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Öz
Amaç: Huzursuz bacaklar sendromu (HBS); ekstremitelerde öncelikle bacaklarda hareket ettirme dürtüsü ve anormal duyularla karakterize, kronik, ilerleyici
sensorimotor bir bozukluktur. Semptomların başlangıcı gece olsa da hastalık ilerledikçe gün içindeki hareketsiz dönemlerde de görülebilir. Nüfusun %5-15
kadarında görülür. Çalışmamızda HBS patofizyolojisinde enflamatuvar mekanizmaların rolü olabileceği hipotezinden hareketle HBS olan hastalarda nötrofillenfosit oranı (NLR) ve trombosit-lenfosit oranı (PLR) ile sistemik enflamasyonu değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Toplam 62 HBS hastası ile 40 sağlıklı gönüllü çalışmaya alınarak her iki gruba ait sosyo-demografik özellikler incelendi. Tüm hastaların
rutin biyokimya ve hemogram incelemeleri yapıldı. NLR, mutlak nötrofil sayısının lenfosit sayısına bölünmesi ile, PLR ise mutlak trombosit sayısının lenfosit
sayısına bölünmesi ile elde edildi.
Bulgular: NLR düzeyleri değerlendirildiğinde hasta grubuyla (1,80±1,10) kontrol grubu (2,01±0,67) arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0,26). PLR değeri
ise; HBS grubunda (104,86±46,52) kontrol grubuna göre yüksek seviyede (97,78±39,09) olmasına rağmen anlamlı değildi (p=0,42). Vitamin B12 ve folat
seviyeleri değerlendirildiğinde hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Ferritin düzeyleri ise hasta grubunda anlamlı derecede düşüktü
(p=0,03).
Sonuç: HBS olan hastalarda NLR ve PLR ile birlikte değerlendirildiğinde her iki parametre için anlamlı bir artış olmadığı saptandı. Bu durumun nötrofil, lenfosit
ve trombosit sayısı gibi hematolojik parametrelerin çeşitli durumlardan kolayca etkilenebiliyor olmasından ya da hasta sayısının az olmasından kaynaklanabileceğini
düşünüyoruz. Gelecekte sistemik enflamasyonu ve nöroenflamasyonu göstermesi muhtemel yeni biyobelirteçlerin saptanması bu duruma açıklık getirecektir.
Anahtar Kelimeler: Huzursuz bacaklar sendromu, nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı

Abstract
Objective: Restless legs syndrome (RLS) is a chronic, progressive sensorimotor disorder characterized by an irresistible urge to move the extremities-especially the
legs-and abnormal sensations. Although symptoms are observed during the night at the initial stage of the disease, as the disease progresses, they can be observed
at rest during the day. It is seen in 5-15% of the population. We aimed to evaluate the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-to-lymphocyte ratio and
systemic inflammation in patients with RLS based on the hypothesis that inflammatory mechanisms may play a role in the pathophysiology of RLS.
Materials and Methods: A total of 62 patients with RLS and 40 healthy volunteers were included in the study and the sociodemographic characteristics of
both groups were examined. Routine biochemistry and hemogram studies were performed on all patients. NLR was obtained by dividing the absolute number of
neutrophils by the number of lymphocytes and PLR by dividing the absolute platelet count by the lymphocyte count.
Results: When the NLR levels were evaluated, no significant difference was found between the patient group (1.80±1.10) and the control group (2.01±0.67)
(p=0.26). PLR was higher in the RLS group (104.86±46.52) than in the control group (97.78±39.09), but it was not statistically significant (p=0.45). When
vitamin B12 and folate levels were evaluated, there was no significant difference between the patient and control groups. Ferritin levels were significantly lower
in the patient group (p=0.03).
Conclusion: When we evaluated NLR and PLR in the patients with RLS, it was determined that there was no significant difference in either parameter. It
can be assumed that hematologic parameters such as neutrophils, lymphocytes, and platelets are easily affected by various conditions, or may be due to the small
number of patients. Identifying new bio-indicators that will probably show systematic inflammation and neuro inflammation will clarify this issue in the future.
Keywords: Restless legs syndrome, neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio
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Giriş
Huzursuz bacaklar sendromu (HBS), bacakları hareket ettirme
dürtüsü veya isteği ile ortaya çıkan, anormal duyularla karakterize,
semptomları gece artan ve uyku kalitesini bozan, kronik, ilerleyici
bir sensorimotor nörolojik durumdur (1,2). Willis-Ekbom
hastalığı olarak da bilinen HBS ilk kez 1945 yılında Dr. Ekbom
(3) tarafından tanımlanmıştır. Uluslararası Huzursuz Bacaklar
Sendromu Çalışma Grubu “International Restless Legs Syndrome
Study Group” (IRLSSG) tarafından HBS için tanı kriterleri
belirlenmiştir. Bu kriterler 2014 yılında aynı grup tarafından
geliştirilmiş, daha önce 4 olan tanı kriterleri 5’e çıkarılmış,
kesin olmayan olgular için 4 destekleyici özellik, klinik seyir
ve anlamlılık ile ilişkili belirteçler tanımlanmıştır. Bu kriterleri
sıralayacak olursak:
1. Bacaklarda rahatsız edici veya hoş olmayan hisler sebebiyle
veya bu hislerle birlikte bacakları hareket ettirme ihtiyacı duymak.
2. Hareket ihtiyacı veya rahatsız edici hisler istirahatte
başlaması veya kötüleşmesi.
3. Hareket ihtiyacı veya rahatsız edici hisler yürüme veya
germe gibi hareketlerle parsiyel veya total olarak rahatlaması.
4. Hareket ihtiyacı veya rahatsız edici hisler gündüze göre,
akşam veya gece kötüleşmesi, veya sadece akşam veya gece ortaya
çıkması.
5. Yukarıda sayılan özellikler sadece primer semptomlarla
veya diğer medikal veya davranışsal durumlarla (örneğin; miyalji,
venöz staz, bacak ödemi, bacak krampları, habitual ayak sallama)
ilişkili olarak değerlendirilemezler (1).
Uluslararası tanı kriterleri kullanılarak yapılan çalışmalarda
görülme sıklığı %0,25 ile %15,3 arasında değişmekte, kadınlarda
daha sık görülmekte ve sıklığı yaşla birlikte artmaktadır (4).
Ülkemizde Türk Uyku Tıbbı Derneği tarafından yürütülen
uyku bozuklukları epidemiyolojisinin araştırıldığı çok merkezli
çalışmada; HBS sıklığı erkeklerde yüzde 3, kadınlarda yüzde 7,3
oranlarında saptanmıştır (5). HBS idiyopatik olarak tek başına
görülebildiği gibi ikincil olarak demir eksikliği, kronik böbrek
yetmezliği ve gebelik gibi hastalık ya da durumlarda ortaya
çıkabilir (6).
Hastalığın etiyolojisi halen tam olarak bilinmemektedir
(7). En yaygın görüş HBS’nin dopaminerjik disfonksiyondan
kaynaklandığı yönündedir (8). Ancak son zamanlarda yapılan
bazı çalışmalarda HBS ile romatoid artrit, sistemik lupus,
Chron hastalığı ve Çölyak hastalığı gibi enflamatuvar hastalıklar
ilişkilendirilmiş (9,10,11,12) ve etiyolojide enflamasyonun olası
rolü tartışılmıştır. Hipoksi ile indüklenebilir faktör-1 α (HIF-1α)
enflamasyonda regülatör olarak rol oynar (13). Patton ve ark.’nın
(14) yapmış oldukları çalışmada, HBS hastalarının substantia nigra
nöronlarında yüksek oranlarda HIF-1α değerleri gösterilmiştir
ve bu durum HBS’de enflamasyonun hücresel düzeydeki rolünü
göstermektedir. Nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ve trombositlenfosit oranı (PLR) sistemik enflamasyon belirteci olarak son
yıllarda çalışılan ve diğer enflamasyon belirteçlerine göre düşük
maliyetli ve enflamatuvar durumu değerlendiren pratik ve basit
uygulanabilen yeni bir yöntemdir (7,15). Çeşitli akut ya da kronik
enflamasyon durumlarında NLR ve PLR değerlerinin yüksek
bulunduğuna dair çalışmalar mevcut olup literatürde HBS’nin
NLR ile değerlendirildiği tek çalışmada ise benzer şekilde NLR
değeri hasta grubunda yüksek saptanmıştır (7). PLR‘nin de benzer
şekilde NLR gibi sistemik enflamasyon göstergesi olduğu hatta
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NLR ile birlikte değerlendirildiğinde daha belirleyici olduğunu
gösterir çalışmalar mevcuttur (16,17,18).
Biz
bu
çalışmamızda;
HBS’nin
patofizyolojisinde
enflamasyonun rolünün olabileceği hipotezinden hareketle,
literatürde daha önce yapılmış olan HBS’de enflamasyonun NLR
ile değerlendirildiği tek çalışmadan farklı olarak hastalarda hem
NLR hem de LR ile enflamasyonu değerlendirmeyi amaçladık.
Bununla birlikte hastalarda serum B12, folat ve hastalıkla ilişkisi
iyi bilinen ferritin düzeylerine de bakıldı.

Gereç ve Yöntem
Bu çalışma primer HBS olan hasta grubu ile sağlıklı bireylerden
oluşan kontrol grubunu karşılaştıran retrospektif olgu çalışmasıdır.
Çalışmaya Adıyaman Üniversitesi Nöroloji Kliniği’nden takipli 1855 yaş arası kadın ve erkekten oluşan ve IRLSSG 2014 tanı kriterlerine
(1) göre primer HBS tanısı alan 62 hasta (30 erkek, 32 kadın), ve
18-55 yaş arası kadın ve erkeklerden oluşan tamamen sağlıklı 40
kontrol grubu (18 erkek, 22 kadın) alındı. Her iki gruba ait sosyodemografik özellikler (yaş, cinsiyet, medeni durum vb.) incelendi.
Hasta ve kontrol gruplarında yapılmış olan rutin tetkiklerinden
biyokimya ve hemogram incelemeleri değerlendirildi. Polinöropati,
lumbosakral radikülopati, amiyotrofik lateral skleroz, multipl
miyelom, multipl skleroz, Parkinson hastalığı, poliomiyelit, diabetes
mellitus, üremi, amiloidoz, kanser, periferik vasküler hastalıklar,
akciğer hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, Cushing sendromu, hipo
ya da hipertiroidi, gebelik, laktasyon, kronik böbrek yetmezliği,
nöroleptik ya da antidepresan kullanımı, sigara kullanımı, steroid
tedavisi (ne sebeple olursa olsun), sistemik enflamatuvar hastalıklar
ve hematolojik hastalığı olanlar çalışmaya dahil edilmedi. NLR,
mutlak nötrofil sayısının lenfosit sayısına bölünmesi ile, PLR ise
mutlak trombosit sayısının lenfosit sayısına bölünmesi ile elde
edildi. Bu çalışma için T.C. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü,
Tıp Fakültesi Dekanlığı, Biyomedikal Araştırmalar Etik Kurul
Başkanlığı’ndan 20.04.2017 tarihli ve 2017/2-3 sayı ile etik kurul
onayı alınmıştır.
İstatistiksel Analiz
Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik olarak
ortalama, yüzde dağılımı ve frekans analizi kullanıldı. Sayımların
karşılaştırılmasında Fisher’in kesin ki-kare analizi ve Pearson
ki-kare testi kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu
Shapiro-Wilk testiyle değerlendirildi. Karşılaştırmalarda
independent sample t-test kullanıldı. P<0,05 için sonuçlar
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. NLR ve PLR değerleriyle
ferritin düzeyi arasındaki korelasyon ilişkisi çoklu regresyon
analizi ile değerlendirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi SPSS
21.0 paket programı ile yapıldı (versiyon 21.0, Microsoft Co.,
Chicago, IL, USA).

Bulgular
Çalışmamıza 62 primer HBS olan hasta ile 40 kontrol grubu
olmak üzere toplam 102 kişi alındı. Sosyo-demografik veriler
açısından her iki grupta benzer özelliklerde idi. HBS olan
hastaların yaş ortalaması 41,61±10,92 olup 30’u erkek (%48,39)
ve 32’si kadın (%51,61) idi. Kontrol grubunun ise yaş ortalaması
41,55±9,10 olup 18’i erkek (%45,00) ve 22’si kadın (%55,00) idi.
Sosyo-demografik veriler Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tak ve Şengül. Huzursuz Bacaklar Sendromunda NLR ve PLR

Turk J Neurol 2018;24:259-263

NLR değerleri HBS grubunda 1,80±1,10, kontrol grubunda
(2,01±0,67) olarak saptandı. Her iki grup arasında istatistiksel
açıdan anlamlı fark yoktu (p=0,29). PLR değeri ise; HBS grubunda
(104,86±46,52) kontrol grubuna (97,78±39,09) göre yüksek
seviyede olmasına rağmen anlamlı değildi (p=0,45). Vitamin B12
ve folat seviyeleri değerlendirildiğinde hasta ve kontrol grupları
arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Hasta ve kontrol grubunun
hematolojik parametreleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Ferritin
düzeylerinin ortalaması hasta grubunda anlamlı derecede düşüktü
(p=0,03). Bununla birlikte hasta grubunun ferritin düzeyleri
ile NLR ve PLR arasında anlamlı düzeyde korelasyon vardı
(p=0,003 ve 0,001, sırasıyla). ROC analizi kullanılarak yapılan
kesme puan hesaplamasında NLR değerleri ve hastalık arasında
anlamlı seviyede bir birliktelik bulunamadığı için kesme puanı da
hesaplanamadı.

Tartışma
HBS’de, dopaminerjik hiperstimülasyon, demir eksikliği,
tubero-infundubüler alanda dopamin reseptörlerinde duyarsızlaşma
gibi birçok hipotezden bahsedilmekle beraber patofizyolojisi
henüz yeterince açık değildir (19). Ancak son zamanlarda
yapılan bazı çalışmalarda ise HBS patofizyolojisinde sistemik
enflamasyonun rolü tartışılmıştır. Sistemik lupus eritematozus,
romatoid artrit, insan immün yetmezliği virüsü enfeksiyonu,
enflamatuvar barsak hastalıkları gibi sistemik enflamasyon ile
ilişkili birtakım hastalıklar ile HBS birlikteliği gösterilmiş ve
HBS’nin immünolojik ve enflamatuvar mekanizmalar ile ilişkili
olduğuna dikkat çekilmiştir (9,10,11,12,20).
NLR ve PLR, enflamasyonu değerlendirmeyi sağlayan yeni,
maliyeti düşük ve basit uygulanabilir yöntemlerdir. Yüksek NLR
Tablo 1. Hasta ve kontrol grubunun demografik özellikleri
Parametre
HBS grubu Kontrol grubu
p değeri
(n=62)
(n=40)
Erkek
Kadın

30 (%45,00)
32 (%55,00)

18 (%48,39)
22 (%51,61)

p=0,84

Yaş

41,61±10,92

41,55±9,10

p=0,98

HBS: Huzursuz bacaklar sendromu

ve/veya PLR değerleri akut pankreatit (21), kronik tonsillit (22),
akut mezenter iskemisi (23), koroner arter hastalığı (24), diyabet
(25), kalp yetmezliği (26) ve maligniteler (27,28) gibi akut ya da
kronik enflamasyon durumlarında saptanmıştır. Ayrıca iskemik ve
hemorajik serebrovasküler hastalıklar, miyastenia gravis ve multipl
skleroz gibi birtakım santral ve sistemik nörolojik hastalıklarda
da NLR değerlendirilmiş ve prognoz ile ilişkisi gösterilmiştir
(29,30,31,32).
Bununla birlikte NLR artışının gözlendiği bu nörolojik
durumlarda HBS’nin daha sık görüldüğünü gösteren çalışmalar
vardır (33,34,35).
Literatürde HBS’de NLR ile enflamasyonun değerlendirildiği
tek çalışmada, NLR HBS grubunda anlamlı olarak daha yüksek
bulunmuş ve etiyolojide enflamasyonun etkisi tartışılmıştır (7).
Biz de bu çalışmaya ek olarak HBS etiyolojisinde enflamasyonun
rolünü araştırmak için NLR’ye ilaveten PLR ile birlikte
değerlendirdiğimizde her iki parametre için HBS grubunda
anlamlı artış olmadığını saptadık. HBS’de dopaminerjik
agonistlerle semptomlarda düzelme olduğu gibi, antidopaminerjik
ajanlarla şiddetlenme olduğu da bilinmektedir. Bu şiddetlenme,
metoklopromid gibi kan beyin bariyerini aşabilen dopamin
antagonistlerinde belirginken, bariyeri aşamayanlarda herhangi bir
etki gözlenmez. Bu durum, HBS’nin periferik değil, santral sinir
sistemi (SSS) disfonksiyonu olduğunu göstermektedir (8). Ayrıca
Patton ve ark. (14) yapmış oldukları çalışmada ise enflamasyonda
regülatör rol oynayan HIF-1α’yı HBS hastalarında substantia
nigrada yüksek oranda saptayıp ve enflamasyonun hücresel
düzeydeki etkisini göstermişler. Bu iki çalışmanın sonuçlarından
hareketle elde ettiğimiz sonuçlar ışığında, Varım ve ark.’nın
(7) yapmış oldukları çalışmadan farklı olarak NLR ve PLR için
anlamlı ilişki bulmamamız ve NLR değerlerini hasta grubunda
düşük bulmamız, HBS’de SSS’deki enflamatuvar değişikliklerden
ziyade sistemik enflamasyonun etiyolojide rolü olmadığını
düşündürebilir. Ayrıca nötrofil, lenfosit ve trombosit sayısı gibi
hematolojik parametrelerin, etnik grup, yaş, cinsiyet, beslenme
alışkanlıkları ve çevresel faktörler gibi çok çeşitli durumlardan
kolayca etkilenebiliyor olması (36) ya da olgu sayısındaki
yetersizlik de böylesi bir sonuca katkı sağlamış olabilir. Varım ve
ark. (7) çalışmalarında B12 vitamini, folat, ferritin düzeylerini
normal sınırlarda bulmuştur fakat onların çalışmasında bu

Tablo 2. Hasta ve kontrol grubunun hematolojik parametreleri
Parametre
HBS grubu
Kontrol grubu
Normal aralık
(n=62)
(n=40)

p değeri

Hemoglobin (g/dL)

14,19±1,93

14,63±2,25

12,2-18,1

0,29

Hematokrit (%)

43,25±5,19

43,72±6,05

37,7-53,7

0,67

Lökosit (K/μL)

7,95±1,94

9,22±2,24

4,6-10,2

<0,01

Nötrofil (K/μL)

4,39±1,41

5,47±1,55

2,0-6,9

<0,01

Lenfosit (K/μL)

2,7±0,83

2,87±0,76

0,6-3,4

0,28

Platelet (K/μL)

256,26±54,76

260,69±63,96

142-424

0,71

NLR

1,80±1,10

2,01±0,67

-

0,26

PLR

104,86±46,53

97,78±39,09

-

0,43

HBS: Huzursuz bacaklar sendromu, NLR: Nötrofil-lenfosit oranı, PLR: Platelet-lenfosit oranı
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değerler hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak
anlamlı derecede farklıydı (7). Biz çalışmamızda böyle bir fark
saptamadık. Buna rağmen ferritin düzeyleri hasta ve kontrol grubu
karşılaştırıldığında hasta grubunun değerleri düşük olmasına
olmasına rağmen bu düzey istatistiksel olarak anlamlı düzeye
ulaşmıyordu. Bu durum hastaların daha önce almış olabilecekleri
replasman tedavilerine bağlı da olabilir. Bununla birlikte sistemik
enflamasyon ve ferritin ilişkisi birçok çalışmada gösterilmiştir
(37). Biz de ferritin düzeyleri ile NLR ve PLR değerleri arasında
anlamlı ilişki saptadık.
Çalışmanın Kısıtlılıkları
Enflamasyonu değerlendiren C-reaktif protein, sedimantasyon
ve interlökin-6 gibi diğer biyobelirteçlerin değerlendirilmemesi
ve olgu sayısının düşük olması çalışmamızın kısıtlılıklarıydı.

Sonuç
Sonuç olarak, bu çalışmamızda HBS patofizyolojisinde
enflamasyonun rolünü NLR ve PLR ile birlikte değerlendirdiğimizde
hasta grubunda enflamasyon lehine anlamlı bir ilişki saptamadık.
Konu ile ilgili yapılacak çok merkezli ve uzunlamasına çalışmalara
ihtiyaç vardır.
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