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Giriş : Yeni bir risk belirteci olarak tanımlanmış olan eritrosit dağılım aralığı (RDW), birçok kardiyovasküler 
hastalıkta mortalite ve morbiditenin prediktif bir değeri olarak gösterilmektedir ve tam kan sayımında rutin olarak 
çalışılmaktadır. RDW ve Nötrofil/Lenfosit (N/L) düzeylerinin off-pump kardiyovasküler cerrahi geçiren hastalarda 
mortalite ve yoğun bakım kalış süresi ile artabileceği hipotezi ile bu çalışma planlanlandı. 

Amaç : Off-pump cerrahi geçiren hastalarda RDW ve N/L’nin prognostik değeri olup olmadığının araştırılmasıdır. 

Gereç ve Yöntem : Ocak 2018- Ocak 2020 yıllar arasında off-pump kardiyovasküler cerrahi geçiren hastaların 
dosyaları retrospektif olarak incelendi. Demografik veriler ile RDW, nötrofil/lenfosit oranı, komplikasyon oranı, 
yoğun bakım kalış süresi, hastanede kalış süresi kayıt edildi. Verilerin analizi: SPSS 21 paket programı ile Shapiro 
Wilk, Mann Whitney U testi ve Spearman korelasyon katsayıları kullanıldı. İstatiksel önemlilik için p<0,05 değeri 
kriter kabul edildi. 

Bulgular : 85 hastadan çalışmaya 68 hasta dahil edildi. 18 kadın, 50 erkek hastadan oluştuğu belirlendi. Hastaların 
yaş ort 63.6±10 idi. RDW ile ekstübasyon süresi, yoğun bakımda kalış süresi, hastanede yatış süresi ve 
postoperatif komplikasyon görülme oranında ilişki görülmezken N/L ile yoğun bakımda kalış süresi arasında 
anlamlı fark olduğu saptandı (p=0,042). 

Tartışma /Sonuç : RDW nin inflamasyon ile ilişkisi literatürde bildirilmiştir. Bu çalışmada RDW ile yoğun bakım 
yatış süresi arasında anlamlı korelasyon bulunamamıştır. RDW sonucunu etkileyen değişken parametrelerin fazla 
olması ve örneklem sayısının az olması ile bu durum açıklanabilir. N/L oranı ile karşılaştırıldığında yoğun bakım 
yatış süresi ile N/L oranın arasında korelasyon olması, N/L’in daha güçlü bir prediktör olabileceğini göstermiştir. 
Mukozal enflamasyon hücrelerinin sistemik dolaşıma dökülmesi ile hastaların kan nötrofillerinin arttığını, kan N/L 
oranlarının arttığını düşünmekteyiz. N/L oranı, prognostik skorlamada kullanılabileceği ve cut-off değer 
belirlenebilmesi için daha fazla hasta sayısı ile yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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