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ÖZET

Amaç: Endometrial polip ile tam kan sayımı parametreleri, nötrofil/lenfosit oranı (NLR) ve trombosit/lenfosit
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oranı (PLR) arasındaki ilişkiyi değerlendirmek.
Gereç ve Yöntemler: Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2014
Ocak ile 2015 Haziran ayları arasında histeroskopi (H/S) yapılan hastaların dosyaları ve patoloji sonuçları tarandı. Çalışmaya toplam 96 hasta dahil edildi ve olgular yapılan H/S sonucunda herhangi bir endometrial patolojisi
olmayanlar (kontrol grubu, n=45) ve endometrial polipi (polip grubu, n=51) olanlar şeklinde iki gruba ayrıldı.
Gruplar arasında hemogram parametreleri, NLR ve PLR açısından karşılaştırma yapıldı. Ek olarak; polip grubu
kendi arasında polip sayısına göre iki gruba ayrılarak alt grup analizi yapıldı.
Bulgular: Kontrol grubunu ve polip grubunun ortalama trombosit hacmi (MPV) değerleri sırasıyla 8,6±0,98 ve
8,31±0,89’idi ve gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0,13). Kontrol grubunun PLR değeri
138,98±60,51 iken polip grubunun 146,89±61,33 idi (p=0,52). NLR ise; kontrol grubunun 2,45±1,45, polip grubunun 2,79±2,25 (p=0,81) şeklinde idi. Gruplar arasında tam kan sayımı parametreleri, PLR ve NLR değerleri
açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Ancak; yapılan alt grup analizi sonuçlarında, 1 polipi olan
gruba göre 2 ve üzeri polipi olan grupta MPV değerleri istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p=0,035).
Sonuç: Endometrial polip ile tam kan sayımı parametreleri, NLR ve PLR arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
tespit edilmiştir.
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ABSTRACT

Beril YÜKSEL, Yrd. Doç. Dr.

Aim: To evaluate the relationship between endometrial polyp and parameters of complete blood count,

Murat POLAT, Araş. Gör.

neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and platelet/lymphocyte ratio (PLR).
Materials and Methods: We reviewed medical files and pathological reports of patients who underwent
hysteroscopy (H/S) procedure between January 2014 and June 2015 in Dumlupınar University Kütahya Evliya
Celebi Training and Research Hospital. Totally 96 patients were included in the study, and based on H/S
examination, the cases were classified into two groups as those who did not have any endometrial pathology
(control group, n=45) and those who had endometrial polyp (polyp group, n=51). The groups were compared
in terms of complete blood count parameters, NLR and PLR. Additionally, the polyp group was further divided
into two subgroups according to number of polyps, and the subgroups were compared with each other.
Results: Mean platelet volume (MPV) was 8.6±0.98 fL and 8.31±0.89 fL in the control and polyp groups,
respectively, and there was no statistically significant difference between the groups (p=0.13). Mean PLR value
was 138.98±60.51 in control group, and 146.89±61.33 in polyp group (p=0.52). Mean NLR value was 2.45±1.45
in control group, and 2.79±2.25 in polyp group (p=0.81). There was no statistically significant difference
between the groups regarding complete blood count parameters, PLR and NLR values. However, according the
results of subgroup analysis, MPV was significantly higher in the group with two or more polyps compared to
the group with one polyp (p=0,035).
Conclusion: In conclusion, it was determined that there was no significant relationship of endometrial polyp
with complete blood count parameters, including NLR and PLR.
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GİRİŞ
Endometrial polipler (EP) genellikle asemptomatik
olurlar (1). Kadın genital sisteminde inflamatuar ya
da neoplastik polipler görülebilir (2). Histolojik olarak
endometrial dokudan köken alan, içinde farklı sayıda
gland, stroma ve kan damarı içeren, üzeri epitelle
kaplı lokal büyümelerdir (3). EP’ler intermenstrüel
kanama, menoraji, irregüler menstrüel kanama ve
postmenopozal kanamanın sık karşılaşılan nedenleri
arasındadır. Ayrıca bu lezyonlar tamoksifen kullanımı,
dismenore ve infertilite ile de ilişkilendirilmiştir (1).
İnsidansı reprodüktif çağda yaşla birlikte artmaktadır
(4).
Daha önce yapılan çalışmalarda EP’ler, endometrial
hiperplaziler ve endometrium kanseri ile tam kan
sayımındaki parametreler arasında anlamlı ilişki olduğu
saptanmıştır (3, 5, 6). Nötrofil, lenfosit ve trombositler
inflamasyon sürecinde aktif görev alan önemli kan
hücreleridir. Ortalama trombosit hacmi (MPV)
ise; sıklıkla inflamatuar sürecin ve malignensilerin
değerlendirilmesinde bir trombosit aktivite belirteci
olarak kullanılır (5). Ayrıca endometrium kanseri
ve endometrial hiperplazilerde nötrofil/lenfosit
oranı (NLR), trombosit/lenfosit oranı (PLR) ve MPV
değerlerinin yüksek bulunmasının inflamatuar sürecin,
salınımlarını tetiklediği bazı sitokinlerin etkisiyle
olduğu düşünülmektedir (7, 8, 9). Çalışmamızda
mevcut literatür bilgisinden yola çıkarak; kliniğimizde
histeroskopi (H/S) yapılan hastalarda endometrial
polipi olan ve organik endometrial patolojisi
olmayan hastaların tam kan sayımı parametrelerini
karşılaştırmak suretiyle EP’in hemogram parametreleri
üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık.

düşünülerek, hipertansiyon ve diabetes mellitus tanısı
olan hastalardan oluşan toplam 26 hasta çalışma dışı
bırakıldı. Hastalar yapılan H/S sonucunda herhangi
bir endometrial patolojisi olmayanlar (kontrol grubu,
n=45) ve endometrial polipi (polip grubu, n=51) olanlar
şeklinde iki gruba ayrıldı. Preoperatif dönemde rutin
olarak tam kan sayımı tetkiki yapıldığı için çalışmaya
katılan bütün hastaların dosyalarında tam kan sayımı
sonuçları bulundu ve veriler kayıt altına alındı. Gruplar
arasında tam kan sayımı parametrelerine ek olarak;
NLR ve PLR değerleri açısından karşılaştırmalar yapıldı.
Çalışmaya katılan hastaların H/S yapıldığı dönemde
kullanılan; monopolar elektrik enerjisi ile çalışan Karl
Storz GmbH & Co.(Tuttlingen, Germany) markalı cihaz
idi. Çalışmaya dahil edilen hastalara da yapıldığı gibi;
kliniğimizde preoperatif dönemdeki bütün olgulardan
hemogram için EDTA’lı tüpe 2 ml venöz kan alınıp ve
hastanemiz laboratuvarında mevcut olan Beckman
Coulter (Beckman Coulter, Inc, Fullerton, CA, USA)
markalı cihazda volumetric-impedance-conductivitylaser scatter (VCS) tekniği ile çalışılmıştır.
İstatistiksel Analiz
Çalışmanın istatistiksel analizi Statistical Package for
Social Sciences version 21 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA)
kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı istatistik olarak ortalama
ve standart sapmalar kullanıldı. Normal dağılım
gösteren sürekli değişkenlerde bağımsız değişkenler
Student’s t-test kullanıldı. Normal dağılım göstermeyen
subgrupların karşılaştırılmasında Kruskall- Walls testi ve
Mann-Whitney U test kullanıldı. İstatistiksel olarak p <
0.05 değeri anlamlı kabul edildi.

BULGULAR
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Retrospektif ve kesitsel bir analiz olan çalışmamızda;
Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2014 Ocak ile
2015 Haziran ayları arasında H/S yapılan hastaların
dosyaları ve patoloji sonuçları tarandı ve 122 olgu
tespit edildi ancak; çalışmaya toplam 96 hasta dahil
edildi. Malign hastalığı ve leiomyomu olan hastalara
ek olarak; inflamasyon sürecini etkileyebileceği

Çalışmaya; 51’i endometrial polip tanısı almış ve 45’i
kontrol grubu olmak üzere toplam 96 hasta dahil edildi.
Kontrol grubu ile polip grubunun yaş ortalamaları
sırasıyla 43,53±8,35 ve 43,62±9,50 idi (p=0,96). Kontrol
grubunu ve polip grubunun ortalama MPV değerleri
sırasıyla 8,6±0,98 ve 8,31±0,89’idi ve gruplar arasında
istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p=0,13).
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Kontrol grubunun PLR’si 138,98±60,51 iken polip grubunun 146,89±61,33 idi (p=0,52). NLR’si ise; kontrol
grubunun 2,45±1,45, polip grubunun 2,79±2,25’idi
(p=0,81). Hastaların beyaz küre (WBC) değerleri
ise kontrol grubunda 7,72±1,89 ve polip grubunda
7,83±2,62 (p=0,81) olarak bulunmuştur. Gruplar arasında tam kan sayımı parametreleri, PLR ve NLR açısından
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Endometrial polip grubunu 1 polipi olan hastalar ve 2 ve üze-

ri polipi olan hastalar olmak üzere polip sayısına göre
iki alt gruba ayırıp kontrol grubu ile endometrial polip
grupları arasında hemogram parametreleri, PLR ve NLR
açısından karşılaştırmalar yaptık. Sonuç olarak; 1 polipi olan gruba göre 2 ve üzeri polipi olan grupta MPV
değerlerini istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulduk
(p=0,035). Polip grubunu alt gruplara ayırdıktan sonra
yapılan analizler tablo 2’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Hemogram parametreleri açısından endometrial polip grubu ile kontrol
grubunun karşılaştırılması
			
Değişken		
Yaş			
Wbc			
Hb			
Htc			
Trombosit		
Mpv			
Lenfosit 		
PLR			
Nötrofil			
NLR			

Polip			
(n=51)			
43,62±9,50		
7,83±2,62		
12,53±1,71		
38,20±4,81		
281,11±68,78		
8,31±0,89		
2,11±0,70		
146,89±61.33		
5,09±2,39		
2,79±2,25		

Kontrol		
(n=45)
43,53±8,35
7,72±1,89
12,77±1,39
37,76±3,73
284,28±92,93
8,6±0,98		
2,23±0,73
138,98±60,51
4,93±1,66
2,45±1,45

P değeri
0,96
0,81
0,46
0,63
0,84
0,13
0,42
0,52
0,73
0,81

* Grupların karşılaştırılmasında Student’s t-test ve Mann-Whitney U test kullanıldı.

Tablo 2. Polip sayılarına göre grupların verilerinin karşılaştırılması
		
Değişken
Wbc		
Hb		
Htc		
Trombosit
MPV		
Lenfosit		
PLR		
Nötrofil
NLR		

*1.grup		
(n=37)		
7,79±2,5		
12,54±1,68
38,04±4,7
293,73±66,23
8,13±0,82
2,09±0,61
149,77±45,12
5,1±2,32		
2,68±1,98

**2. grup
(n=8)		
7,43±2,29
11,87±1,77
36,67±4,99
227,12±58,85
8,95±1		
2,08±1,24
152,85±122,8
4,73±1,85
3,62±3,67

Kontrol		
(n=39)
7,73±1,82
12,69±1,38
37,4±3,58
289,58±85,37
8,55±0.96
2,25±0,75
141,12±58,56
4,81±1,53
2,41±1,51

p
0,67
0,45
0,76
0,034a
0,039b
0,51
0,22
0,87
0,93

*1 polipi olan hastalar **2+ polipi olan hastalar *** Grupların karşılaştırılmasında Kruskall- Walls ve
Mann-Whitney U testi kullanıldı. a 1. ve 2. grubun karşılaştırılmasında p= 0,012; 1. grup ve kontrol
grubunun karşılaştırılmasında p= 0,48; 2. grup ve kontrol grubunun karşılaştırılmasında p=0,019. b 1.
ve 2. grubun karşılaştırılmasında p=0,035; 1. grup ve kontrol grubunun karşılaştırılmasında p=0,053;
2. grup ve kontrol grubunun karşılaştırılmasında p= 0,27
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TARTIŞMA
Kan elemanları ile jinekolojik benign patolojiler
arasındaki ilişki organizmadaki bazı patolojilere oranla
daha az araştırılmıştır. MPV; inflamatuar sürecin
değerlendirilmesinde bir trombosit aktivite belirteci
olarak sıklıkla kullanılmaktadır (5). Gasparyan ve
ark.‘nın (10) yaptığı bir çalışmada; kardiyovasküler
ve serebrovasküler hastalıklar gibi düşük seviyede
inflamatuar yanıt ile karakterize durumlarda artmış
MPV değerleri tespit edilmiştir. Aktive romatoid artrit
ve akut atakta ailesel akdeniz ateşi gibi yüksek seviyede
inflamatuar yanıt ile karakterize durumlarda ise;
normalden daha düşük MPV değerleri bulunmuştur.
Periferik kandaki NLR ve PLR sistemik inflamatuar
yanıt belirteçleridir. NLR, diabetes mellitus, koroner
arter hastalığı, ülseratif kolit ve inflamatuar artrit gibi
sistemik ya da lokal inflamatuar yanıt ile karakterize
bazı hastalıklarda tanısal değere sahiptir. Bu iki
hücrenin birbirine oranı inflamasyonu tespit etmek
için kullanılan bir araç haline gelmiştir. PLR endojen
antikanser rezidülerin pre-inflamatuar ve prekoagülatif belirteci olarak kullanılmıştır. Ayrıca meme,
over ve kolon kanseri için bir belirteç ve prognostik
faktör olarak değerlendirilmektedir (11).
Literatür incelendiğinde; benign, premalign ve malign
jinekolojik hastalıklar ile MPV gibi bazı hemogram
parametrelerinin yanı sıra, NLR ve PLR gibi oranlar
arasındaki ilişkilerin de araştırıldığı görülmektedir (5, 6,
12, 13). Bizim çalışmamızda hemogram parametreleri,
PLR ve NLR açısından gruplar arasında anlamlı fark
saptanmadı. Ancak çalışmamızda alt grup analizi
yapıldığında MPV değerlerinin polip sayısı ile doğru
orantılı olarak arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca; yine alt
grup analizinde trombosit sayısı polip sayısı 2 ve üzeri
olan grupta 1 polipi olan gruba göre anlamlı olarak
düşük bulunmuştur. Ancak çalışmamızda 2 ve üzeri
polipi olan hasta sayısının az olması bir limitasyon
olarak değerlendirilmiştir. Yavuzcan ve ark.’nın (12)
yaptığı benign jinekolojik olguları içeren çalışmada
endometrioması olan, endometrioma dışı nonneoplastik adneksiyal kitlesi olan ve kontrol grubu
olarak bilateral tüp ligasyonu yapılan 3 hasta grubuna
ait hemogram parametreleri karşılaştırılmıştır. Sonuçta
gruplar arasında MPV, NLR, PLR ve diğer hemogram

parametreleri açısından anlamlı fark saptanmamıştır.
Arıcı ve ark.’nın (3) yaptığı çalışmada ise; semptomatik
endometrial polipi olan hastalarda hemoglobin
seviyeleri anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur.
Premalign ve malign jinekolojik patolojiler ile tam
kan sayımı parametreleri, NLR ve PLR arasındaki
ilişkiyi araştıran bazı çalışmalarda anlamlı sonuçlar
bulunmuştur (5, 7, 13). Açmaz ve ark’nın (7) yaptığı
çalışmada endometrial hiperplazi, endometrium
kanseri ve kontrol grupları arasında NLR ve PLR
açısından karşılaştırma yapılmıştır. Bu çalışmada NLR
ve PLR, kanser grubunda diğer gruplara göre anlamlı
olarak yüksek bulunmuştur. Karateke ve ark’nın yaptığı
çalışmada anormal vajinal kanama şikayeti ile başvuran
hastalar patoloji sonuçlarına göre endometrial
hiperplazi, endometrial kanser ve kontrol gurunu
olmak üzere 3 gruba ayrılmış ve gruplar MPV değerleri
açısından karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak; endometrial
kanser grubuna ait MPV değerleri en yüksek seviyede
bulunmuştur (5). Kurtoğlu ve ark’nın (6) yaptığı
çalışmada endometrium kanseri nedeniyle cerrahi
operasyon geçiren hastalar ile benign nedenlerle
histerektomi olan hastaların MPV, PLR ve NLR değerleri
karşılaştırılmıştır. MPV değerleri kanser olgularında
benign olgulara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuş
ancak PLR ve NLR gruplar arasında anlamlı farklılık
göstermemiştir.
Sonuç olarak; premalign ve özellikle malign endometrial
lezyonlarda NLR, PLR ve MPV değerlerinin yüksek
bulunmasının inflamatuar sürecin salınımını tetiklediği
bazı sitokinlerin etkisiyle olduğu düşünülmektedir
ancak bizim çalışmamızda bu değerler arasında anlamlı
fark saptanmamıştır. Bu durum; endometrial polipi
olan hastalarda NLR, PLR ve MPV’yi değiştirecek
yeterli düzeyde inflamasyon olmaması ile açıklanabilir
ya da sınırlı olan literatür bilgisiyle benign jinekolojik
lezyonlarda bu parametrelerin ciddi bir artış
göstermediği düşünülebilir. Endometrial polipler ile kan
hücreleri arasındaki ilişkiyi daha açık bir şekilde ortaya
koyabilecek geniş hasta serilerinde yapılacak prospektif
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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