
169 

Araştırma Makalesi / Research Article  

PERİFERİK KANDAN ELDE EDİLEN ENFEKSİYON, ANEMİ VE KOAGÜLASYON İLE 
İLGİLİ ÜÇ YENİ KAPSAMLI İNDEKS KULLANARAK AKUT APANDİSİTİN PROGNOSTİK 
DEĞERLENDİRMESİ 

PROGNOSTIC EVALUATION OF ACUTE APPENDICITIS USING THREE NEW 
COMPREHENSIVE INDEXES RELATED TO INFECTION, ANEMIA AND COAGULATION 
DERIVED FROM PERIPHERAL BLOOD 

Birdal GÜLLÜPINAR1    E. Erol ÜNLÜER1    Mehmet YILDIRIM2     Gülşen ÇETİNKAYA ÜNAL1 

Talha KIVANÇ1         Ömer ÇAĞLIYAN2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir 

Anahtar Sözcükler: Apandisit, acil servis, komplike, yönetim 

Keywords: Appendicitis, emergency service, complicated, management 

Yazının alınma tarihi: 20.05.2021             Yazının kabul tarihi: 14.07.2021 Online basım:20.09.2021 

ÖZ 

Giriş: Akut apandisit (AA), acil servislerde en sık görülen cerrahi hastalıklardandır. Acil servislerde AA tanısının 
konulmasında, komplike ve komplike olmayan apandisit ayrımında laboratuvar testlerinin önemi konusundaki 
tartışmalar halen devam etmektedir.  Bu çalışma, nötrofil/lenfosit oranı (NLR), monosit/lenfosit oranı (MLR), 
trombosit/lenfosit oranı (PLR), ortalama trombosit hacmi/trombosit sayısı oranının (MPV/PC)AA’yı tespit etmede 
yararlılığını ve komplike ve komplike olmayan apandisiti ayırt etmede önemini araştırmayı amaçlamaktadır.  

Gereç ve Yöntem: Ocak 2017-Ocak 2020 tarihleri arasında karın ağrısı ile acil servise başvurup appendektomi 
yapılan 528 hasta retrospektif olarak tarandı. Bu hastaların 474’ü çalışmaya dahil edildi. Çalışma grubu 
postoperatif histopatolojisine göre komplike ve komplike olmayan apandisit grubu olarak ikiye ayrıldı. Gruplar 
arasında hastaların yaş, cinsiyet, acil servise başvuru anında NLR, MLR, PLR, MPV / PC oranları ve C-reaktif 
protein (CRP) değerleri, hastanede yatış süresi, görüntüleme raporları ve ameliyat raporları karşılaştırıldı. 

Bulgular: Apandisit hastalarından 403’ü (% 85) komplike olmayan apandisit iken 71’i (% 15) komplike apandisitti. 
Komplike olmayan apandisit grubuyla komplike apandisit grubu arasında WBC (p <0.000), nötrofiller (p <0.000), 
nötrofil/lenfosit oranı (p <0.000), monosit/lenfosit oranı (p <0.000), platelet/lenfosit oranı (p <0.000), C-reaktif pro-
tein (p <0.000) ve yatış süreleri (p <0.000) olarak bulundu. Komplike olmayan apandisit grubuyla komplike apan-
disit grubunu ayırt etmede en doğru inflamatuvar belirteç olarak WBC (AUC 0.77, p <0.0001), nötrofil (AUC 0.82, 
p <0.0001), lenfosit (AUC 0.85, p <0.0001), ve CRP değerleri (AUC 0.74, p <0.0001) bulundu.   

Sonuç: Bu çalışma, daha yüksek NLR, MLR, PLR ve CRP düzeylerine sahip AA hastalarının komplikasyon geliş-
tirme olasılığının daha yüksek olabileceğini göstermiştir. Bu inflamatuvar belirteçlerin fizik muayene, diğer 
laboratuvar bulguları ve görüntüleme yöntemleri ile birlikte değerlendirilmesi hekimlerin acil serviste yüksek riskli 
AA hastalarını belirlemelerine yardımcı olabilir. 
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SUMMARY 

Introduction: Acute appendicitis (AA) is one of the most commonly reported surgical diseases in emergency 
deparment (ED). Discussions are still ongoing on the importance of laboratory tests in the diagnosis of AA in ED 
and in the differentiation of complicated and noncomplicated appendicitis. This study aims to investigate the 
usefulness of neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), monocyte/lymphocyte ratio(MLR), platelet/lymphocyte ratio 
(PLR), mean platelet volume/platelet count (MPV/PC) ratio  indetecting AA and its importance in differentiating 
complicated and noncomplicated appendicitis. 

Material and Method: 528 patients who admitted to the ED with abdominal pain and performed appendectomy 
between January 2017 and January 2020 were retrospectively evaluated. 474 of these patients were included in 
the study. The study group was divided into two groups as complicated and noncomplicated appendicitis 
according to their postoperative histopathology. The age, gender, NLR, MLR, PLR, MPV/PC ratio sand C- 
reactive protein (CRP) values of the patients at the time of admit to the ED, hospitalization time, imaging reports 
and surgery reports were compared between the groups. 

Results:  Of the patients with appendicitis, 403 (85%) were noncomplicated appendicitis, 71 (15%) were 
complicated appendicitis. WBC(p<0.000), neutrophils(p<0.000), NLR(p<0.000), MLR (p<0.000), PLR(p<0.000), 
CRP(p<0.000) and hospitalization durations(p<0.000)  were found between the noncomplicated appendicitis 
group and the complicated appendicitis group. WBC (AUC 0.77, p <0.0001), neuthrophil(AUC 0.82, p <0.0001), 
lymphocyte( AUC 0,85, p <0.0001) and CRP values(AUC 0,74, p <0.0001) were found to be the most important 
inflammatory marker in the differentiation of complicated appendicitis and noncomplicated appendicitis. 

Conclusion: This study showed that AA patients with higher NLR, MLR, PLR, and CRP levels may have a higher 
risk of complications. Evaluating these inflammatory markers together with physical examination, other laboratory 
findings and imaging methods may help physicians to identify high-risk AA patients in the ED. 

 

 

GİRİŞ 

Akut apandisit (AA), acil servislerde en sık görü-
len cerrahi hastalıklardan olup cerrahi gerektiren 
karın ağrısı nedenlerinden biridir (1,2). Bu hasta-
lığın yaşam boyu görülme oranı yaklaşık % 7 
olup, perforasyon oranı % 20'ye kadar çıkmakta-
dır. Bu hastalıkta mortalite riski genel popülas-
yonda % 1'den azdır, ancak yaşlı popülasyonda 
% 50'ye kadar çıkabilir (3). AA ‘in iyi bilinen klasik 
semptomları ve klinik bulgularına rağmen, 
retroçekal apendiksli hastalarda, çocuklarda ve 
yaşlı hastalarda erken tanı zor olabilir. Ayrıca 
kadın hastalarda over patolojileri de tanıda ge-
cikmeye ve yanlış tanıya yol açabilir (2,4,5). Er-
ken evrede AA teşhisinin konulamaması, önemli 
morbidite ve mortalite ile ilişkili olabilen 
perforasyon, peritonit ve sepsis gibi ciddi kompli-
kasyonlara yol açabilir (5). 

AA tanısında klinik semptomların değerlendiril-
mesi için Alvarado ve RIPASA skoru gibi 
skorlama sistemleri, ultrasonografi (USG) ve bil-
gisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme yöntem-
leri kullanılmaktadır (6,7). Skorlama sistemlerinin 
duyarlılık ve özgüllükleri oldukça düşük olup 
inflamatuar sürecin ilerleyişi hakkında fikir ver-
mezler (8). USG' nin tanısal doğruluğu uygulayı-
cıya bağlı olduğundan tatmin edici değildir. BT, 

yüksek tanısal doğruluğa sahip olmasına rağmen 
hem pahalı bir tetkik hem de hastayı yüksek rad-
yasyona maruz bırakmaktadır (9). Birçok araştır-
macı AA teşhisini öngörebilen, komplike-komplike 
olmayan apandisiti iyi bir duyarlılık ve özgüllükle 
ayırt edebilen serolojik bir belirteç bulmak için 
çalışmışlar ve hala çalışmaya devam etmektedir-
ler. 

Uygun maliyetli, kolay erişilebilir ve yaygın olarak 
kullanılan tam kan sayımı kaynaklı indeksler, son 
yıllarda araştırmacılar arasında popülarite ka-
zanmıştır. Nötrofil/lenfosit oranı (NLR), monosit/ 
lenfosit oranı (MLR) vetrombosit/lenfosit oranı 
(PLR) birçok inflamatuar, kardiyovasküler ve 
malign hastalıkta yeni inflamatuar belirteçler ola-
rak araştırılmıştır (10,11). Ortalama trombosit 
hacmi (MPV), dolaşımdaki ortalama trombosit-
lerin hacmidir ve inflamasyonla ilişkili olduğu bili-
nen trombosit aktivasyonunun bir belirtecidir (12). 
Literatürde NLR ile ilgili bir çok çalışma olmasına 
rağmen NLR, MLR, PLR ve MPV / PCile ilgili 
çalışmalar azdır.  

Çalışmamız, NLR, MLR, PLR ve MPV/PC’nın 
AA’yı tespit etmede tanı aracı olarak yararlılığını 
ve komplike-komplike olmayan apandisiti ayırt 
edip edemeyeceğini araştırmayı amaçlamakta-
dır.  
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma Yeri ve Tasarımı 

Bu çalışma tek merkezli, retrospektif gözlemsel 
olarak tasarlandı ve Klinik Araştırmalar etik kurul 
onayı alındı. Çalışma yıllık ortalama 200.000 
hasta kabul edilen 700 yatak kapasiteli üçüncü 
basamak bir eğitim ve araştırma hastanesinin acil 
servisine başvuran, 1 Ocak 2017-31Aralık 2020 
tarihleri arasında, 18 yaş ve üstü AA tanısı alan 
hastalar tarandı. Bu amaçla hastane bilgi yönetim 
sistemi veri tabanını kullanarak hastaların yaş, 
cinsiyet, acil servise başvuru anında tam kan 
sayımı (lökosit, nötrofil, lenfosit, monosit, MPV, 
trombosit sayıları) parametrelerini ve CRP değer-
leri, hastanede yatış süresi, görüntüleme yöntem-
lerinin raporlarını ve ameliyat raporlarını gözden 
geçirdik.  Acil serviste hastanın gelişinde (ameli-
yat öncesi) yapılan kan testlerinden bu laboratuar 
değişkenleri elde edildi. NLR, MLR, PLR ve 
MPV/PC hesaplandı. Hastanemizde AA tanısı 
klinik bulgu, fizik muayene, laboratuvar bulguları, 
görüntüleme yöntemleri (USG ve/veya BT) ile 
konmuştur. Kesin tanı histopatolojik bulgularla 
belirlendi. Daha sonra komplikeve komplike ol-
mayan AA olarak iki gruba ayrıldı. Abse veya 
perforasyon veya gangren veya peritonit olan AA 
hastaları komplike olarak tanımlandı (5). 

Dışlama Kriterleri 

Çalışmaya 18 yaşından küçük hastalar, ameliyat-
ta apandisit harici patolojisi saptananlar, apen-
diks histolojisi normal olan ve malignite saptanan 
hastalar, başka bir hastaneye nakil, tedavi reddi 
verenler, gebeler, hematolojik ve immünolojik 
hastalığı olanlar, kemoterapi alanlar, laboratuvar 
verilerine ulaşılamayan hastalar, antikoagülan ve 
steroid gibi kan parametrelerini etkileyen ilaç kul-
lanımı tespit edilen hastalar çalışma dışı bırakıldı.  

İstatiksel yöntem 

Verilerin istatistiksel analizi IBM SPSS Statics 
Version 26 programında yapıldı. Kategorik verile-
rin gruplar arasında karşılaştırılmasında Pearson 
Chi-Square, sürekli veriler normal dağılıma uygun 
olmadığından (Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-
Wilk p˂0,05), iki grup arasındaki karşılaştırmalar-
da Mann Whitney U istatistiksel analizleri kulla-
nıldı. Komplike apandisit tanısını öngörmede 
laboratuvar değerlerinin gücü ROC analizi ile 

değerlendirildi. p˂0,05 istatistiksel olarak anlamlı 
kabul edildi. 

BULGULAR 

1 Ocak 2017-31Aralık 2020 tarihleri arasında 
histolojisinde AA tanısı alıp apendektomi yapılan 
528 hastadan 474'ü çalışmaya dahil edildi. 18 
yaşından küçük dört hasta, hematolojik ve immü-
nolojik hastalığı olan dokuz hasta, kemoterapi 
alan üç hasta, radyolojik görüntüleme yöntemi 
olmayan 13 hasta, laboratuvar verilerine ulaşıla-
mayan 12 hasta,  antikoagülan ve steroid gibi kan 
parametrelerini etkileyen ilaç kullanımı olan 13 
hasta olmak üzere toplam 54 hasta çalışma dışı 
bırakıldı.Çalışmaya 129 (% 27,2) kadın ve 345 
(% 72,8) erkek hasta olmak üzere toplam 474 
hasta dahil edildi. Ortalama yaşları 37,6±15,64 
(min-maks: 18-87) idi. Kadınların ortalama yaşları 
44,94±16,47 (min – maks: 18–87), erkeklerin 
ortalama yaşları 34,86±14,41 (min – maks: 18–
86) idi (Tablo 1). Tüm apandisit hastalarından 
403 hasta (% 85) komplike olmayan apandisit 
iken 71 hasta (% 15) komplike apandisitdi. Komp-
like olmayan apandisit hastalarından 298 (%73,9) 
hasta erkek iken 105 (%26,1) hasta kadındı. 
Komplike apandisit hastalarından 47 (%66,2) 
hasta erkek iken 24 (% 33,8) hasta kadındı. 
 Gruplara göre cinsiyet dağılımı incelendiğinde 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmadı (p˃0,05) (Tablo 2). 

Komplike olmayan apandisit grubuyla komplike 
apandisit grubu arasında inflamatuar belirteçlerin 
medyan değerleri karşılaştırıldı. Gruplar arasında 
WBC (p <0.000), nötrofiller (p <0.000), NLR(p 
<0.000), MLR(p <0.000), PLR(p <0.000), CRP (p 
<0.000) ve yatış süreleri (p <0.000) olarak anlam-
lı bulundu. Komplike grupta median değerler 
komplike olmayan gruba göre daha yüksekti. 
Ancak sadece lenfosit (p <0.000) düzeyi kompli-
ke grupta komplike olmayan gruba göre düşüktü. 
Diğer değişkenler açısından gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 
(p˃0,05) (Tablo 3). 

Komplike olmayan apandisit grubuyla komplike 
apandisit grubu arasında ayrım yapmak için 
inflamatuar belirteçlerin doğruluğunu değerlen-
dirmek amacıyla sROC eğrisi kullanıldı (Şekil 1-
2). AUC, işaretleyici doğruluğunu yansıtır ve p 
değerleri ise belirli popülasyon için istatistiksel 
önemi yansıtır. Çalışmada yer alan her bir 
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enflamatuar belirteç için eğriler çizildi ve karşılaş-
tırıldı.Komplike olmayan apandisit grubuyla 
komplike apandisit grubunu lökosit (AUC 0,77, p 
<0.0001), nötrofil (AUC 0.82, p <0.0001), lenfosit 
(AUC 0.85, p <0.0001), CRP (AUC 0.74, p 
<0.0001) en doğru inflamatuvar belirteçlerdi.  İki 
grup arasındaki ayrımda diğer belirteçler yararlı 
değildi. Aynı zamanda hematolojik parametrelerin 

oranlarında ise NLR (AUC 0.94, p <0.0001), MLR 
(AUC 0.72, p <0.0001), PLR (AUC 0.76, p <0.000) 
iki grubu ayırt etmede en doğru inflamatuvar be-
lirteçti. Ayrıca yatış süreleri de (AUC 0.97, p 
<0.0001) doğru bir belirteç olarak bulundu (Tablo 
4). 

 

 

Tablo 1.Olguların cinsiyetlerine göre yaş ortalama dağılımı 

      Yaş 

Cinsiyet n % Ort.±SS Median (Min.-Max.) 
Z p 

Erkek 345 72,8 34,86±14,41 31 (18-86) -6,245 ˂0,001 

Kadın 129 27,2 44,94±16,47 44 (18-87)     

Total 474 100 37,6±15,64 34 (18-87)     

Mann Whitney U analizi 
 

Tablo 2.Olguların gruplara göre cinsiyetleri dağılımı 

  Non- komplike Komplike Total 

Cinsiyet n % N % N % 

X2 p 

Erkek 298 73,9 47 66,2 345 72,8 1,830 0,176 

Kadın 105 26,1 24 33,8 129 27,2     

Total 403 85 71 15 474 100     

PearsonChi-Square 
 

Tablo 3.Komplike duruma göre laboratuvar değerleri ve yatış süresi ortalama dağılımı 

  Non- komplike Komplike 

  Ort.±SS Median (Min.-Max.) Ort.±SS Median (Min.-Max.) 
Z P 

WBC 17,23±3,55 17,4 (7,79-27,23) 20,82±3,26 21,03 (13,24-27,02) -7,268 0,000 

NEU 13,97±3,34 13,89 (5,3-23,22) 18,36±3,04 18,91 (11,13-23,41) -8,851 0,000 

MONO 0,77±0,3 0,74 (0,02-2,19) 0,77±0,32 0,73 (0,32-1,76) -0,465 0,642 

PLT 245,78±70,74 235 (50-814) 239,92±69,21 234 (84-456) -0,085 0,932 

LYM 2,49±0,59 2,57 (0,67-3,82) 1,69±0,43 1,66 (0,8-3,04) -9,499 0,000 

MPV 10,39±1,12 10,3 (8-14,2) 10,57±1,32 10,4 (8,3-14,4) -0,474 0,636 

NEU/LYM 5,91±2,05 4,78 (4,51-14,25) 11,38±2,6 11,07 (5,9-17,92) -11,989 0,000 

MONO/LYM 0,34±0,19 0,29 (0,01-1,62) 0,49±0,27 0,45 (0,13-1,78) -6,049 0,000 

PLT/LYM 105,07±43,04 97,95 (40,86-550) 151,51±66,84 139 (48-542,86) -7,008 0,000 

MPV/PLT 0,05±0,02 0,04 (0,01-0,18) 0,05±0,02 0,04 (0,02-0,15) -0,793 0,428 

CRP 53,21±43,79 36,5 (24-341,9) 98,15±73,85 48,8 (30-272) -5,910 0,000 

Yatış süresi 2,28±0,66 2 (1-5) 6,39±2,24 6 (2-12) -14,751 0,000 

Mann Whitney U analizi 
WBC: beyaz kan hücresi, NEU: nötrofil, MONO: monosit, PLT: trombosit, LYM: lenfosit, MPV: ortalama trombosit hacmi, 
NEU/LYM: nötrofilin lenfosite oranı, MONO/LYM: monositin lenfosite oranı, PLT/LYM: trombositin lenfosite oranı, MPV/PLT: 
ortalama trombosit hacminin trombosite oranı, CRP: C-reaktif protein 
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Tablo 4.Olguların yaş, laboratuvar değerleri ve yatış sürelerinin komplike apandisit tanı gücü için yapılan ROC analizi sonuçları 

  Criterion Sensitivity Specificity +LR -LR +PV -PV AUC P 
    95% CI 95% CI 95% CI 95% CI 95% CI 95% CI 95% CI   

53,5 57,3 1,3 0,8 18,1 87,5 0,531 0,418 
Yaş ≤31 

41,3 - 65,5 52,3 - 62,2 1,0 - 1,6 0,6 - 1,1 13,1 - 24,0 82,9 - 91,2 0,485-0,577   
84,51 57,57 1,99 0,27 26 95,5 0,77 <0,0001 

WBC >18,08 
74,0 - 92,0 52,6 - 62,4 1,7 - 2,3 0,2 - 0,5 20,4 - 32,1 92,0 - 97,7 0,730-0,807   

84,5 73,5 3,2 0,2 35,9 96,4 0,829 <0,0001 
NEU >15,82 

74,0 - 92,0 68,9 - 77,7 2,6 - 3,9 0,1 - 0,4 28,7 - 43,7 93,7 - 98,2 0,792-0,862   
38,0 62,5 1,0 1,0 15,2 85,1 0,517 0,645 

MONO ≤0,65 
26,8 - 50,3 57,6 - 67,3 0,7 - 1,4 0,8 - 1,2 10,2 - 21,3 80,6 - 89,0 0,471-0,563   

15,5 95,3 3,3 0,9 36,7 86,5 0,503 0,936 
PLT ≤155 

8,0 - 26,0 92,7 - 97,1 1,6 - 6,6 0,8 - 1,0 19,9 - 56,1 83,0 - 89,5 0,457-0,549   
80,3 74,7 3,2 0,3 35,8 95,6 0,853 <0,0001 

LYM ≤2,01 
69,1 - 88,8 70,1 - 78,9 2,6 - 3,9 0,2 - 0,4 28,4 - 43,8 92,7 - 97,5 0,818-0,884   

21,1 87,8 1,7 0,9 23,4 86,3 0,518 0,644 
MPV >11,7 

12,3 - 32,4 84,2 - 90,9 1,0 - 2,9 0,8 - 1,0 13,8 - 35,7 82,6 - 89,5 0,472-0,563   
93,0 88,1 7,8 0,1 57,9 98,6 0,946 <0,0001 

NEU/LYM >8,79 
84,3 - 97,7 84,5 - 91,1 5,9 - 10,3 0,03 - 0,2 48,3 - 67,1 96,8 - 99,5 0,921-0,964   

67,6 71,0 2,3 0,5 29,1 92,6 0,725 <0,0001 MONO/ 
LYM 

>0,38 
55,5 - 78,2 66,3 - 75,4 1,9 - 2,9 0,3 - 0,6 22,3 - 36,7 89,0 - 95,2 0,682-0,765   

69,0 73,0 2,6 0,4 31,0 93,0 0,761 <0,0001 
PLT/LYM >119,34 

56,9 - 79,5 68,3 - 77,2 2,0 - 3,2 0,3 - 0,6 23,9 - 38,8 89,6 - 95,6 0,720-0,798   
16,9 92,6 2,3 0,9 28,6 86,3 0,529 0,457 

MPV/PLT >0,06 
9,0 - 27,7 89,5 - 94,9 1,2 - 4,2 0,8 - 1,0 15,7 - 44,6 82,7 - 89,4 0,483-0,574   

71,2 70,1 2,4 0,4 30,4 93,0 0,742 <0,0001 
CRP >42,5 

57,9 - 82,2 64,8 - 75,1 1,9 - 3,0 0,3 - 0,6 22,9 - 38,8 89,0 - 95,9 0,695-0,785   
97,2 94,5 17,8 0,0 75,8 99,5 0,976 <0,0001 Yatış 

süresi 
>3 

90,2 - 99,7 91,9 - 96,5 11,8 - 26,8 0,008 - 0,1 65,7 - 84,2 98,1 - 99,9 0,958-0,988   
 

WBC: beyaz kan hücresi, NEU: nötrofil, MONO: monosit, PLT: trombosit, LYM: lenfosit, MPV: ortalama trombosit hacmi, NEU/LYM: 
nötrofilinlenfosite oranı, MONO/LYM: monositinlenfosite oranı, PLT/LYM: trombositinlenfosite oranı, MPV/PLT: ortalama trombosit hacminin 
trombosite oranı, CRP: C-reaktif protein 
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TARTIŞMA 

Bu retrospektif çalışmayla; WBC, nötrofil, lenfosit, 
NLR, MLR, PLR, CRP ve yatış sürelerinin komp-
like ve komplike olmayan apandisitin ayrımında 
rol oynadığı ortaya koyduk.  

Son zamanlarda komplike olmayan AA hastaları-
nın cerrahi yerine konservatif yöntemlerle tedavi 
edilebileceği ön plana çıktığı düşünüldüğünde 
komplike ve komplike olmayan apandisit ayrımı 

önem arz etmektedir (13,14).  Komplike apandisit 
hastalarının konservatif tedavi ile başarı şansı 
düşük olup erken dönemde teşhis edilmesi ve 
operasyona alınması önemlidir (14).  Bu nedenle 
komplike ve komplike olmayan apandisiti ayırt 
edebilmek için basit, ucuz ve güvenilir yöntemler 
gereklidir. Bu çalışmada hastanın klinik durumu-
nun yanında, hematolojik parametrelerin hastala-
rın konservatif veya cerrahi tedavi ayrımında ya-
rarlı olabileceğini gösterdik. 
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Çalışmamızda acil servise AA şüphesiyle başvu-
ran ve apendektomi yapılan hastalarda, erkekle-
rin kadınlara göre apandisit olma olasılığının da-
ha yüksek olduğunu tespit ettik. Bizim bulguları-
mız literatür ile uyumluydu (15-18). Ayrıca çalış-
mamızda erkek cinsiyet ve ileri yaşta komplike 
apandisit olasılığının arttığını bulduk.  Erkek cin-
siyet ve ileri yaşın komplike AA olasılığını artırdı-
ğı literatürle uyumlu bulundu (19-22). 

Eddema ve ark. yaptığı çalışmada komplike 
apandisit oranı % 20 olarak bulmuşlardır (23). 
 Boshnak ve ark. çalışmasında %62.5 komplike 
olmayan apandisit, %27.5 normal apandisit ve % 
10 komplike apandisit tespit etmişlerdir (24). 
Bozkurt ve ark. yaptıkları çalışmada hastaların % 
32.7’i komplike olmayan apandisit, % 43.7 ‘si 
komplike apandisit, % 23.6’sı da apandisit olma-
yan vakalardı (25). Haijanen ve ark. yaptığı çok 
merkezli klinik çalışmada komplike apandisit ora-
nı % 20-30 orannda olduğunu belirtmişlerdir (26). 
Bizim çalışmamızda ise komplike apandisit oranı 
% 15 olarak bulunmuş olup literatürle uyumluydu. 
Ayrıca çalışmamızda, komplike ve komplike ol-
mayan apandisit grupları arasında cinsiyet açı-
sından farklılık bulunmadı. Bunun nedeni çalışma 
popülasyonumuza bağlı olabilir. 

AA, artan inflamasyon nedeniyle hematolojik pa-
rametrelerin yükselmesiyle sonuçlanan akut faz 
reaksiyonu ile ilişkilidir. Bu çalışmayla; WBC, 
nötrofil, lenfosit, NLR, MLR, PLR ve CRP gibi 
hematolojik parametrelerin AA’in ciddiyetini doğru 
bir şekilde ayırt ettiğini göstermiştir. Sengul ve 
ark. yüksek lökosit düzeyinin AA’in ciddiyetini 
ayırt etmede rol oynadığını göstermiştir (27). 
Bozkurt ve ark.yaptıkları çalışmada komplike ile 
komplike olmayan apandisit ayrımında lökosit 
değerinin anlamlı olduğunu bulmuşlardır (25). 
Şahbaz ve ark. artmış lökosit sayısı ve erkek 
cinsiyetin komplike apandisit için risk faktörü ol-
duğunu bildirmişlerdir (28). Ayrık ve ark. lökosit 
sayısının normal apandisit ile komplike ve komp-
like olmayan apandisitin ayrımında ayrıca komp-
like ve komplike olmayan apandisit ayrımında 
önemli olduğunu bildirmişlerdir (29). Bizim çalış-
mada lökosit değeri hem komplike hem de komp-
like olmayan apandisit grubunda yüksek saptan-
dı. Ancak komplike apandisit grubunda anlamlı 
olarak daha yüksek bulundu.  

Bu çalışmada iki grup ayrımında, NLR % 93 ile 
en yüksek duyarlılık oranına sahipti. NLR, komp-

like apandisiti ayırt etmede oldukça başarılıydı. 
2020’de yayınlanan bir meta-analize göre 
NLR’nin apandisitin hem tanısı hem de ciddiyetini 
belirlemede kullanılabileceği belirtilmiş ve ayrıca 
hastanede yatış süresini tahmin etmek için de 
kullanılabileceği vurgulanmıştır (5). Bizim çalış-
mamızda da konplike apandisit hastalarında yatış 
süresi anlamlı olarak uzundu. Hajibandeh ve ark. 
NLR cerrahiye alınacak hastaları öncelikle belir-
lemek, konservatif olarak tedavi edilen hastaları 
izlemek,  BT çekilemeyen hastalar ve BT imkânı 
olmayan hastanelerde olası sonuçları değerlen-
dirmek için kullanılabileceğini göstermiştir (5). 

Chen ve ark. akut apandisit ve sağ üreterolitiazis 
hastalarının ayrımında PLR’nin anlamlı olduğunu 
bildirmişlerdir (30). Çelik ve ark. pediatrik vaka-
larda yaptığı çalışmada, NLR ve PLR düzeyleri 
yüksek olan AA hastalarının komplikasyon geliş-
tirme olasılığının daha yüksek olabileceğini gös-
termiştir (31). Tuncer ve ark. MCV, NLR, PLR ve 
MLR’nin en sık apandisit ile karışan ailesel 
akdeniz ateşi ve mezenterik lenfadenit ayırıcı 
tanısında güçlü öngördürücüler olduğunu bildir-
mişlerdir (32). Ayrıca bizim çalışmamızda MLR 
ve PLR’de grup arasında anlamlı farklılık mevcut-
tu. 

Kim ve ark.bulgularımıza benzer şekilde, kompli-
ke akut apandisitin tahmin yeteneğinde CRP’nin 
rolü olduğunu belirtmişlerdir (33). Panagioto-
poulou ve ark. perfore apandisit hastalarında 
CRP’nin yüksek tanısal doğruluğa sahip olduğu-
nu bildirdiler (34). Ayrık ve ark. normal apandisit 
ile komplike ve komplike olmayan apandisit ayrı-
mında anlamlı olmadığı ancak komplike ile komp-
like olmayan apandisit ayrımında önemli olduğu-
nu vurgulamışlardır (29). Biz çalışmada, CRP’nin 
apandisitin tanı ve ciddiyetine katkı sağladığını 
bulduk.  

AA, dünya genelinde en yaygın abdominal acil 
durumlardan biri olmasına rağmen tanı koyma 
zorluğu hala devam etmektedir (35). Şüpheli AA 
ile başvuran hasta yönetiminde öncelikli olarak 
erken tanısı konulmalı, komplike ve komplike 
olmayan apandisit ayrımı yapılmalıdır (23,36). Bu 
nedenle, hastaları uygun şekilde komplike ve 
komplike olmayan apandisit ayrımı için güvenli 
yöntemler oluşturmaya ihtiyaç vardır. Acil serviste 
AA tanısından şüphelenilen her hastaya veya 
komplikeve komplike olmayan apandisit ayrımın-
da BT çekmek hastaları radyasyona maruz bıra-
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kır, cerrahiyi geciktirir ve artan maliyetlere neden 
olur (37). Bununla birlikte komplike olmayan AA 
doğru bir şekilde tanımlanırsa acil serviste kalış 
süresi azalır, cerrahi operasyona gidiş azalır, 
cerrahiye sekonder komplikasyon riski azalır, 
hasta memnuniyeti artar ve maliyetler düşer.  

Bu sonuçlar, appendektomi olan hastaların ret-
rospektif incelemesine dayanmaktadır. Bu retros-
pektif bir çalışma olduğundan yeterli güce sahip 
olması için örneklem büyüklüğü tahmin edilme-
den gerçekleştirildi. Son olarak, laboratuvar bul-
guları dışındaki semptomlar ve fizik muayene gibi 
diğer klinik veriler bu çalışmada incelenmemiştir.  

SONUÇ 

Yüksek WBC, nötrofil, lenfosit, NLR, MLR, PLR 
ve CRP değerlerinin AA’nın ciddiyetini ayırt et-
mede fiziksel muayene ve diğer tanı yöntemlerine 
yardımcı olmada yararlı biyobelirteçler olarak 
düşünülebilir. Bu sonuçları doğrulamak için, kon-
servatif ve cerrahi olarak yönetilen hastalarda bu 
parametreleri karşılaştıran ileriye dönük çalışma-
lar gereklidir  
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