XI,XII,XV,XVI)'

lerde görüldüğü gibi Hb ve TSD düşmeye devam •ettiği ·halde re-
• 
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tikülositlerde, Hzellikle genç retikülositlerde (Evre 1-II) 

de anlamlı bir artışı göstermektedir. Bu tablo başka yazar

ların gösterdiği gibi, demir eksikliği anemisi ve enfekstyon 
-

anemisindeki retikülosit evreleri tablolarına benzerlik gös-

termektedir(56). Sanki organizma eksilen hemoglobini mevcut 

demir potansiyeli ile kendi ihtiyacı oranında yerine koymaya 

gayret etmektedir. Zira eritropoetinin yeterli düzeyde olması 

gerektiğini daha önce de belirtmiştik. Bir varsayım olan bu 

düşüncenin vücudun ferritin (Demir depol~rının) ölçülmesi ile 

d~ desteklenmesi uygun olurdu(74). 

Total retikülosit ile hemoglobin eğrileri (Şekil XV) de 

ve total retikülosit ile TSD eğrileri (Şekil XVI) de kıyaslan

mıştır. Her iki şekilde Hb ile TSD 2-3 aylarda (Triroenon ane

misinde) ve 9.aydan sonra düştüğü, Total retikülosit eğrisinin 

ıse ters orantılı olarak yükseldiği izlenmektedir. Bu bulgu-

lar literatür değerleri ile paralellik gösteriyor(56,59,60,84). 

Yine aynı (Tablo XXI, Şekil IX, VI, XI, XII) lerde 

9.ayda demir eksikliğinin geliştiğini söylemiştik. i~itekim 

MCH 32'nin altında ve TSD normalin çok altında bulunmuştur. 

Altıncı aya göre 9 ve 12.aylarda Evre I ve Evre II'de bariz 

~rtış izlenmektedir. Her iki değer de 6.aya göre istatistik

sel olarak anlamlı bulunmuştur (p < O.Ol). Demir eksikliği-

nin arttığı bu tür bir durumda genç evrelerin artmış görülme

sı, gene de eritropoezde_ bir çabanın süregelmekte olduğundan 

başka bir şekilde yorumlanamaz. Esasında 6.aydan itibaren, 

istenen ve beklenenin aksine belki de yetersiz beslenme so

nucu total retikülositlerde bir düşme söz konusudur. 

Olgularımızın tümü sağlam bebeklerden oluşmltktadır. 

Bu açıdan olgularımızın oluşturduğu evreleri özt-0p(56) ın ta

rif ettiği iki gruba da dahil edemedik. 
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Çalışmamızda kordondan itibaren evre II-III ve IV ün 

tüm kümelerde değişik düzeylerde görülmesi kemik iliğinin . 
ın-

hibe olmadığının bir kanıtıdır. Aksine kordon kanı ve 1., 2. 

haftalarda Evre I in görülmell'esi (Şekil XI,XII) kısmi bir du

raklamanın olduğunu gösterir ki bu da ilk günlerdeki eritro

poetin noksanlığı ile paralel seyretmektedir. Zaten sürekli 

. ~el işim içinde olan yenidoğan ve süt çocuğunda bunun aksi dü

şünülemezdi. 

Sonuç olarak trimenon anemisi retikülosit evreleri de

ğerlendirildiğinde nedeni yetersizlik olmayan bir adaptasyon 

onemisi olarak değerlendirilebilir. 
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S O N U C 

Yaşamın ilk haf~asından itibaren genellikle 2-3 ay sü

ren bir fizyolojik anemi husule .geldi!!i bilinir. Bugüne kadar 

yapılan çeşitli çalışmalarda bu ~neminin nedeni kesin olma

makla birlikte, arterial oksijen satürasyonunun yükselmesi, 

hızlı kilo artışı ile birlikte iemik iliginde eritropoetik 

işlevin yavaşlamasına bağlanır. Runa ragmen bu nedenlerin des

tekl ey icis i olabilecek retikülosit sayısı ve evreleri hakkın

da ve bunları etkileyebilecek faktörler hakkında araştırma he

men hemen hiç denebilecek kadar azdır. 

~etikülosit evrelerinin aktif hematopoezi gösterecek 

bir belirti olması yolundan hareketle yaptığımız bu çalışmada 

6zellikle genç retikülositlerin• 3. haftadan itibaren artarak 

3. ayda tepe noktasına vardığı saptanmıştır. Bernoglobin ve 

demir düşüşleri beklenen seyri takip etmfş olmalarına rağmen 

retikülositlerdeki bu davranış fizyolojik aneminin bir demir 

eksikligi anemisi olarnıyacağı kanısını ortaya koymaktadır. 

Organizma bu şartlar altında kendi gereksinimi kadar 

bir hematopoezi devamlı ayakta tutmaktadır, 

Sonuç olarak denebilir ki retikillosit evreleri değer

lendirildiğinde trimenon anemisi nedeni yetersizlik olmayan 

değişik faktörlere ba~lı bir adaptasyon anemisi olarak değer

lendirilebilir. 
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Bu çalışmayı trimenon anemisinin türünü saptamak ve ane

minin gelişimi sırasında retikülositlerde görülebilecek nite

lik ve nicelik yönünden özellikleri ve bunlarla de~işik para

metrelerin ilişkilerini bir yaş boyunca saptamak için yaptık. 

Kordon kanı dahil ye~.idoğan döneminde 0-:-2-3-4) hafta

dan sonra (2-3-6-9-12) aylardaki çocuklardan l0 1 ar kişilik 

g r u p 1 ar o 1 u ş tur u 1 a r ak t o. p 1 a m 1 O O ç o c u k t a ( h oy , k il o , H c t , 

Erit, Hı., MCV, MCHC, MCH, TSD, TSDBK, total retikülosit sayı

sı ve retikülosit evrelerinin) bu dönemlerdeki durumu ile pa

rametreler arasındaki ilişkileri araştırdık. 

Eritrosit 3. aya kadar devamlı düşüklük göstermiş ve 

sonra hafif bir yükselme egi}imi göstermiştii. 

Hematokrit 3. aya kadar hızlı bir düşüş göstermiş, on

dan sonra aynı seviyede aşalı yukarı 12, aya kadar devam et

miştir. 

Hemoglobin de bunlara paralel bir gidiş göstermiştir. 

MCV'de büyük bir düşüklük saptanmamıştır. Nedeni muh

temelen teknik hata olabilir. Buna karşılık MCHC'de düşme 3. 

aya kadar devam edip sonra stabilize olmuştur. Aynı bulguyu 

MCH ve TSD'de buluyoruz. TSD özellikle ilk 4. haftada çok 
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hızlı 

kadar 

tikçe 

bir düşme göstermekte fakat beklenenin aksine 1 yaşına 
düşük devam etmektedir. Buna karşılık TSDBK 1 leri git-

artmaktadır. Bütün bu bulgulardBki düşüşler istatistik-
sel l 0 arak anlamlı bulun~uştur. 

1, 
Özellikle araştırılan retikülositlerde kordon kanından 

hafta sonuna doğru çok ani bir düşme kaydedilmekte ve son

ra Çok yavaş bir yükseliş kaydederek 9 ayda nor □ al erişkin 
seviy , 

esıne erişffiektedir. En önemlisi kordon kanı ve 2. haf.ta-

Ya kadar hiç görülrıeyen 1. evre retikülositlerin· 2. evreyle b , . 
lrlikte 3, haftadan itibaren artış gösterdiği ve 6 1 ncı ayda

k.; b , 
~ ır duraklamadan sonra tekrar yükseldi~ini saptadık. Eütün 

bu b ulgular trirnenon anemisinde de~irin alt sınırda bulunma-

sına tatmen eritropoezin daima aktif tutulduğu izlenimini 
V . 
ermekte ve bu ane~inin bir yetersizlik anemisi olmaktan çok 

bir · adaptasyon anemisi olduğu izlenimini vermektedır. 
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