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ÖZ 

Giriş: Monosit/HDL-kolesterol oranı (MHO) ve nötrofil/HDL-kolesterol oranı(NHO) kronik hastalıklar için subklinik 
inflamasyonun basit ve ucuz belirteçleridir. Bu çalışma, farklı glukoz toleranslarına sahip katılımcılarda MHO ve 
NHO'yu değerlendirmeyi amaçladı. 

Gereç ve Yöntem: 1112 hasta (erkek / kadın = 392/720) OGTT sonuçlarına göre beş gruba ayrıldı: grup 1 = 
normal glikoz toleransı (NGT), grup 2 = bozulmuş açlık glikozu (BAG), grup 3 = izole bozulmuş glukoz toleransı 
(BGT), grup 4 = hem BAG hem de BGT ve grup 5 = tip 2 diabetes mellitus (T2DM). Sonuçlar gruplar arasında 
karşılaştırıldı. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen katılımcıların yaş ortalaması 50,03±13,62 olarak bulundu. %35,2’si erkek 
%64,7’si kadındı. Hastaların NGT grubundan T2DM grubuna ilerledikçe HbA1c, kreatinin, trigliserit, glukoz ve 
NHO değerlerinin arttığı, tahmini glomerüler filtrasyon hızı (tGFH) ve yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-
K) değerlerinin ise azaldığı görüldü (p<0,001). NGT grubundakilerin CRP değerlerinin prediyabet ve T2DM 
hastalarına göre daha düşük olduğu gözlendi (p=0,001). T2DM’li hastaların NHO (p=0,017) ve MHO (p<0,001) 
değerleri NGT grubuna göre daha yüksekti. Prediyabet hastalarının düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-
K) değerleri NGT grubuna göre daha yüksekti (p=0,008) Tüm hastalarda NHO ile yaş (r=-0,130, p<0,001) ve 
direct LDL-K (r=-0,079, p=0,031) arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde çok zayıf bir korelasyon 
bulundu. NHO ile HbA1c (r=0,093, p=0,004), kreatinin (r=0,128, p<0,001), CRP (r=0,360, p<0,001), hemoglobin 
(r=0,177, p<0,001), lenfosit sayısı (r=0,253, p<0,001), trombosit sayısı (r=0,132, p<0,001), trigliserit (r=0,289, 
p<0,001) ve glukoz (r=0,113, p=0,001) arasında pozitif zayıf, monosit sayısı (r=0,408, p<0,001) ile pozitif orta 
düzeyde bir korelasyon görüldü.  

Sonuç: MHO ve NHO diyabetik süreçte subklinik inflamasyonun erken tespitinde kullanlabilecek biyobelirteçlerdir.  
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SUMMARY 

Introduction: Monocyte/HDL-cholesterol ratio (MHR) and neutrophil/HDL-cholesterol ratio (NHR) are simple and 
inexpensive markers of subclinical inflammation for chronic diseases. This study aimed to evaluate MHR and 
NHR in participants with different glucose tolerances. 

Material and Method: 1112 participants (male/female=392/720) were divided into five groups according to OGTT 
results: group 1 = normal glucose tolerance (NGT), group 2 = impaired fasting glucose (IFG), group 3 = isolated 
impaired glucose tolerance (IGT), group 4 = both IFG and IGT, and group 5 = type 2 diabetes mellitus (T2DM). 
Results were compared between groups. 

Results: The mean age of participants included in the study was 50.03 ± 13.62 years. 35.2% were men and 
64.7% were women. HbA1c, creatinine, triglyceride, glucose and NHR values increased, while estimated 
glomerular filtration rate (eGFR) and high density lipoprotein cholesterol (HDL-C) values decreased as the 
patients progressed from the NGT group to the T2DM group(p<0.001). It was observed that the CRP values of the 
NGT group were lower than those of prediabetes and T2DM patients (p=0.001). The NHR (p=0.017) and MHR 
(p<0.001) values of T2DM patients were higher than the NGT group. The low density lipoprotein cholesterol (LDL-
C) values of prediabetic patients were higher than the NGT group (p=0.008). A very weak statistically significant 
negative correlation was found between NHR and age (r=-0.130, p<0.001) and direct LDL-C (r=-0.079, p=0.031) 
in all patients. There was a positive weak correlation between NHR and HbA1c (r=0.093, p=0.004), creatinine 
(r=0.128, p<0.001), CRP (r=0.360, p<0.001), hemoglobin (r=0.177, p<0.001), lymphocyte count (r=0.253, 
p<0.001), thrombocyte count (r=0.132, p<0.001), triglyceride (r=0.289, p<0.001) and glucose (r=0.113, p=0.001), 
and a moderate positive correlation with monocyte count (r=0.408, p<0.001). 

Conclusion: MHR and NHR are biomarkers that can be used in the early detection of subclinical inflammation in 
the diabetic process. 

 

GİRİŞ 

Tip 2 diabetes mellitus (T2DM) dünya çapında 
sık görülen kronik bir hastalıktır. 2030'da % 4,4'e 
ulaşması beklenen diyabet prevalansı artmaya 
devam ederken, toplam diabetes mellituslu hasta 
sayısının 2030'a kadar 366 milyona ulaşması 
beklenmektedir (1). Diyabetik hastalarda beyin, 
kalp veya böbrek damar hastalığı sıklığı sağlıklı 
bireylere göre daha yüksektir (2,3). Bozulmuş 
açlık glukozu (BAG) ve bozulmuş glukoz toleransı 
(BGT) prediyabetin iki ana bileşenidir. Prediya-
bet, normal glukoz toleransı (NGT)’ndan diyabete 
geçiş sürecidir, genellikle birkaç yıl içinde 
diyabete doğru ilerleyen bir durumu temsil eder 
ve mikro ve makrovasküler komplikasyon riskinin 
artmasıyla ilişkilendirilebilir (4,5). BAG, oral glukoz 
tolerans testinde (OGTT) 0. saatlik plazma glukoz 
seviyesi 100 mg / dL (5,6 mmol / L) ile 125 mg / 
dL (6,9 mmol / L) arasında olarak tanımlanır. 
BGT, OGTT'de 2. saatlik plazma glukoz seviyesi 
140 mg / dL (7,8 mmol / L) ile 199 mg / dL (11,0 
mmol / L) arasında olarak tanımlanan bir durumdur 
(6). % 5,7 ile % 6,4 arasında değişen glikolize 
hemoglobin (HbA1c) seviyesi başka bir prediya-
betik durumdur, ≥6,5 T2DM ve ≤5,7 normal 
glukoz homeostazisi olarak değerlendirilir (7). 

Monositler, kemik iliğindeki öncüllerinden dolaşı-
ma salınır ve dokulara göç ederek makrofajlara 

ve dendritik hücrelere farklılaşırlar. Makrofajlar 
vücudun antimikrobiyal savunması için gereklidir. 
Monositler ayrıca inflamatuvar sitokinler üreterek 
lokal ve sistemik inflamasyona katkıda bulunurlar 
(8,9). Arterlerin duvarlarında monositlerin ve mo-
nosit türevli makrofajların birikmesi, ateroskle-
rozun gelişmesinde ve ilerlemesinde rol oynayan 
kronik inflamasyona ve hatta diyabetik nefro-
patinin patogenezinde de rol oynadığı gösteril-
miştir (8,10,11). 

Azalmış yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol 
(HDL-K) seviyesi, kardiyovasküler hastalık için 
önemli bir risk faktörüdür. HDL-K, kolesterolü 
periferik dokulardan karaciğere taşıyarak aterosk-
lerozu önler. HDL-K ayrıca endotel fonksiyonla-
rını korur ve antioksidan etkiye sahiptir (12,13). 

HDL-K’nin anti-enflamatuar ve antioksidan etkileri 
yanı sıra monositlerin proinflamatuar etkisine 
dayalı olarak Monosit/HDL-K oranı (MHO) infla-
masyon ve oksidatif stresi yansıtır. İnflmasyon ve 
aterosklerozun kardiyovasküler ve serebrovas-
küler hastalıkların etiyopatogenezine katkıda 
bulunup bulunmadığını belirlemek için bu değer 
birçok çalışmada kullanılmıştır (14–18). Nötrofil/ 
HDL-K oranı (NHO) da kolay erişilebilen potan-
siyel bir inflamasyon indeksidir (19). 

Ancak daha önce MHO ve NHO ile OGTT 
bulguları arasındaki ilişkiyi araştıran herhangi bir 



Cilt 26, Sayı 1, Ocak-Şubat-Mart; 2022     21 

çalışma yayınlanmadığı için NGT, BAG, BGT ve 
T2DM gibi OGTT bulgularının MHO ve NHO ile 
ilişkili olup olmadığı belirsizliğini korumaktadır. Bu 
çalışmayı farklı glukoz tolerans durumu olan 
hastalarda MHO ve NHO'yu değerlendirmek için 
planladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma tek merkezli, retrospektif ve cross-
sectional olarak tasarlandı. Çalışmaya Akdeniz 
Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Poliklini-
ği’ne ayaktan müracat eden ve OGTT yapılan 
hastalar dahil edildi. OGTT sonuçlarına hasta-
ların elektronik dosyalarından hastane kayıtları 
kullanılarak ulaşıldı.  

Çalışmanın dışlama kriterleri; monosit sayısı ve 
HDL için veri eksikliği, insülin direnci için metfor-
min ve diğer oral antidiyabetik ajanları kullanımı, 
önce den tip 1 diyabet tanısının varlığıydı. Ayrıca, 
gebelik diyabeti, akut veya kronik enflamasyon, 
herhangi bir enfeksiyon, kardiyovasküler hastalık, 
kortikosteroid tedavisi, malign hastalık veya diğer 
bilinen kronik hastalıkları olan bireyler ve hastane 
kayıtlarında obezitesinın varlığı belirtilmiş olanlar 
çalışma dışı bırakıldı. Dahil etme ve dışlama 
kriterleri uygulandıktan sonra toplam 1112 denek 
(erkek / kadın: 392/720) çalışmaya dahil edildi. 

Tüm bireyler OGTT sonuçlarına göre önce 3 
gruba ayrıldı: 1.grup; NGT, grup 2; prediyabetik, 
3. grup; T2DM. Daha sonra Dünya Sağlık 
Örgütü'nün diyabet tanı kriterlerine bazında 
OGTT sonuçlarına göre tüm bireyler beş gruba 
ayrıldı: grup 1; NGT, grup 2; BAG, 3. grup; BGT, 
grup 4; BAG+BGT, grup 5; T2DM.  

OGTT uygulaması 

Hastanemiz uygulanan OGTT protokolü: OGTT 
yapılacak hastalar herhangi bir yiyecek ve içecek 
almadan, aç olarak 75gram glukoz ve 0.5 lt su ile 
biyokimya laboratuarına müracat ederler. 
Hastalara glukoz solüsyonu içirilmeden aç olarak 
glucose ve HbA1c için kan örneği alınır ve 0. saat 
olarak kaydedilir. 75gram glukoz hastaya 5-10 dk 
içinde içirilerek 1. saat ve 2. saat glukoz değerleri 
hesaplanır. Test süresince hastalar oturur 
pozisyonda bekler ve herhangi bir gıda almazlar. 
Açlık glukoz düzeyi ≥126mg/dL olan hastalar 
T2DM olarak kabul edilir ve teste devam edilmez.  

Laboratuar verileri 

Tüm hastalarda 12 saat açlık sonrası venöz kan 
örnekleri alındı. Tüm biyokimyasal incelemeler 
hastanemiz merkez laboratuarında çalışıldı. 
Glukoz venöz kan örneklerinde heksokinaz enzi-
matik yöntem kullanılarak Siemens Advia 
Chemistry XP cihazı ile ölçüldü (Siemens 
Healthcare Diagnostics, Forchheim, Germany). 
HbA1c ise HPLC (High Performance Liquid 
Chromatography) yöntemiyle çalışıldı (Bio-Rad 
Laboratories, Marnes-la-Coquette, France). So-
nuçlar % değer olarak ifade edildi. Tahmini 
glomerüler filtrasyon hızı (tGFH), CKD-EPI 
2009'a (Chronic Kidney Disease Epidemiologic 
Collaboration) dayalı olarak aşağıdaki şekilde 
hesaplanmıştır: tGFH = 141 x dak (Scr / k, 1) ax 
maks (Scr / k, 1) -1,209 x0, 993 Yaş x ,.018 [Kadın] 
x 1,159 [Siyah ırk]. -Scr = serum kreatinin, k = 
kadınlar için 0,7 ve erkekler için 0,9, a = kadınlar 
için -0,329 ve erkekler için -0,411. min = Scr / k 
minimum. 

HDL-K, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol 
(LDL-K) ve trigliserit düzey ölçümü serum 
örneklerinde enzimatik-kolorimetrik yöntemle, C-
reaktif protein (CRP) düzeyi immunotürbidimetrik 
yöntem ile, kreatinin; serumda Jaffe yöntemi 
kullanılarak, ürik asit; ürikaz enzimi kullanılarak, 
serum albumin; bromokrezol yeşili kullanılarak 
spektrofotometrik yöntem ile, Siemens Advia 
2400 biyokimya otoanalizörü kullanılarak ölçüldü 
(Siemens Healthcare Diagnostics, Forchheim, 
Germany). Hemogram ölçümleri: Sysmex XN 
1000 cihazı ve tam idrar tetkiki Sysmex UF-1000i 
kullanılarak (Sysmex Corporation, Kobe, Japonya) 
yapıldı.  

Periferik tam kan sayımı sonucu elde edilen 
monosit sayısının HDL-K düzeyine bölünmesiyle 
MHO, nötrofil saysının HDL-K düzeyine 
bölünmesi ile NHO hesaplanmıştır. 

İstatistiksel Analiz 

İstatistiksel analiz IBM SPSS Statistics for 
Windows, Version 23.0 (IBM Corp., Armonk, NY) 
kullanılarak yapıldı. Normallik varsayımları 
Shapiro-Wilk testi ile kontrol edildi. Tanımlayıcı 
analizler, uygun olduğunda ortalama ± SD, 
medyan (0,25-0,75 persentil) veya n (%) kullanı-
larak sunuldu. Kategorik veriler Pearson ki-kare 
ile analiz edildi. Non-parametrik değişkenlerin 
gruplar arası karşılaştırılmasında Kruskal Wallis 
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testi, parametrik değişkenler için ise post-hoc 
Tukey HSD testi ile One-Way ANOVA kullanıldı. 
Sürekli değişkenler arasındaki korelasyonu araş-
tırmak için Spearman korelasyon katsayısı uygu-
landı. T2DM ve prediyabet+T2DM ile ilişkili 
bağımsız risk faktörlerini belirlemek için çok 
değişkenli lojistik regresyon analizi kullanıldı. 
Karşılık gelen % 95 güven aralıklarına (% 95 CI) 
sahip olan odds ratio (OR) rapor edildi. 0,05'ten 
düşük bir p değeri istatistiksel olarak anlamlı 
kabul edildi. 

Etik Onay 

Çalışmamız Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştır-
malar etik kurulu (karar tarih / sayı: 05.05.2021 / 
328) tarafından onaylanmış ve Helsinki Bildirgesi 
ilkeleri ve ilgili tüm yönetmelikler ile gerçekleş-
tirilmiştir. Bu çalışma retrospektif olarak yürütül-
düğü için hastalardan bilgilendirilmiş onam alın-
madı.  

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen 1112 hastanın yaş 
ortalaması 50,03±13,62 olarak bulundu. %35,2’si 
erkek %64,7’si kadındı. Hastaların demografik ve 
laboratuar verileri Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Hastaların OGTT grupları ve OGTT alt gruplarına 
göre demografik ve laboratuar verileri ve bu 
verilerin karşılaştırmaları Tablo 2 ve Tablo 3’te 
verilmiştir. 

Tablo 1. Hastaların karakteristikleri. 

 n:1112 
Yaş(yıl) 50,03±13,62 
Cinsiyet (E/K) 392(35,3)/720(64,7) 
HbA1c(%) 5,89±0,51 
Kreatinin(mg/dL) 0,75±0,17 
tGFH(mL/dk/1,73m2) 112,16±15,92 
CRP(mg/dL) 0,27(0,09-0,69) 
HDL-K(mg/dL) 46,6(39,85-56) 
Albumin(g/dL) 4,44±0,28 
Hemoglobin(g/dL) 13,61±1,58 
Nötrofil(×109/L) 4,02(3,19-4,95) 
Lenfosit (×109/L) 2,25(1,85-2,72) 
Monosit (×10 /L) 0,41(0,33-0,52) 
Trombosit (×10 /L) 256(217-308) 
Trigliserit(mg/dL) 133(96,03-195,36) 
Glukoz(mg/dL) 96(87-107) 
Direkt LDL-K(mg/dL) 134,02±38,7 
Monosit/HDL-K 0,0087(0,0064-0,0119) 
Nötrofil/HDL-K 0,0867(0,0639-0,113) 

CRP; C-Reaktif Protein, HbA1c; Glikolize Hemoglobin, HDL-
K; Yüksek Dansiteli Lipoprotein Kolesterol, LDL-K; Düşük 
Dansiteli Lipoprotein Kolesterol, tGFH; Tahmini Glomerüler 
Filtrasyon Hızı.  
Veriler ortalama ± Ss, medyan (0,25-0,75 persentil) veya n 
(%) olarak sunulmuştur. 
 

 

Tablo 2. OGTT gruplarına göre hastaların değerlerinin karşılaştırması. 

 NGT (n:369) Pre-diabet (n:550) T2DM (n:193) P değeri 

Yaş(yıl) 44,02±14,69a 52,25±12,34b 55,2±10,63c <0,001 

Cinsiyet (E/K) 113(30,6)/256(69,4)a 186(33,8)/364(66,2)a 93(48,2)/100(51,8)b <0,001 

HbA1c(%) 5,7(5,4-6)a 5,9(5,66-6,12)b 6,2(5,9-6,4)c <0,001 

Kreatinin(mg/dL) 0,73±0,16a 0,76±0,17b 0,79±0,17c <0,001 

tGFH(mL/dk/1,73m2) 118,7±16,52a 110,08±14,72b 105,61±13,65c <0,001 

CRP(mg/dL) 0,18(0,06-0,51)a 0,34(0,12-0,76)b 0,31(0,16-0,85)b 0,001 

HDL-K(mg/dL) 49(41,2-59)a 46(39,2-55,3)b 44(38-51,3)c <0,001 

Albumin(g/dL) 4,43(4,24-4,61) 4,46(4,28-4,63) 4,43(4,26-4,66) 0,378 

Hemoglobin(g/dL) 13,41±1,68a 13,6±1,54a 14,01±1,39b <0,001 

Nötrofil (×109/L) 3,82(3,05-4,95)a 4,07(3,21-4,92)a,b 4,18(3,39-5,03)b 0,017 

Lenfosit (×109/L) 2,26(1,89-2,7) 2,26(1,86-2,76) 2,19(1,76-2,69) 0,260 

Monosit (×109/L) 0,41(0,33-0,51) 0,41(0,33-0,52) 0,43(0,34-0,54) 0,381 

Trombosit (×109/L) 258(225-304) 258(218-311) 247(207-305) 0,166 

Trigliserit(mg/dL) 122,36(82-169,66)a 133,99(99,45-197,15)b 162,31(117-219,53)c <0,001 

Glukoz(mg/dL) 86(81-91)a 101(92-107)b 110(101-121)c <0,001 

Direkt LDL-K(mg/dL) 127,94±38,05a 137,53±38,02b 135,89±40,7a,b 0,008 

Monosit/HDL-K 0,0083(0,0061-0,0113)a 0,0087(0,0066-0,0119)a,b 0,0095(0,007-0,0131)b 0,006 

Nötrofil/HDL-K 0,0797(0,0569-0,1086)a 0,087(0,0654-0,1126)b 0,0966(0,0704-0,1227)c <0,001 

CRP; C-Reaktif Protein, HbA1c; Glikolize Hemoglobin, HDL-K; Yüksek Dansiteli Lipoprotein Kolesterol, LDL-K; Düşük Dansiteli 
Lipoprotein Kolesterol, NGT; Normal Glukoz Toleransı, T2DM; Tip 2 Diabetes Mellitus, tGFH; Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızı.  
Veriler ortalama ± Ss, medyan (0,25-0,75 persentil) veya n (%) olarak sunulmuştur. ANOVA, Kruskal-Wallis testi, Pearson ki-
kare testi. Bir satırdaki farklı küçük harfler, gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olduğunu gösterir. 
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Tüm hastalarda MHO ile yaş, tGFH ve direct 
LDL-K arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif 
yönde çok zayıf bir korelasyon bulundu. MHO ile 
HbA1c, kreatinin, CRP, hemoglobin, lenfosit 
sayısı, trombosit sayısı ve trigliserit arasında 
pozitif zayıf, nötrofil sayısı ile pozitif orta düzeyde 
bir korelasyon görüldü. NGT grubunda MHO ile 
kreatinin, hemoglobin, nötrofil sayısı, lenfosit 
sayısı ve trigliserit arasında pozitif zayıf bir 
korelasyon belirlendi. BAG grubunda MHO ile 
kreatinin, CRP, hemoglobin, lenfosit sayısı ve 
trigliserit arasında pozitif zayıf, nötrofil sayısı ile 
pozitif orta düzeyde bir korelasyon görüldü. BAG 
grubunda MHO ile albümin arasında istatistiksel 
olarak anlamlı negatif yönde zayıf bir korelasyon 
bulundu. BGT grubunda MHO ile CRP, lenfosit 
sayısı ve trigliserit arasında pozitif zayıf, nötrofil 
sayısı ile pozitif orta düzeyde bir korelasyon 
gözlendi. BAG+BGT grubunda MHO ile yaş 
arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde 
zayıf bir korelasyon bulunurken; kreatinin, 
hemoglobin, lenfosit sayısı ve trigliserit arasında 
pozitif zayıf, nötrofil sayısı ile pozitif orta düzeyde 
bir korelasyon görüldü. T2DM grubunda MHO ile 
HbA1c, kreatinin, CRP, albümin, lenfosit sayısı, 
trombosit sayısı, trigliserit ve glukoz arasında 
pozitif zayıf, nötrofil sayısı ile pozitif orta düzeyde 
bir korelasyon saptandı (Tablo 4). 

Tüm hastalarda NHO ile yaş ve direct LDL-K 
arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde 
çok zayıf bir korelasyon bulundu. NHO ile HbA1c, 
kreatinin, CRP, hemoglobin, lenfosit sayısı, 
trombosit sayısı, trigliserit ve glukoz arasında 
pozitif zayıf, monosit sayısı ile pozitif orta 
düzeyde bir korelasyon görüldü. NGT grubunda 
NHO ile yaş arasında negatif yönde zayıf bir 

korelasyon görülürken, kreatinin, CRP, 
hemoglobin, monosit sayısı, lenfosit sayısı ve 
trigliserit arasında pozitif zayıf bir korelasyon 
belirlendi. BAG grubunda NHO ile yaş arasında 
negatif yönde zayıf bir korelasyon, CRP, lenfosit 
sayısı, trombosit sayısı ve trigliserit arasında 
pozitif zayıf bir korelasyon belirlendi. BAG 
grubunda NHO ile monosit sayısı arasında pozitif 
yönde orta düzeyde bir korelasyon belirlendi. 
BGT grubunda NHO ile lenfosit sayısı, monosit 
sayısı, trigliserit ve glukoz arasında pozitif zayıf, 
CRP ile pozitif orta düzeyde bir korelasyon 
gözlendi. BGT grubunda NHO ile direkt LDL-K 
arasında negatif yönde bir korelasyon bulundu. 
BAG+BGT grubunda NHO ile yaş arasında 
istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde zayıf bir 
korelasyon bulunurken, tGFH, CRP, lenfosit 
sayısı, trombosit sayısı ve trigliserit arasında 
pozitif zayıf, monosit sayısı ile pozitif orta 
düzeyde bir korelasyon görüldü. T2DM grubunda 
NHO ile HbA1c, monosit sayısı, albümin, lenfosit 
sayısı, trombosit sayısı, trigliserit ve glukoz 
arasında pozitif zayıf, CRP ile pozitif orta 
düzeyde bir korelasyon saptandı. T2DM 
grubunda NHO ile yaşın negatif yönde korele 
olduğu görüldü (Tablo 5). 

Model 1'de artan yaş (OR: 1,051; % 95 CI: 1,006-
1,098; p=0,024) ve MHO (OR: 1,076; % 95 CI: 
1,011-1,145; p=0,022), T2DM ile ilişkili bağımsız 
prediktif faktörler olarak saptanmıştır. Model 2'de 
yaş ile T2DM arasında pozitif korelasyon 
bulunmuştur (OR: 1,047; % 95 CI: 1,004-1,093; 
p= 0,033) (Tablo 6). 
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Tablo 6. T2DM için multivariate logistik regresyon analizi. 

 Monosit/HDL-K ile Model 1 Nötrofil/HDL-K ile Model 2 
Değişken OR(95%CI) P değeri OR(95%CI) P değeri 
Yaş  1,051(1,006-1,098) 0,024 1,047(1,004-1,093) 0,033 
Erkek (Cinsiyet) 1,358(0,558-3,304) 0,500 1,688(0,721-3,951) 0,228 
tGFH 1,019(0,979-1,061) 0,353 1,016(0,976-1,056) 0,439 
CRP 1,062(0,819-1,375) 0,651 1,096(0,847-1,419) 0,485 
Hemoglobin 1,168(0,901-1,515) 0,240 1,137(0,879-1,47) 0,329 
Trigliserit 1,001(0,999-1,004) 0,378 1,001(0,999-1,004) 0,256 
Direkt LDL-K 0,999(0,99-1,007) 0,722 0,998(0,99-1,007) 0,704 
Monosit/HDL-K 1,076(1,011-1,145) 0,022 - - 
Notrofil/HDL-K - -- 1,004(0,996-1,011) 0,349 

CRP; C-Reaktif Protein, HDL-K; Yüksek Dansiteli Lipoprotein Kolesterol, LDL-K; Düşük Dansiteli Lipoprotein Kolesterol, tGFH; 
Tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızı, T2DM; Tip 2 Diabetes Mellitus.  
 

TARTIŞMA 

Bu tek merkezli, retrospektif kohort çalışmasında, 
farklı glukoz toleransı olan 1112 erişkinde MHO 
ve NHO yu inceledik. MHO ve NHO proinfla-
matuar ve antiinflamatuar indekslerin yeni ve 
kullanışlı markırları gibi görünmektedir.  

Monositler ve makrofajlar, proinflamatuar ve 
prooksidan sitokinlerin sentezinde ve salınma-
sında önemli rol oynayan hücrelerdir (20). HDL-
K'nın, endoteli LDL-K'nın zararlı etkilerine karşı 
koruduğu ve LDL-K'nın oksidasyonunu önlediği 
gösterilmiştir (21,22). Bu şekilde HDL-K, bir anti-
inflamatuar ajan ve bir antioksidan görevi görür 
(23). 

Bir çalışmada, diyabetik olmayan popülasyonlara 
göre diyabetiklerde subklinik karotis aterosklero-
zunun öngörülmesinde MHO'nun belirgin bir rol 
oynadığı gösterilmiştir (24).  

Daha önce yayınlanmış başka bir çalışmada 
MHO, nefropatisi olmayan diyabetik hastalarda 
sağlıklı bireylere göre daha yüksek değildi. 
Bununla birlikte, diyabetik nefropatili hastalarda, 
özellikle makroalbüminürik diyabetik hastalarda 
daha belirgin olmak üzere yüksek MHO vardı 
(25). Önceki çalışmalarda albüminüri ve MHO 
arasında belirgin bir korelasyon gösterilmiştir ve 
yüksek MHO'nun diyabetik nefropati için bir 
biyomarkır olabileceği ortaya saptanmıştır 
(25,26).  

Nispeten az sayıda katılımcıyla yapılmış bir diğer 
çalışma MHO ve NHO’nun yeni ortaya çıkan 
metabolik sendromlu hastalarda önemli ölçüde 
arttığını ve herikisinin de tek başına yüksek 

hassasiyetli CRP'den daha iyi metabolik sendrom 
prediktörü olduğunu göstermiştir (27). 

MHO ve NHO tam kan sayımlarından hesaplana-
bilen, basit, hızlı ve kullanışlı laboratuvar indeks-
leridir. NHO akut myokard infarktüsü geçiren 528 
yaşlı (65-85 yaş) hastada yapılan bir çalışmada 
uzun vadeli klinik sonuçları öngörmede MHO ve 
LDL-K/HDL-K oranından üstün bulunmuştur (28). 

Bizim çalışmamızda da; NGT grubundan T2DM 
grubuna ilerledikçe hastaların HbA1c, kreatinin, 
trigliserit, glukoz ve NHO değerlerinin arttığı 
tGFH ve HDL değerlerinin ise azaldığı görüldü 
(p<0,001). NGT grubundakilerin CRP değerle-
rinin prediyabet ve T2DM hastalarına göre daha 
düşük olduğu gözlendi (p=0,001). T2DM hasta-
ların NHO (p=0,017) ve MHO (p<0,001) değerleri 
NGT grubuna göre daha yüksekti. NHO ile 
HbA1c, kreatinin, CRP, trigliserit ve glukoz ara-
sında pozitif zayıf, monosit sayısı ile pozitif orta 
düzeyde bir korelasyon görüldü. Ayrıca MHO, 
T2DM ile ilişkili bağımsız bir prediktif faktör olarak 
saptanmıştır (OR: 1,076;% 95 CI: 1,011-1,145; 
p=0,022). Daha önce nefropatisi olmayan diya-
betik hastalardaki MHO oranının sağlıklı kontrol-
lerden farklı olmadığını gösteren çalışmalar 
olmasına rağmen bizim çalışmamızda kronik 
böbrek hastalığı olan hastalar dışlama kriteri 
olarak belirlendi ve MHO ve NHO’nun diyabetik 
süreçte artış gösterdiği tespit edildi (25). Bu artış 
erken dönemde diyabetik süreçteki sessiz 
inflamasyonun bir sonucu olabilir. Bu durumda 
MHO ve NHO bu süreçte subklinik inflamasyonun 
erken tespitinde kullanılabilecek biyobelirteçler 
olabilir. 
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Bu çalışmanın retrospektif doğasına rağmen, çok 
sayıda katılımcı içermesi gibi bazı güçlü yönleri 
de vardır. Ancak, çalışmamızın kabul edilebilir 
bazı sınırlılıkları vardır. İlk olarak, hastane kayıt-
larında obezite öyküsü olan kişiler hariç tutul-
muştu fakat bazı bireyler vücut kompozisyonu 
verileri kayıtlarda eksikti. İkincisi, karaciğer fonk-
siyon testleri, ailede T2DM öyküsü, sigara içme 
alışkanlıkları ve alkol kullanımının değerlendiril-
memesidir. Çalışmanın tek merkezli olması da bir 
başka sınırlılığıdır. 

 

SONUÇ 

MHO ve NHO diyabetik süreçte subklinik infla-
masyonun erken tespitinde kullanlabilecek biyo-
belirteçlerdir. Her ikisi de herhangi bir klinik labo-
ratuvarda kolaylıkla elde edilebilir ve labora-
tuvarlar arasında çok iyi standardizasyon ile 
standart laboratuvar test repertuarının bir par-
çasıdır. MHO ve NHO ile glukoz tolerans bozuk-
lukları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve 
çalışmamızın sonuçlarını doğrulamak için daha 
detaylı, çok merkezli ve prospektif klinik çalışma-
lara ihtiyaç vardır.  
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