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Giriş

• COVID-19 hastalarının çoğu asemptomatik ya da hafif semptomatik olsa da, 
hastaneye yatış ve yoğun bakım takibi gereken hastaların bir kısmı yaşamını 
yitirmeye devam etmektedir
• Hastalığın şiddetinin ve hastalığa bağlı ölüm oranlarının yaş, cinsiyet, etnik köken, 

ek hastalıkların varlığı dahil olmak üzere konakçıya ait birçok faktörle ilişkili 
olduğu düşünülmektedir
• Özellikle ciddi seyir gösterebilecek hastaların erken tanınarak uygun tedavisinin 

sağlanması hasta yönetiminin temel noktasıdır  
• COVID-19 hastalığının prognozunu tahmin etmede çeşitli biyobelirteçlerin de 

kullanıdığı modeller öne sürülmesine rağmen, şimdiye kadar önerilen hipotezlerin 
hiçbiri kanıtlanmamıştır



• Trombositler hemostazda iyi bilinen fonksiyonlarına ek olarak inflamatuvar ve 
immunomodülator süreçlerde de rol almaktadır. 

• Son yıllarda hematolojik hastalıklar yanında birçok hastalıkta (kanserler, kardiyovasküler
hastalıklar, romatoid artrit gibi kronik inflamatuar hastalıklar, akut inflamatuar hastalıklar 
gibi) tombosit indekslerinin klinik önemi ile ilgili yoğun çalışmalar yapılmaktadır

• Platelet parametreleri ek kan örnekleri gerektirmeden rutin kan hücre sayımı sırasında 
gerçekleştirilen ve ek maliyet oluşturmayan ölçüm metodlarındandır

• Plateletcrit (PCT) trombositlerin oluşturduğu hacmin, toplam kan hacmine oranıdır 
• Potansiyel inflamasyon belirteci olduğu düşünülmektedir
• PCT= (MPVx trombosit sayısı)/1000  (PTC; reference aralığı, 0.108-0.272 )

Giriş



Amaç

• Bu çalışmanın amacı rutin laboratuvar testlerinin ve plateletcritin tanı ve/veya takip 
aşamasında COVID-19 seyrini öngörmede bir önemi olup olmadığını belirlemektir.
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Gereç ve Yöntem
• DSÖ’nün yayınladığı COVID-19'un klinik yönetimi rehberine dayanarak COVID-

19 ciddiyet sınıflandırması yapıldı
• Pnömoni veya hipoksi kanıtı olmayan hastalar >> Hafif derecede hastalık

• Pnömoni klinik belirti ve semptomları olan, ancak şiddetli pnömoni belirtisi ve oksjen ihtiyacı 
olmayan hastalar >> Orta derecede hastalık

• Pnömoni belirti ve semptomu olan hastalarda solunum hızı >30/dk ve şiddetli solunum 
sıkıntısı olan veya oda havasındaki SpO2<%90 olan hastalar >> şiddetli hastalık

• Mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği veya şok veya yoğun bakım ünitesi takibi 
gerektiren organ yetmezliği olan hastalar >> Kritik hastalık

World health organisation (WHO). Clinical manegement of COVID-19.Avaible from: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332196/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.5-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y



• Çalışmamızda
• Şiddetli ve kritik hastalığı olanlar ağır seyirli hastalık, 
• Hafif veya orta şiddette hastalığı olanlar ise ağır seyirli olmayan hastalık şeklinde 

tanımlandı

• Ağır seyirli hastalığı olan          50 hasta
Ağır seyirli olmayan hastalık    50 hasta

İki grup 



• Çalışmaya dahil edilme kriterleri
• 18 yaş üstü olmak
• SARS-CoV2 PCR pozitif olmak

• Araştırmaya Dahil Olmama Kriterleri
• Otoimmun hastalık olmak
• Kemoterapi, monoklonal antikor tedavisi veya steroid tedavisi alıyor olmak
• Organ nakli olmak
• Kronik böbrek yetmezliği olmak
• Bilinen trombosit hastalığı olmak

• Gebelik

• Eksik veri olması



Gereç ve Yöntem

• Sosyodemografik özellikleri, 
• Örnekleme anındaki laboratuvar sonuçları 
• CRP, Prokalsitonin, LDH, Fibrinojen, D-dimer, Lenfosit sayısı, Ferritin, MPV, 

Nötrofil/Lenfosit
• Kronik hastalıkları
• Retrospektif olarak tıbbi evraklarından taranarak sonuçları kaydedildi 
• İstatistiksel analizler SPSS 21 programı kullanılarak yapılmıştır
• p:<0.05 istatistiksel anlamlılık değeri olarak kabul edilmiştir



Tablo1. Hastaların başvuru anındaki sosyodemografik özellikleri ve komorbiditeleri

Ağır seyirli olmayan 
hastalık (n:50)

Ağır seyirli 
hastalık (n:50)

Toplam
(n:100) p

Yaş (Mean ± SD) 44,66± 4,12 66,88± 12.18 55,77± 14,41 0.001

Cinsiyet (n, %) 0.688

Kadın 24(48) 22(%44) 46 (%46)

Erkek 26 (%52) 28(%56) 54 (%54)

Komorbidite (n,%)

Diyabetes mellitus 2(%4) 16(%32) 18 (%18) <0.001

Hipertansiyon 4(%8) 23(%46) 27 (%27) <0.001

Koroner arter hastalığı 3(%6) 11(%22) 14(%14 0.21

KOAH/Astım 5(%10) 7(%14) 12(%12) 0.760

Bulgular



Tablo 2. Hastaların başvuru anındaki Laboratuvar parametreleri
Ağır seyirli olmayan 

hastalık (n:50)
Ağır seyirli hastalık 

(n:50) p

CRP 10,50 ± 16,77 99,22 ± 84,16 <0.001

Prokalsitonin 0,067 ± 0,122 0,226 ± 0,354 <0.001
LDH 243,59 ± 81,11 390,23 ± 1 26,17 <0.001
Fibrinojen 319,16 ± 87,88 504,88 ± 173,17 <0.001

D-DIMER 48,58 ± 146,07 1295,36 ± 3137,21 <0.001

Ferritin 150,77±136,83 571,09 ± 525,10 <0.001
WBC 5,83 ±1,83 7,40 ± 3,13 0,023

Lenfosit sayısı 1576 ± 705,24 874 ± 410 <0.001

Platelet sayısı 214860 ± 70835 201440 ± 88856 0,072

MPV 8,56 ± 1,01 9,08 ± 0,94 0,024

Platelecrit 0,205 ± 0,171 0,179 ± 0,072 0,182

Nötrofil/Lenfosit oranı 2,81±2,04 9,42±9,67 <0.001

•Gruplar arasında
o CRP,
o Prokalsitonin, 
o LDH, 
o Fibrinojen, 
o D-dimer, 
o Lenfosit sayısı, 

Ferritin, 
o MPV, 

Nötrofil/Lenfosit 
parametrelerinin

ortalama değerleri 
açısından istatistiksel 
anlamlı fark vardı 

Ancak platelet ve 
plateletcrit parametreleri 
açısından her iki grup 
arasındaki farklar 
istatistiksel olarak 
anlamlı değildi

Bulgular



Tablo 3.Değişkenlerin Lojistik regresyon ile değerlendirilmesi

Model Summary
Step -2 Log

likelihood
Cox & Snell

R Square
Nagelkerke 

R Square

1 19,724a ,695 ,927

Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-

square
df Sig.

Step 
1

Step 118,906 10 ,000
Block 118,906 10 ,000
Model 118,906 10 ,000

Variables in the Equation
95% C.I.for EXP(B)

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

Step 1a

Cinsiyet(1) 1,585 2,329 ,463 1 ,496 4,881 ,051 468,947
Yas ,329 ,181 3,299 1 ,069 1,389 ,974 1,981
CRP ,073 ,033 4,712 1 ,030 1,075 1,007 1,148
DDIMER -,002 ,001 2,500 1 ,114 ,998 ,997 1,000
LY.SAYISI -,004 ,003 1,823 1 ,177 ,996 ,991 1,002
MPV ,774 ,992 ,610 1 ,435 2,169 ,311 15,155
FERRİTİN ,011 ,005 4,850 1 ,028 1,011 1,001 1,021
DM ,782 2,090 ,140 1 ,708 2,185 ,036 131,372
HT 1,683 2,859 ,347 1 ,556 5,381 ,020 1460,02

0
Constant

-26,033 10,664 5,960 1 ,015 ,000



Tartışma ve Sonuç

• Trombositler primer hemostatik fonksiyonlarının yanı sıra enfeksiyon 
hastalıklarının patogenezinde de rol almaktadır
• Enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında enfeksiyona yanıt olarak (inflamatuvar

sitokinlere bağlı) trombositlerin sayısında ve çaplarında değişiklik olmakta
• Plateletcrit trombositlerin sayı ve çapının değerlendiren bir paremetredir
• Jıru ve arkadaşları çalışmalarında ağır COVID-19 geçirenlerde plateletcrit ve CRP 

değerlenin anlamlı olarak yüksek olduğunu belirtmişlerdir
• Çalışmamızda, Juri ve arkadaşlarının çalışmasının aksine plateletcrit değerleri 

COVID-19’u ağır geçirenlerde daha düşük  
• İstatistiksel anlamlı olmadığı değil



Tartışma ve Sonuç

• İnflamasyonun başlangıç fazında, aktive platelet sayısı  , ortalama platelet
volümünde 
• Çalışmamızda da plateletcrit indeksini etkileyen bir parametre olan ortalama 

platelet hacminin ağır hastalık geçirenlerde anlamlı olarak yüksek olduğu tespit 
edilmiştir
• Plateletcrit değerlerini COVID-19’u ağır geçirenlerde düşük tespit etmemizin 

sebebi 
• Bu gruptaki inflamasyon sebebiyle trombosit tüketiminin artması sonucu azalan trombosit

sayısından kaynaklanabileceği düşünülmektedir



Tartışma ve Sonuç

• Çalışmamızda önceki çalışmaların bulguları ile uyumlu olarak inflamatuar
belirteçlerin ağır seyir gösteren COVID-19 hasta grubunda daha yüksek olduğunu 
gözledik
• Çoklu regresyon analizinde hastaların başvurusu sırasında değerlendirilen bu 

belirteçlerden CRP ve ferritin değerlerindeki yüksekliğin hastalığın seyrini tahmin 
etmede yararlı olabileceği
• Başvuru sırasında değerlendirilen plateletcrit indeksinin hastalığın seyrini tahmin 

etmede etkili olmadığı tespit edilmiştir



Sonuç

• COVID-19’da laboratuvar belirteçlerinin hastalığın erken evresinde 
değerlendirilmesi ve izlenmesi, hastalığın seyrinin tahmin edilerek, ilerlemesini 
durdurulmasında ve mortalitesinin azaltılmasında önemli bir etkiye sahip olabilir 
• Prospektif, çok merkezli, büyük örneklemli çalışmalar ile inflamatuar

parametrelerin ve plateletcritin COVID-19’daki klinik önemini ortaya koymaya 
ihtiyaç vardır.


