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GİRİŞ

Ağır tip hemofili’li olgularda en sık görülen eklem kanamalarının tespitinde
hekimin eklem skoru ile klinik değerlendirmesi yanı sıra direkt grafi ve
ultrason da büyük yarar sağlamaktadır. Ancak rutin istenen kan sayım
parametrelerinin rolü konusunda az sayıda yayın bulunmaktadır.



Son yıllarda kan sayım cihazlarına yeni parametrelerin eklenmesi ile özellikle septik artrit, gut atağı gibi eklem

problemlerinde delta nötrofil indeksi gibi daha immatur granulositlerin değerlendirildiği parametrelerin

eklemdeki inflamasyonu göstermede yararlı olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır.





Ayrıca myelodisplastik sendrom, demir eksikliği anemisi gibi hastalıklarda marjinal
boyutlu eritrositlerin oranını göstermede faydalı olan diğer bir parametre Macro R,
yeterli hemoglobinizasyon ve volüm göstermeyen eritrositlerdeki küçük şekil
değişikliklerini de yansıtmaktadır. Buna karşılık hemofili’li olgularda yeni kan sayım
parametrelerinin değerlendirildiği bir araştırmaya rastlanmamıştır.



Biz de bu çalışmada ilk kez ağır tipteki hemofili’li olgularda akut hematroz atağında yeni nesil kan 

sayım parametrelerinin rolünü değerlendirdik. 

AMAÇ



YÖNTEM

Hastanemiz merkez hematoloji laboratuvarına ağır tipte hemofili A lı 15 olgunun

asemptomatik olduğu dönemde (inhibitör kontrolü sırasında) alınan tam kan sayımı ile

klinisyenin uyguladığı skor ve ultrason’la kanıtlanmış (akut hematroz atağı esnasında)

semptomatik olduğu dönemde alınan tam kan sayımı parametreleri Sysmex 2000TM (Kobe,

Japan) cihazında analiz edilerek, sonuçlar geriye dönük olarak kaydedilmiştir. İstatistiksel

değerlendirme için SPSS 15.0 programı kullanılmıştır.



SONUÇ
Asemptomatik olduğu rutin kontrolde ve akut hematroz sırasında başvuran

ortalama 17 yaşında 15 ağır tipte hemofili A lı hastada 2 farklı dönemde CBC

sayımı yapılmıştır.

Tablo 1: Hemofili A lı hastalarda asemptomatik ve semptomatik dönemde

eritrosit parametrelerinin değerlendirilmesi

Asemptomatik
dönem n:15

Semptomatik
dönem  n:15

p

Hemoglobin (g/dL) 15.2±1.8 14.0±1.7 0.02

Hematokrit (%) 44.2±3.9 41.6±4.4 0.01

Kırmızı küre (µL) 5.4±0.3 4.9±0.5 0.01

Macro-R(%) 4.4±0.5 4.8±2.2 0.04

RDW-SD(%) 38.1±2.3 40.6±5.2 0.03

YORUM: Hemofili A lı olgularda akut hemartroz esnasında bakılan Hb, Hct ve KK 
sayısı asemptomatik oldukları sırada bakılan değerlerden düşük bulunurken Macro-R 

ve RDW-SD değerleri istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur.



SONUÇ

Tablo 1: Hemofili A lı hastalarda asemptomatik ve semptomatik dönemde

lökosit parametrelerinin değerlendirilmesi

Asemptomatik
dönem n:15

Semptomatik
dönem  n:15

p

Lökosit sayısı (µL) 7270±1640 8540±2530 0.02

Nötrofil sayısı (µL) 3750±1530 5180±2550 0.01

Delta nötrofil
indeksi (%)

3.7±1.5 5.2±2.3 0.01

YORUM: Hemofili A lı olgularda akut hemartroz esnasında bakılan WNC, ANS ve delta 
nötrofil index oranı asemptomatik oldukları sırada bakılan değerlerden istatistiksel 

olarak anlamlı yüksek bulunmuştur.

Diğer kan sayım parametrelerinde ise istatistiksel anlamlı 

farklılık saptanmamıştır (p>0.05)



TARTIŞMA

Araştırmamız bu tür hastalardan rutin istenen kan sayım

parametrelerinde eklem kanamasının değerlendirmesinde klinik ve

radyolojik bulgular yanı sıra hekimlerin yeni nesil kan sayım

parametrelerinden de yararlanması gerektiğine işaret etmektedir.

Bulgularımız ağır tipte hemofili’li olgularda akut hematroz atağı

sırasında yüksek Makro R ile anormal şekilli eritrositlerin arttığını

ve yüksek delta nötrofil indeksi ile inflamasyonun olduğunu

düşündürmektedir.
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