
Yazarın yanıtı

Kırmızı kan hücresi dağılım genişliği tam kan 
sayımı tahlilinde ana parametrelerden biri ve aneminin 
ayırıcı tanısında kullanılır. Son zamanlarda çok sayıda 
araştırmada RDW ile birçok hastalık durumlarının 
ölüm oranı arasında doğrudan bir ilişki olduğu sonucuna 
varılmıştır.[1] Hatta yüksek RDW değerleri genel popu-
lasyonda daha yüksek mortalite ile ilişkili bulunmuştur.
[2] Fakat bu hastalık durumlarındaki artmış mortalite 
ile RDW yukselmesi mekanizması arasında direk bir 
ilişki kurulamamıştır ama hastanın yaşından, beslenme 
düzeyinden ve eritrositlerdeki kronik enflamasyondan 
süphelenilmiştir. Çok değişkenli analizler göstermiştir 
ki; artmış RDW düzeyine neden olan patofizyoloji 
anemi durumuna bakılmaksızın, akut ve kronik hastalık 
durumlarının sonuçlarını etkileyebilir. RDW birden 
fazla patolojik sürecin bir bütünleştirici belirteci olarak 
görünmektedir.[3] Bu durum RDW değerinin hastalık 
durumlarının şiddeti ile ilişkili ve prognoz ile korele 
olduğunu açıklayabilir. RDW kalça kırığı cerrahisi olan 
hastalar için hazır, objektif ve ucuz bir testtir. Hasta 
daha acil servisteyken prognoz ve mortalite hakkında 
fikir verebilir. Gelecekte kalça kırığı hastalarının risk 

sınıflaması için hazırlanacak kombine bir skorlama 
sistemine RDW’nin eklenebileceğini önerdik.
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