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Öz

Abstract

Amaç: Son yıllarda doğal immün sistemin alerjik hastalıkların patogenezindeki rolü konusunda bilgi birikimi artmaktadır. Antimikrobiyal
peptidlerden olan defensinler doğal immün sistemin önemli bileşenlerindendir. Defensinler bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonlarına karşı güçlü etkinlik gösterirler. Ayrıca; antitümoral immünite, kemotaksi,
enflamasyon ve yara iyileşmesi gibi birçok fizyolojik süreçte düzenleyici işlevleri vardır. Bu çalışmamızda alerjik rinitli çocukların nazal
sıvılarındaki β-defensin 2 düzeylerini araştırmayı amaçladık.

Aim: Knowledge about the role of the innate immune system in the
pathogenesis of allergic diseases has been expanding in recent years.
Defensins are antimicrobial peptides that are components of the innate immune system. Defensins have strong efficacy against bacterial,
viral, and fungal infections. Moreover, they have regulatory functions in
many physiologic processes such as antitumoral immunity, chemotaxis,
inflammation, and wound healing. In this study, we aimed to investigate
β-defensin 2 levels in the nasal fluids of children with allergic rhinitis.

Gereç ve Yöntemler: Çalışma ve kontrol grupları; 28 yeni tanı konulmuş, hiç tedavi almamış alerjik rinit tanılı hasta ve 23 sağlıklı çocuktan
oluşturuldu. Alerjik rinit tanılı hastalara alerjenlerle deri testleri yapıldı
ve hastalığın şiddeti toplam belirti puanı kullanılarak değerlendirildi.
Hasta ve kontrol grubunun nazal sıvıları değiştirilmiş bir poliüretan
sünger absorbsiyon yöntemi ile toplandı ve β-defensin 2 düzeyleri
ELISA yöntemi ile ölçüldü.

Material and Methods: Study and control groups consisted of 28 patients with newly diagnosed allergic rhinitis who were not taking any
medication, and 23 healthy children. Skin prick tests were performed
on patients with allergic rhinitis and disease severity was assessed using the total symptom score. Nasal fluid samples were obtained using
a modified polyurethane sponge absorption method from patients
and control subjects. Nasal fluid β-defensin 2 levels were determined
using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).

Bulgular: Alerjik rinit tanılı hastaların nazal sıvı β-defensin 2 düzeylerinin ortanca değeri 173,8 pg/mL (çeyrekler aralığı; 54,8-205,9) iken
kontrol grubunun ortanca β-defensin 2 değeri 241,6 pg/mL (163,5315,2) idi. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı
(p=0,01). Ayrıca, nazal sıvı β-defensin 2 düzeyleri ve toplam belirti puanı arasında anlamlı bir negatif korelasyon izlendi (rho:-0,78, p<0,001).
Çıkarımlar: Alerjik rinit tanılı çocuk hastaların nazal sıvı β-defensin
2 düzeyleri sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak düşüktür ve
β-defensin 2 düzeyleri hastalık şiddeti ile negatif olarak koreledir. Defensinler ve diğer antimikrobiyal peptidlerin alerjik enflamasyondaki
rollerinin daha iyi anlaşılması bu yaygın hastalıkların yönetimi ve tedavisi konularında yeni ufuklar açabilir. (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 79-84)
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Giriş
Alerjik rinit (AR); hapşırık, burun tıkanıklığı, burunda
kaşıntı ile belirgin dünya nüfusunun %20-40’ını etki-

Results: The median value of nasal fluid β-defensin 2 levels were
173.8 pg/mL (interquartile range; 54.8-205.9 pg/mL) in allergic rhinitis group and 241.6 pg/mL (163.5-315.2 pg/mL) in the control group.
There was a statistically significant difference between the two groups
(p=0.01). Moreover, nasal fluid β-defensin 2 levels showed a significant
negative correlation with total symptom scores (rho= -0.78, p<0.001).
Conclusions: Children with allergic rhinitis have reduced nasal fluid
β-defensin 2 levels compared with controls, and β-defensin 2 levels were
negatively correlated with disease severity. A more definite understanding of the roles of defensins and other antimicrobial peptides in allergic
inflammation can open up new horizons in the management and treatment of these common diseases. (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 79-84)
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leyen oldukça yaygın bir hastalıktır (1). Çok merkezli,
geniş çaplı çalışmalar değerlendirildiğinde; çocukluk
çağındaki sıklık dünya genelinde %8,5-14,6 aralığında, ülkemizde ise %17,2 olarak belirtilmektedir (2, 3).
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Hastalığın temelinde inhale edilen alerjene karşı gelişen tip-1 aşırı duyarlılık reaksiyonu bulunmaktadır ve
patogenezde anahtar rolü bölgesel olarak nazal mukozada veya sistemik olarak sentezlenen alerjene özgün
immünglobulin E’ler oynamaktadır (1).
Doğal immün sistem yıllarca; sadece dış ortamdaki
patojenlere karşı bariyer görevi gören, adaptif immün
sisteme göre nispeten “ilkel” ve sadece adaptif immün
sistem devreye girinceye kadar mikroplara karşı ilk immün cevabı oluşturan sistem olarak değerlendirilmiştir (4). Bu yüzden, AR patogeneziyle ilgili çalışmalarda
uzun yıllar sadece adaptif immün sisteme yoğunlaşılmıştır. Fakat son yıllarda doğal immün sistemin adaptif
immün sistem üzerinde kritik noktalarda düzenleyici
ve yönlendirici etkilerinin bulunduğu, antiinfeksiyöz
özelliklerinin yanında birçok proenflamatuar, antienflamatuar ve immünregülatuar rollerinin olduğu anlaşılmıştır (4).
Antimikrobiyal peptidler (AMP) küçük moleküler ağırlıklı, pozitif yüklü moleküllerdir ve doğal immün sistemin önemli elemanlarındandır (5). Günümüzde
tanımlanmış olan AMP’lerin sayısı 100’den fazladır
(6). Bunlardan en iyi bilinenleri lizozim, katelisidin ve
defensinlerdir (5). Defensinler tüm canlı türlerinde bulunan ve olağanüstü çeşitlilikte biyolojik işlevleri olan
AMP’lerdir (7). Defensinler öncelikle bakteri, virüs ve
mantar enfeksiyonlarına karşı güçlü etkinlik gösterirler.
Ayrıca; antitümoral immünite, sitokin salınımı, kemotaksi, histamin üretimi, inflamasyon ve yara iyileşmesi
gibi birçok fizyolojik süreçte düzenleyici işlevleri olduğu gösterilmiştir (7). Literatürde erişkin yaş grubunda
yapılan birkaç çalışma bulunmasına rağmen, defensinlerin çocukluk yaş grubunda AR patogenezindeki
rollerini araştıran bir çalışma bulunmamaktadır (8, 9).
Biz bu çalışmada, AR tanılı çocuk hastalarda solunum
yollarında sentezlenen bir AMP olan β-defensin 2’nin
(BD-2) nazal sıvı örneklerindeki düzeylerini araştırmayı
amaçladık.
Gereç ve Yöntemler
Çalışmamıza Eylül 2014-Nisan 2015 tarihleri arasında
Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı Polikliniği’nde
yeni tanı konulan, daha öncesinde ilaç kullanmayan,
6-18 yaş arasında 32 yeni tanılı AR hastası alındı. Alerjik rinit tanısı ARIA “(Allergic rhinitis and its impact on
asthma)” rehberlerine göre konuldu (10). Çalışmamıza
doktor tanılı astım dahil olmak üzere kronik hastalığı
olan, evde sigara içen birey bulunan ve vitamin dahil olmak üzere ilaç kullanımı olan hastalar alınmadı. Çünkü,
literatürde vitamin kullanımı ve sigara maruziyetinin
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BD-2 düzeylerini etkilediğini bildiren yayınlar vardır
(11, 12). Kontrol grubu olarak aynı hastanenin Sağlam
Çocuk Polikliniği’nden izlenen ve bilinen sağlık sorunu
olmayan, sigara içen ebeveyni olmayan ve ilaç kullanmayan 24 sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. Çalışma grubundan iki hasta, kontrol grubundan bir çocuk işlemi
tolere edemediğinden dolayı, iki AR hastası ise işlem
protokolüne uygun olarak gerçekleştirilmesine rağmen
nazal sıvı elde edilemediğinden dolayı çalışmadan çıkarıldı. Çalışma için Üniversite Klinik Çalışmalar Etik
Kurulu’ndan onay alındı (17.12.2014/ No.71306642050.01.04), hasta ve aileleri ayrıntılı biçimde bilgilendirildi ve yazılı onamları alındı.
Hastaların tümüne; ev tozu akarları, çimen polenleri,
yabani ot polenleri, ağaç polenleri ve hayvan epitellerinden oluşan 10 farklı aeroallerjen ile deri prick testleri yapıldı. Bu testlerde standart alerjenler ve cilt delme
cihazı kullanıldı (Stallergenes® ve Stallerpoint® Paris,
Fransa). Negatif kontrolün 3 mm ve üstünde kabarıklık reaksiyonu gösteren alerjenlere yanıt pozitif olarak
değerlendirildi (13). Alerjik rinit ağırlığı toplam belirti
puanı (TBP) kullanılarak değerlendirildi. Hasta ya da ailesinden, AR’nin dört ana belirtisinin (burun tıkanıklığı,
hapşırık, akıntı, kaşıntı) her biri için 0-3 arası puanlama
yapması istendi (Tablo 1). Dolayısıyla, TBP 0 ile 12 arasında değişmekteydi (14).
Nazal sıvıların elde edilmesinde Lü ve ark. (15) tariflediği poliüretan sünger absorbsiyonu yöntemi değiştirilerek kullanıldı. Bu yöntemde; poliüretan sünger 0,5x1x2
cm boyutlarında kesildi ve otoklavda 121 derecede 20
dak tutularak sterilize edildi. Ardından, Şekil 1’de görüldüğü gibi ucunda süngeri tutan bir kıskacı bulunan
tek kullanımlık metal bir çubuğa tutturularak hastanın
nazal boşluğuna 5 dak boyunca uygulandı. Nazal sıvı
içeren poliüretan sünger hastanın burnundan çıkarıldı ve iç içe geçmiş iki tüp şeklinde hazırlanmış cihaza
yerleştirildi. İç tüp nazal sıvının içinden geçebilmesi
için üstüne 15 adet standart delik açılmış bir Eppendorf
tüp (Eppendorf AG, Hamburg, Almanya) iken, dış tüp
10 cc’lik standart bir kan alma tüpü idi. Cihaz 3 000 g
devirde 10 dak boyunca santrifüj edildi ve böylece naTablo 1. Toplam belirti puanının hesaplanması (14)
Puan

Belirtilerin ağırlığı

0

Belirti yok

1

Belirti var, ama kolayca tolere edilebiliyor

2

Rahatsızlık veriyor ama günlük etkinlikleri ya da
uykuyu bozmuyor

3

Günlük etkinlikleri ve uykuyu etkileyecek kadar
şiddetli belirtiler var
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zal sıvının dış tüp içinde birikmesi sağlandı, elde edilen
sıvı inceleme yapılana kadar -80oC’de saklandı.
Nazal sıvılardaki BD-2 düzeylerinin ölçülmesi ticari kit
kullanılarak (Human β-defensin 2 ELISA kit, Eastbiopharm, Hangzhou, Çin), üreticinin önerileri doğrultusunda gerçekleştirildi. İnceleme sonuçları pg/ml olarak
elde edildi, kullanılan ticari kitin en düşük tayin yoğunluğu 16 pg/mL idi.
İstatistiksel çözümleme
İstatistiksel çözümlemeler IBM SPSS 22 (IBM, NY, ABD)
programı kullanılarak yapıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğunun değerlendirilmesi için Shapiro–Wilk
testi kullanıldı. Normal dağılıma uyan veriler ortalama
± standart sapma (SS) olarak, normal dağılıma uymayan
veriler ise ortanca, çeyrekler aralığı (ÇA) olarak belirtildi. İki grup arasındaki farklılıkların değerlendirilmesinde Mann–Whitney U testi, korelasyon çözümlemesi
için Spearman testi kullanıldı. Kategorik değişkenler ki
kare testi ile değerlendirildi ve p değerinin <0,05 olması
istatistiksel anlamlılık sınırı olarak kabul edildi.

poliüretan sünger
İç tüp

Bulgular
Alerjik rinit hastalarının yaşları ortalama 11,1±3,1 yıl
iken, kontrol grubunun yaşları ortalama 10,2±3,3 yıl idi.
Hasta grubu 17 erkek ve 11 kızdan oluşuyorken, kontrol
grubu 13 erkek ve 10 kızdan oluşmaktaydı. Her iki grup
arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak fark
yoktu (p>0,05). Hasta ve kontrol gruplarının bazı demografik ve klinik özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Alerjik rinit hastalarının nazal sıvı BD-2 düzeylerinin
ortanca değer: 173,8 pg/mL (54,8-205,9) iken kontrol
grubunun ortanca değer: 241,6 pg/mL (163,5-315,2)
idi. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
vardı (p=0,01, Şekil 2). Ek olarak hasta grubunun nazal
sıvı BD-2 değerleri ile TBP değerleri arasında istatiksel
olarak anlamlı bir negatif korelasyon vardı (rho:-0,78,
p<0,001, Şekil 3).
Tartışma
Sonuçlarımız AR hastalarının nazal sıvı BD-2 düzeylerinin, sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak düşük olduğunu göstermektedir. Ayrıca BD-2 düzeyleri ile hastalık
ağırlığı arasında negatif bir korelasyon vardı. Çalışmamız, literatürde çocukluk çağındaki AR hastalarının
nazal sıvı BD-2 düzeylerinin ve bu düzeylerin hastalık
ağırlığı ile ilişkisinin değerlendirildiği ilk çalışmadır.

Dış tüp

Alerjik rinit patogenezinde AMP’lerin rolü literatürde yeterince çalışılmış ve anlaşılmış bir konu değildir.
Daha önce yapılan çalışmalarda AR tanılı hastalarının
nazal sıvılarındaki lizozim ve katelisidin düzeylerinin
düşük olduğu gösterilmiştir (16, 17). Bogefors ve ark. (8),

Metal çubuk

Şekil 1.

Nazal sıvı toplayıcı cihazın görünümü

Tablo 2. Hasta ve kontrol gruplarının bazı demografik ve klinik özellikleri
		
		
Yaş (yıl, ortalama± SS)
Cinsiyet (erkek/kız)
Total Ig E (IU/L, ortanca, ÇA)
Belirti süresi (yıl, ortalama ± SS)

Alerik rinit hastaları
(n =28)

Kontrol grubu
(n =23)

p

11,1±3,1

10,2±3,3

>0,05

17/11

13/10

>0,05

200,1 [53,3-471,3]

D

1,6± 0,8

_

Aeroalerjen duyarlılığı [n (%)]		
Akar

D

18 (%64)

Çimen

1 (%4)

Mantar

1 (%4)

Çok sayıda

8 (%28)

TBP (ortalama± SS)

6,1±2,3

-

173,8

241,6

(54,8-205,9)

(163,5-315,2)

BD-2 (pg/mL, ortanca, ÇA)
		

0,01

ÇA: çeyrekler açıklığı; D: değerlendirilmedi; SS: standart sapma; TBP: toplam belirti puanı
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800.00
BD-2 (pg/mL)

600.00
p=0,01
400.00

200.00

0.00

Şekil 2.

Sağlıklı kotroller

AR hastaları

Hasta ve kontrol gruplarının nazal sıvı β-defensin 2
düzeyleri

AR: alerjik rinit; BD-2: β-defensin 2

400.00
BD-2 (pg/mL)

300.00

200.00

100.00

0.00
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

TBP

Şekil 3.

Hastalarımızın nazal sıvı β-defensin 2 düzeyleri ile
toplam belirti puanı arasındaki negatif korelasyon

BD-2: β-defensin 2; TBP: total belirti puanı

çalışmalarında AR tanılı hastaların tonsil dokularında
BD-1 ve BD-3 ekspresyonun sağlıklı kontrollere göre
düşük olduğunu saptamışlardır. Başka bir çalışmada
ise alerjen spesifik immünoterapinin tamamlanması
sonrası AR tanılı hastaların nazal biyopsi örneklerinde
BD-1 ve BD-2 ekspresyonlarının tedavi öncesine göre
anlamlı olarak arttığı gösterilmiştir (9). Choi ve ark. (18)
benzer şekilde AR hastalarının tonsil ve adenoid dokularında BD-2 mRNA ekspresyonu ve protein düzeylerinin sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede düşük
olduğunu saptamışlardır. Görüldüğü gibi bu konuda
yapılan çalışmalar çoğunlukla doku örneklerinde yapılan çalışmalardır. Sadece Kalfa ve ark. (16) çalışmalarında erişkin hastaların nazal sıvıları vakum mikroaspirasyon yöntemi ile toplanmış ve BD-2 düzeyleri
değerlendirilmiştir. Bu çalışmada AR hastalarının nazal
82

sıvı BD-2 düzeylerinin kontrollere göre düşük olduğu,
fakat farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirtilmektedir. Araştırıcılar, bu durumu hastaların büyük
çoğunluğunun kullanmakta oldukları nazal steroidlerin
mukozada BD-2 ekspresyonunu azaltmasına bağlamışlardır (16). Bu çalışmada nazal steroid tedavisi alan ve
almayan hastaların BD-2 düzeyleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmemiştir (16). Dolayısıyla araştırıcılar
BD-2 seviyelerindeki düşüklüğün nedeninin hastalığın
kendisi mi, kullanılan nazal steroid mi olduğunu kesin
olarak belirleyememişlerdir. Bizim bulgularımız ve literatürdeki diğer çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde;
bu çalışmada AR tanılı hastaların nazal sıvı BD-2 düzeylerinde saptanan düşüklüğün esas nedeninin steroid
tedavisi değil hastalığın kendisi olduğu sonucuna varmaktayız (8, 18). Diğer yandan bu çalışmada sadece 16
AR hastası ve 16 kontrol çalışmaya alınmıştır, grupların
denek sayılarının düşük olması da istatistiksel olarak
anlamlılığı ortaya koymayı güçleştirmiş olabilir.
Harder ve ark. (19), havayolu epitel hücrelerinin Pseudomonas aeruginosa ile temas ettiklerinde BD-2 sentezlediklerini göstermişlerdir. Ayrıca kistik fibrozis, pnömoni, tüberküloz ve bronşiolitis obliterans gibi birçok
enflamatuar akciğer hastalığında, hastaların bronkoalveolar lavaj sıvılarında defensin düzeylerinin artmış
olduğu bildirilmektedir (18-22). Diğer yandan, havayolları epitelinin interlökin 4 ve 13 gibi Th 2 sitokinlerine
maruz kalması BD-2 mRNA sentezini anlamlı olarak
azaltmaktadır (23). Bunlara ek olarak Th 2 tipi enflamasyon deride BD-2 sentezini inhibe etmektedir (24,
25). Günümüzde bu durumun moleküler mekanizması
tam olarak açıklanamamış olsa da Th 2 sitokinlerinin
STAT-6 etkinleşmesi yoluyla TNF-α/ NF-κB sisteminde
inhibisyona yol açarak defensin ekspresyonunu azalttığı düşünülmektedir (23, 26). İmmünoterapinin nazal
mukozada BD-2 ekspresyonunu arttırıyor olmasının altında yatan nedenlerden biri de immünoterapinin Th 2
tipi immün yanıtı baskılıyor olması olabilir (9, 27).
Enflamatuar bir hastalıkta sitokin seviyelerini değerlendirmenin en doğru yolu sitokin düzeylerinin biyopsi
örneklerinde direkt olarak ölçülmesidir. Fakat mukozal
biyopsi invazif bir işlemdir, hastada ciddi ağrı ve rahatsızlığa neden olmaktadır, bunun da ötesinde işlemin
doku hasarı ve skar oluşumu riskleri vardır (28). Nazal
sıvıların toplanması şüphesiz ki nazal mukozal biyopsiye göre hastaya çok daha az rahatsızlık veren, olası riskleri çok az olan bir işlemdir. Ayrıca dizindeki klinik çalışmalar, rinit hastalarının nazal sıvı sitokin düzeyleri ile
klinik seyirleri ve biyopsi sonuçlarının korele olduğunu
göstermiştir (28, 29). Nazal sıvıların toplanmasında en
sık kullanılan yöntem olan nazal lavaj yönteminde buru-
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na verilen nazal lavaj sıvısının ne kadarının yutulup ne
kadarının tekrar geri aspire edildiği bilinemediğinden,
aspire edilen sıvıda nazal sıvı ve lavaj sıvısının oranları
tam olarak saptanamaz (30). Dolayısıyla bu yöntemde,
aspire edilen lavaj materyalinde nazal sıvının tahmin ve
kontrol edilemeyen bir dilüsyon oranı her zaman vardır
(30). Lü ve ark. (15) tanımladığı ve bizim de bu çalışmamızda kullandığımız yöntemde ise nazal sıvı, poliüretan bir sünger aracılığıyla emilim yoluyla toplanmaktadır. Poliüretan sünger yöntemi ile elde edilen nazal
sıvının nazal lavaj yöntemi ile elde edilen nazal sıvıya
göre sitokin düzeylerinin 8 kat, antikor düzeylerinin ise
6-290 kat daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Standardize edilmiş, kolay uygulanabilir, tekrarlanabilir ve çok az
invazif oluşu ile poliüretan sünger yöntemi nazal sıvı
toplanmasında tercih edilmesi gereken yöntemdir (15).
Alerjik rinit bulgularının klinik ağırlığını belirlemek
için rutin kullanımda yarar sağladığı gösterilmiş, güvenilir ve pratik bir biyolojik gösterge henüz tanımlanmamıştır (31). Çalışmamızda nazal sıvı BD-2 düzeylerinin TBP ile anlamlı bir negatif korelasyon gösterdiğini
saptadık. Literatürde nazal sıvı BD-2 düzeyleri ile AR
ağırlığı arasındaki ilişkiyi değerlendiren başka bir çalışma bulunmamaktadır. Sonraki çalışmalarda da bu ilişki
gösterilirse, nazal sıvı BD-2 düzeylerinin AR ağırlığını
değerlendirmek için pratik, objektif, çok az invazif bir
biyolojik gösterge olarak kullanımı gündeme gelebilir.
Antimikrobiyal peptidlerin güçlü immünregülatör
özelliklerinin anlaşılması, bu peptidlerin sentetik analogları olan “doğal defans regülatörleri (innate defence
regulators)” adında yeni bir sınıf ilacın geliştirilmesine
yol açmıştır (32). Büyük gelecek vadeden bu ilaçlardan
en az 11 tanesinin faz 2 ve faz 3 klinik çalışmaları halen
devam etmektedir (32). Antimikrobiyal peptidlerin alerjik hastalıkların patogenezlerindeki rolleri anlaşıldıkça,
belki çok da uzak olmayan bir gelecekte bu yeni ilaç
grubunun AR ve diğer alerjik hastalıklarda kullanımı ile
ilgili çalışmalar gündeme gelecektir.
Sonuç olarak; AR’li çocukların nazal sıvılarında BD-2
düzeyleri sağlıklı çocuklara göre anlamlı olarak düşüktür ve bu düzeyler hastalık şiddeti arttıkça azalmaktadır.
Defensinlerin ve diğer AMP’lerin AR patogenezindeki
rollerinin daha başka çalışmalarla da incelenmesi gerekmektedir. Bu konuda bilgi birikimimizin artması
bize yakın gelecekte yeni biyolojik göstergeler ve tedavi
seçenekleri sunabilir.
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