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Sıtma Olgularında Laktik
Dehidrogenaz Düzeyleri ve 
Hematolojik Değerlerde Değişiklikler
Sıtmada, başta hematopoetik ve üriner sistem ol-

mak üzere birçok organ ve sistem etkilenmekte, ge-
rekli tedavi verilmez ise bazı komplikasyonlar gelişe-
bilmektedir. Akut dönemde tanısal güçlüklerle karşı-
laşılmamakla birlikte; yanlış tanılar sonucu özellikle
geniş spektrumlu, bakteriyel protein sentezini önle-
yen veya enzim inhibisyonu yaparak etki gösteren
antimikrobiyal ajan kullanılan olgular sorun yarata-
bilmektedir. Bu olgularda parazit gelişim formlarında
değişiklikler olduğu için tanısal kargaşa yaşanabil-
mekte ve destekleyici tanı yöntemlerine gereksinim
duyulmaktadır (1). Çalışmamızda; böyle olgularda
ışık tutuculuğu açısından hematolojik parametreler
ve serum laktik dehidrogenaz (LDH) değişiklikleri
araştırılmıştır.

Bu çalışma, 1993-1996 yılları arasında Gülhane
Askeri Tıp Akademisi ve Askeri Tıp Fakültesi (GA-
TA) İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
ABD Kliniği'nde yapıldı. 

Olguların Gruplandırılması

Sıtma Grubu (SG): Sıtma tanısı ile yatarak te-
davi gören 100 hastadan oluşturuldu. Bunlardan
96’sı erkek (%96), 4’ü (%4) ise bayandı. Yaş ortala-
maları 21.64 (20-56) idi. Bu gruptaki hastaların tü-
münün periferik yaymasında P. vivax’ın çeşitli intra-
eritrositer formları saptanmıştı. Toplanan kanlarda
tam kan parametreleri aynı günde çalışıldı. LDH için
ise serumları ayrıldı, çalışılıncaya kadar -60°C'de
saklandı.

Kontrol Grubu (KG): Otuzbeş kişiden oluşan
ve GATA Kan Bankası Müdürlüğü’ne gönüllü kan
bağışında bulunan, klinik ve rutin laboratuvar bulgu-
ları normal olan, tamamı erkek olgulardan oluşturul-

du. Yaş ortalamaları 21.3 idi. Toplanan kanlarda
tam kan parametreleri aynı günde çalışıldı. LDH için
ise serumları ayrılarak çalışmanın yapılacağı güne
kadar -60°C'de saklandı.

Testlerin Yapılması

1. Hematolojik İncelemeler: Lökosit (BK), eritro-
sit (KK), hemoglobin (Hb), hematokrit (Htc), ortala-
ma eritrosit hacmi (MCV), ortalama eritrosit hemog-
lobini (MCH), ortalama eritrosit hemoglobin kon-
santrasyonu (MCHC), trombosit (Plt) ölçümleri, Cell-
Dyn 1600 cihazında (Abbott, Texas, USA) yapıldı.
Periferik yayma, kan yayıldıktan en erken iki saat
sonra May Grünwald-Giemsa yöntemi ile boyandı.
Aynı preparatlardan lökosit formülü yapıldı. Kalın
damla preparatı ise fikse edilmeksizin direkt olarak
Giemsa boyası ile boyandı. Eritrosit sedimantasyon
hızı (ESH) ise Westergren yöntemi ile ölçüldü.

2. Biyokimyasal İnceleme: Derin dondurucuda
saklanan serumlar çalışılacağı zaman +4°C'de buz-
dolabında çözünmeye bırakıldı. Çözünen serumda
LDH tayini, Technicon RA-1000 otoanalizöründe
Biotrol LDH S.F.B.C. kiti kullanılarak yapıldı. 

3. İstatistiki hesaplamalar: Her iki gruba ait para-
metreler SPSS paket programı kullanılarak istatistik-
sel olarak karşılaştırıldı.

Sonuçlar ve Tartışma

Çalışmamızın sonucunda; sıtmalı hastalarda he-
matolojik parametrelerde birçok değişiklikler olduğu
ve tümü bir arada düşünülürse bu değişikliklerin ista-
tistiksel olarak anlamlı düzeylere ulaştığı görülmüştür
(p<0.0001) (Tablo 1).

Sıtmalı olgularda tam kan parametrelerinde deği-
şiklikler gelişmesi sürpriz olmamalıdır. Örneğin ane-
mi gelişimi, hastalığın patogenezi gereği kaçınılmaz-
dır. Sıtmada genellikle hafif ile orta derecede, bazen
de ağır bir anemi görülmesi olağan bir tablodur
(1,2). Çalışmamızda SG’nin %86’sında Hb değeri
12 g/dL altında bulunmuştur. SG’de hiç bir hastada
ciddi anemi (Hb <6.0 g) tesbit edilmemiştir. Hastala-
rın %29’unda orta derecede (Hb 6.1-9.0 g) anemi,
%56’sında hafif derecede (Hb 9.1-12.0 g) anemi be-
lirlenirken, %15’inde ise anemi saptanmamıştır (Hb
>12.1 g). KG’de ise hiçbir hastada anemi görülme-
miştir. Hb değeri ortalaması Tablo 1’de görüldüğü
gibi SG’de 10.68±1.68, KG’de ise 14.23±1.06
olarak bulunmuştur. SG ve KG’nin Hb değerleri ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmiş-
tir (p<0.001). Matteelli ve arkadaşlarının sıtma has-
talığı olan 440 hamile kadın üzerinde yaptıkları ça-
lışmada %9.3’ünde ciddi anemi, %69.7’sinde orta
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derecede anemi, %21’inde ise Hb düzeylerini nor-
mal olarak saptamışlardır. Diğer çalışmalarda da
benzer sonuçlar alınmıştır (3-5).

Hct ise SG’de yer alan hastaların %1’inde <%
21, %39’unda %21-31, %51’inde %32-40, %9’un-
da ise >%40 olarak saptanmıştır. KG’de ise
%100’ünde >%40 olarak belirlenmiştir. Her iki grup
karşılaştırıldığında Tablo 1’de görüldüğü gibi Hct
SG’de 32.77±5.39, KG’de 43.26±2.5 olarak bu-
lunmuştur. Her iki grup arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark belirlenmiştir (p<0.001). Matteelli ve
arkadaşlarının sıtma hastalığı olan 440 hamile kadın
üzerinde yaptıkları çalışmada Hct; %4’ünde <%21,
%44’ünde %21-31 arasında, %46’sında %32-40
arasında, %6’sında ise >%40 olarak bulunmuştur.
Diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar alınmıştır
(3,4,6).

Çalışmamıza dahil edilen hastalardan elde edilen
BK değerleri, SG’de hastaların %12’sinde <4.000,
%87’sinde 4.001-10.000, %1’inde ise >10.000’in
üzerinde tesbit edilirken KG’nin hepsinde BK düzey-
leri 4.001-10.000 arasında bulunmuştur. Tablo 1’de
görüldüğü gibi SG’da ortalama 5.685±1.618, KG
da ise 7.048±1.561 olarak saptanmıştır. Her iki
grup karşılaştırıldığında isatistiksel olarak anlamlı bir
fark mevcuttur (p<0.001). Sonuç olarak SG’de %12
oranında lökopeni bulunmuştur. KG’de ise hiçbir
hastada lökopeniye rastlanmadığı için, ilk bakışta bu
bulgunun istatistiksel olarak anlamlı bir ayrım kriteri-
ni oluşturduğu söylenebilir. Eriksson ve arkadaşları-
nın çalışmasında SG’nin %30’unda lökopeni belir-
lendiği bildirilmiştir (7). Gillespie ve arkadaşlarının
çalışmasında sıtmalı hastalarda sıklıkla lökopeni ge-
liştiği öne sürülmüştür (5). Sıtma hastalığında gelişen

lökopeni periferde granülositopeninin oluşmasına
bağlanmıştır. Lökopeninin sıtma hastalarında prog-
nozun daha kötü olabileceğinin bir işareti olduğu ile-
ri sürülmüştür (8). Ancak, BK sayısının; SG ile KG
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gös-
termesine rağmen, sıtma ile ayırıcı tanısı yapılması
gereken salmonelloz, bruselloz gibi hastalıklar göz
önüne alınırsa, sıtma hastalığının tanısında lökopeni-
nin sadece zayıf bir destekleyici bulgu olarak kullanı-
labileceği görüşü daha mantıklı olacaktır.

Lökosit formülünde, beklendiği şekilde, %56
hastada lenfositoz olduğu belirlenmiştir (Tablo 2).
KG’de ise hiç bir hastada lenfositoz saptanmamış
olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır
(p<0.001). Bu konuda yapılmış olan eski çalışmalar-
da da aynı sonuçlar alınmıştır. Eriksson ve arkadaş-
larının çalışmasında %45 vakada lenfositoz saptan-
mıştır (7). Lökopenide karşılaşılan ayırıcı tanı sorunu
bu bulgu için de geçerlidir (9).
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Tablo 1. Araştırma Parametreleri Açısından Grupların İstatistiksel Değerlendirilmesi.

Sıtma Grubu Kontrol Grubu
Parametre Ort ± SD Ort ± SD t p

BK 5685 ± 1618 7048 ± 1561 -4.33 < 0.001

Hb 10.68 ± 1.68 14.23 ± 1.06 - 14.42 < 0.001

Hct 32.77 ± 5.39 43.26 ± 2.50 - 15.31 < 0.001

Plt 116.73 ± 54.9 299.49 ± 65.39 - 14.81 < 0.0001

ESH 45.22 ± 27.43 6.94 ± 3.46 +13.65 < 0.0001

MCV 85.5 ± 6.59 86.94 ± 2.85 -1.77 > 0.05

MCH 27.87 ± 2.68 30.09 ± 1.31 -6.36 < 0.0001

MCHC 32.37 ± 1.26 34.0 ± 1.00 -7.71 < 0.001

LDH 904.49 ± 251.68 343.86 ± 68.44 +20.19 < 0.0001

Tablo 2. Her İki Grubun Lökosit Formülü De-
ğerleri.

n Sıtma Grubu Konkrol Grubu

% Nötrofil Lenfosit Nötrofil Lenfosit

0-10 0 11

10-30 4 33 85.71

30-40 12 50 14.29

40-60 14 6

60-70 65 0 100

70-100 5 0



ESH; SG’de %78 hastada >20 mm/saat’ın, 4
hastada ise 100 mm/saat’ın üzerinde tesbit edilir-
ken, KG’de hiçbir hastada 20 mm/saat’ın üzerinde
bulunmamıştır. SG ile KG arasındaki bu farklılık ista-
tistiksel olarak anlamlıdır (p<0.0001). Eriksson ve
arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada hastaların
%52’sinde ESH’nin 20 mm/saat’ın üzerinde olduğu
belirlenmiş, Stein ve arkadaşları 18 hastanın 17’sin-
de 11 mm/saat’ın üzerinde bulmuşlardır (7,8). Bizim
çalışmamızda ise hastaların %96’sında 11 mm/sa-
at’ın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Ancak ESH’nin
nonspesifik bir tanı yöntemi olması nedeniyle sıtma
hastalığının tanısına katkısı sınırlıdır.

MCV, çalışmamızda %21 hastada 80 fl’nin altın-
da tesbit edilirken ortalaması 85.5±6.59; KG’de ise
86.94±2.85 olarak bulunmuştur. İstatistiksel olarak
gruplar arasında anlamlı fark belirlenmemiştir
(p>0.05). MCH, %23 hastada 26 pg altında bulu-
nurken ortalaması 27.87±2.68; KG’de ise
30.09±1.31 olarak hesaplanmıştır. Her iki grup
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulun-
muştur (p<0.0001). MCHC’nin %8 hastada 31
g/dL altında olduğu görülmüştür. Ortalaması
32.37±1.26, KG’de ise 34.0±1.00 olarak belirlen-
miştir. Her iki grup arasında fark anlamlı bulunmuş-
tur (p<0.001). Sıtma hastalığının doğal sonucu ola-
rak ortaya çıkan hemoliz nedeniyle MCH ve
MCV’nin de beklendiği şekilde düşük olması, destek-
leyici değerde bir bulgu olarak değerlendirilmiştir.

Trombosit düzeyleri açısından da değerlendirilen
hastalarımızın %78’inde trombositopeni saptanmış-
tır. Trombosit sayıları; hastaların %3’ünde
50.000’in altında, %75’inde ise 50.000-150.000
arasında bulunmuştur. Sadece 2 hastada peteşiyal
döküntüler gözlenmiştir. Yirmiiki hastada ise trom-
bosit düzeyleri normal olarak saptanmıştır. KG’de
ise hiçbir hastada trombositopeni belirlenmemiştir.
Trombositopeni açısından SG ile KG arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı bir farkın varlığı (p<0.0001),
önemli bir ayırdedici kriter olarak kabul edilebilir. Lin
ve arkadaşlarının çalışmasında 11 hastanın 6’sında,
Svenson ve arkadaşlarının çalışmasında 157 hasta-
nın 124’ünde, Lynk ve arkadaşlarının çalışmasında
ise %70 olguda trombositopeni saptanmış (10-12).
Boure ve arkadaşlarının 242 hastalık çalışmasında
ise trombositopeninin indirekt tanı yöntemi olarak
kullanılabileceği saptanmıştır (13,14). Verilerimiz ve
literatür bilgileri göz önüne alınırsa, trombosit sayımı
değerli, destekleyici bir yöntem olarak söylenebilir.

Hastalarımızın 10’unda pansitopeni, 2 hastada
Hb ve BK düzeylerinde azalma, 61 hastada ise Hb

ve trombosit düşüklüğünün bir arada bulunduğu be-
lirlenmiştir. Bu sonuçlarımıza göre, anemi ile birlikte
trombositopeninin de bulunması, sıtma lehinde dü-
şünülmesi yönünden uyarıcı olmalıdır.

Çalışmamızda SG’de serumda LDH da araştırıl-
mış, %93’ünde yüksek bulunmuştur. Bu hastalardan
33’ünde LDH düzeyleri 1.000’in üzerinde olarak
belirlenmiştir. KG’de ise 3 hastada (%8.58) 500
mg’nin üzerinde bir değer elde edilmiştir (Tablo 3).
Anlamlı bir sonuç elde edilebilmesi için tüm çalışma
parametreleri içerisinde ayırt edicilik niteliği olan
Hb, BK ve trombosit ölçüm değerleri ile LDH değer-
leri birlikte irdelendiğinde; anemisi olan hastaların
%98.50’sinde, trombositopenisi olan hastaların
%94.87’sinde, lökopenisi olan hastaların %100’ün-
de LDH yüksekliği belirlenmiştir.

Bu çalışmamızın sonucunda sıtma hastalarında; 

1. Olguların 1/3’ünde Hb değerlerinin %9 g’nin
altında bulunduğu ve genel olarak aneminin varlığı
halinde klinik belirtiler uygun ise sıtmanın özellikle
aranması gerektiği, aynı şekilde olguların hemen he-
men yarısında Hct değerlerinin %30 ve altında bu-
lunduğu, olguların 1/5 kadarında MCV ve MCH de-
ğerlerinin normalin altında olduğu, KG ile aralarında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmasına rağ-
men çok az sayıda hastada uyarıcı düzeyde MCHC
değişiklikleri saptanabileceği, 

2. BK sayısı ve türündeki değişikliklerin benzer
klinik belirtiler ile seyreden salmonelloz, bruselloz gi-
bi hastalıklardan ayırıcı tanısında önemli bir kriter
oluşturmadığı; ancak, lökopenik olguların tümünde
aynı zamanda anemi ve trombositopeni ve ek olarak
LDH yüksekliğinin bulunmasının önemli olabileceği,

3. Olguların 3/4’ünde ESH’nin yüksek bulundu-
ğu, ancak benzer seyirli diğer hastalıklardan ayrımın-
da güvenilir bir kriter olmadığı,

4. Olguların 3/4’ünden fazlasında belirlenen
trombositopeninin sıtma ile benzerlik gösteren bir-
çok hastalık ile ayırıcı tanıda önemli bir kriter olarak
göz önünde bulundurulması gerektiği,

5. Olguların %10’unda pansitopeni belirlenebile-
ceği ve özellikle de %60’ında bulunan Hb ve trom-

Flora 1997;4:296-299298

Görenek L, Beşirbellioğlu B, Yılmaz S, 
Özgüven V, Hacıbektaşoğlu A.

Sıtma Olgularında Laktik Dehidrogenaz Düzeyleri 
ve Hematolojik Değerlerde Değişiklikler

Tablo 3. LDH Değerlerine Göre Değerlendirme.

LDH SG (%) KG (%)

0-450 7 91.42
>450 93 8.58
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bosit değerlerinin birlikte düşüklüğünün sıtma yö-
nünden önemli bir bulgular topluluğu olabileceği,

6. Anemi belirlediğimiz olguların %98.50’sinde
LDH yüksekliği bulunmasının sürpriz olarak karşı-
lanmamasına rağmen; anemi, lökopeni, trombosito-
peni bulunan tüm hastalarımızda (%100) LDH yük-
sekliği belirlenmesinin uyarıcı bir bulgu olarak değer-
lendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.
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