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Öz

Abstract

Amaç: Çalışmanın amacı, inek sütü proteini alerjisi olan hastaların
inek sütü proteini ile uyarılmış periferik mononükleer hücrelerinin
kültürlerinde sitokin düzeylerini incelemekti.
Gereç ve Yöntemler: İnek sütü proteini alerjisi olan 11 çocuk ve alerjisi
olmayan 11 kontrol incelendi. Bu çocukların periferik kan mononükleer hücreleri tek başına ve inek sütü α-laktalbümin; β-laktoglobülin;
αS 1, αS 2, β ve κ-kazein fraksiyonu karışımları ve tam sütten elde
edilen bir inek sütü protein karışımı varlığında kültüre edildi. Kültür
süzüntülerinde, sitokinlerin (tümör nekroz faktörü-α, interlökin-10
ve interlökin-12) düzeyleri belirlendi.
Bulgular: İnek sütü proteini alerjisi olan çocukların inek sütü proteini
ile uyarılmış periferik kan mononükleer hücre kültürlerinde; tümör
nekroz faktörü-α, interlökin-10 ve interlökin-12 düzeyleri, alerjisi olmayan kontrollere göre anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,05). İnek
sütü proteini alerjisi olan çocuklar ve olmayan kontroller arasında
uyarılmamış periferik kan mononükleer hücre kültürlerinde sitokin
üretimi açısından fark saptanmadı.
Çıkarımlar: Bu ön çalışmanın bulguları, çocukların inek sütü proteini
ile uyarılmış periferik kan mononükleer hücre kültürlerinde tümör
nekroz faktörü-α, interlökin-10 ve interlökin-12’nin araştırıldığı dizindeki çalışmalar ile uyumludur ve sitokinlerin inek sütü proteini
alerjisini öngörmedeki rolü araştırılırken göz önünde bulundurulabilir. Bu nedenle, bu konuyu kapsamlı bir şekilde araştırmak için daha
fazla çalışmaya gereksinim vardır.
Anahtar Sözcükler: Besin yükleme, immünoglobulin, inek sütü, interlökin, sitokinler, tümör nekroz faktörü

Aim: The aim of the study was to investigate the level of cytokines in
cultures of cow’s milk protein- stimulated peripheral blood mononuclear cells of patients with cow’s milk protein allergy.
Material and Methods: Eleven children with cow’s milk protein allergy and 11 non-allergic controls were studied. Their peripheral blood
mononuclear cells were cultured alone and in the presence of cow’s
milk α-lactalbumin; β-lactoglobulin; αS 1, αS 2, β, and κ-casein fraction mixtures; and a cow’s protein mixture from whole milk. Production of cytokines, tumor necrosis factor-α, interleukin-10, and interleukin-12 were determined in culture supernatants.
Results: In cow’s milk protein-stimulated peripheral blood mononuclear cell cultures of children with cow’s milk protein allergy, tumor
necrosis factor-α, interleukin-10, and interleukin-12 production was
significantly higher than in non-allergic controls (p<0.05). No difference in cytokine production was found between cultures obtained
from unstimulated peripheral blood mononuclear cell cultures of both
cow’s milk protein allergy and non-allergic controls.
Conclusions: The findings of this preliminary study align with data
from the literature suggesting that the investigation of tumor necrosis
factor-α, interleukin-10, and interleukin-12 in cow’s milk protein-stimulated peripheral blood mononuclear cell cultures of children may be
taken in further consideration to explore whether they might have a
predictive role for cow’s milk protein allergy. Further studies are therefore needed to extensively investigate this issue.
Keywords: Challenge, cow milk, cytokines, immunoglobulin, interleukin, tumor necrosis factor

Yazışma Adresi / Address for Correspondence: Massimo Pettoello-Mantovani E-posta / E-mail: mpm@unifg.it
Geliş Tarihi / Received: 02.10.2017 Kabul Tarihi / Accepted: 03.11.2017
©Telif Hakkı 2017 Türk Pediatri Kurumu Derneği - Makale metnine www.turkpediatriarsivi.com web adresinden ulaşılabilir.
©Copyright 2017 by Turkish Pediatric Association - Available online at www.turkpediatriarsivi.com
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.6290

Turk Pediatri Ars 2017; 52: 208-12

D’Apolito ve ark. İnek sütü proteini alerjisi olan çocuklarda sitokin düzeyleri

Giriş
İnek sütü proteini alerjisi (İSPA) inek sütü proteinlerine
karşı oluşan ve istenmeyen bir bağışıklık sistemi yanıtıdır (1). Özellikle dört kazein fraksiyonu (αS 1, αS 2,
β ve κ-kazein) ve iki whey proteini (α-laktalbümin ve
β-laktoglobülin) inek sütü içinde bulunan en önemli
alerjen proteinler olarak kabul edilir (2). İnek sütü proteini alerjisi ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde 24 ayın
altındaki bebeklerde besin alerjisinin en sık görülen
şekillerinden birisidir (3) ve bu yaş grubunda yaygınlığın %2-7,5 olduğu hesaplanmıştır (4, 5). Buna karşılık,
bebeklerin %5-15’i inek sütü bileşenlerine (İSB) karşı
istenmeyen tepkiyi düşündüren belirtiler gösterirler.
İnek sütü proteini alerjisi olan çocuklarda eleme diyetlerinin gereksiz yere başlatılmasını önlemek önemlidir
(4). Aslında, İSPA için tek etkin tedavi inek sütünden
tamamen kaçınmaktır. İnek sütü yerine soya mamaları
ya da yoğun olarak hidrolize edilen kazein ve whey mamaları ya da diğer memelilerin sütleri (keçi sütü gibi) (7)
gibi besinler konmalıdır (6). Keçi sütü sık olarak kullanılır, ancak bazı çalışmalarda özellikle çocuklarda tolerans
ve güvenlik açısından endişeler ortaya çıkmıştır (3, 8, 9).
İnek sütü proteinlerine karşı bağışıksal tepki, immunoglobulin (Ig)-E aracılığı ile ya da IgE-bağımlı olmaksızın gerçekleşebilir (10). Günümüzde, tanıda iki IgE
testi kullanılır (Cilt “prick” testi ve inek sütüne karşı serum-spesifik IgE antikor düzeyleri) (1). Ancak, çift-kör,
plasebo kontrollü besin yükleme testi, tanıda hala altın
standart yöntemdir (11).
İnek sütü proteini alerjisinde bağışıklık sisteminin yanıtındaki ilk adım T-hücre bağımlı bir tepkimedir (12).
Bu adımda, periferik kan mononükleer hücrelerinden
(PKMH) doğal ve uyarlanabilir immün aracılar ve sitokinler salınır (13, 14) ve inek sütü proteinlerine karşı gecikmiş sindirim sistemi tepkilerinde de bunların önemli bir rol oynadığı kabul edilir (15, 16). Besin alerjisi olan
hastalardan elde edilen periferik kan lenfositlerinin,
alerjik olmayan kişilere göre daha yüksek bir çoğalma
kapasitesi sergiledikleri gösterilmiştir (17). Periferik kan
mononükleer hücreleri ile daha önce yapılan çalışmalarda sitokin üretimi ölçülmüştür (18). Özellikle, interlökin (IL)-2’nin, alerjen ile karşılaşmanın bir sonucu
olarak uygunsuz IgE sentezini ve alerjik enflamasyonu
baskılamada önemli bir rol oynayabileceği ileri sürülmüştür (19). Ayrıca, daha güncel çalışmalarda inek sütüne karşı, erken tip ve geç tip istenmeyen tepkileri olan
hastalarda, inek sütü alerjisini belirlemek için, inek sütü
ile uyarılmış PKMH’nin kültür süzüntülerinde sitokin-

lerin [tümör nekroz faktörü-α (TNF-α) ve IL-10 gibi)
miktarının ölçülmesinin, tanısal ya da öngörüsel bir
test olarak kullanılabileceği (2, 20, 21) ve küçük çocuklarda besin alerjen yüklemesi gereksinimini azaltmaya
yardımcı olabileceği ileri sürülmüştür (22).
Bu ön çalışmada, İSPA olan çocuklarda inek sütü proteini ile uyarılmış PKMH’nin kültür süzüntülerinde düzenleyici sitokinlerin (TNF-α, IL-10 ve IL-12) düzeylerini araştırdık.
Gereç ve Yöntemler
Çalışma, İtalya’da Foggia Üniversitesi, Pediatri ve Pediatrik Araştırma Merkezi Üniversite Birimi tarafından
gerçekleştirildi. İnek sütü proteini alerjisi olan on bir
hasta (altı erkek ve beş kız; ortalama yaş: 10,7 ay, aralık:
3-36 ay) ve 11 alerjik olmayan kontrol olgu (altı erkek ve
beş kız; ortalama yaş: 10,3 ay, aralık: 4-39 ay) çalışmaya
ardışık olarak alındı. İnek sütü proteini alerjisi olan bütün olgularda, İSPA’yı düşündüren sindirim sistemi, cilt
ve solunum sistemi belirtileri vardı. Bu olgularda, İSPA
tanısı, çift-kör, plasebo kontrollü besin yükleme testi ile
koyuldu. Metabolik bozukluk, anatomik bozukluk, çölyak hastalığı ve diğer enteropatiler, pankreatik yetmezlik, besine karşı immün olmayan istenmeyen tepkiler,
diğer besin alerjenlerine ya da diğer maddelere karşı
alerjik reaksiyonlar, malinensi, enfeksiyon ve sepsis bulunan hastalar çalışmaya alınmadı.
Hasta ve kontrol grubunun ebeveynlerinden çalışmaya katılım için bilgilendirilmiş onam alındı. Çalışma, Uluslararası İyi Klinik Uygulamalar Uyumlaştırma Konferansı’nın koşullarına ve Helsinki
Deklarasyonu’nun belirlediği İnsan Denekleri İçeren
Tıbbi Araştırma için Etik İlkeleri’ne uygundu ve Foggia
Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Çalışmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştı (Prot.no.2-2.06/2010).
İnek sütü proteini ile uyarılmış periferik kan mononükleer hücre kültürlerinde sitokin belirlenmesi
İnek sütü proteini alerjisi olan hastaların ve kontrollerin inek sütü proteini ile uyarılmış PKMH’de, alerjik
hastalıkların ana düzenleyicileri olarak bilinen sitokinler olan TNF-α, IL-10 ve IL-12 çalışıldı (23-25). İnek
sütü proteini alerjisi olan çocuklardan ve kontrollerden
eleme diyeti ve süt ile yükleme testi öncesinde venöz
kan örnekleri alındı (26). Ficoll-Hypaque (Sigma) gradyan santrifüj yöntemi kullanılarak, heparinize kan örneklerinden (3-5 mL) PKMH ayrıldı (27). Periferik kan
mononükleer hücreleri, glutamin, sodyum pirüvat,
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esansiyel olmayan amino asitler, HEPES tampon, penisilin/streptomisin ve %10 FCS (Fetus dana serumu)
(Sigma) ile desteklenmiş Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1 640 kültür besiyerinde bekletildi. İnek
sütü proteini alerjisi olan deneklerin ve kontrollerin
PKMH’si (0,2 mL), düz tabanlı 96 çukurlu mikro titre
plakalara çukur başına 1,5x105 hücrelik bir yoğunlukta
dağıtıldı ve bir CO2 inkübatörde 37°’de beş gün süre
ile aşağıdaki inek sütü alerjen proteinlerinin varlığında
üretildi: α-laktalbümin; β-laktoglobülin; αS 1, αS 2, β
ve κ-kazein fraksiyonu karışımları ve Foggia Üniversitesi Ziraat Fakültesi PrIME Araştırma Merkezi’nden
elde edilen tam sütten hazırlanan bir inek sütü protein
karışımı (2).
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İstatistiksel Çözümleme
İstatistiksel çözümlemeler, Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi V17 yazılım programı (IBM SPSS Statistics,
Armonk, NY, ABD) kullanılarak yapıldı. Normal dağılım göstermeyen değerleri karşılaştırmak için MannWhitney U testi kullanıldı. P değeri <0,05 olan farklar
anlamlı kabul edildi.
Bulgular
İnek sütü proteini alerjisi olan hastaların PKMH
kültür süzüntülerinde (inek sütü α-laktalbümin,
β-laktoglobülin, kazeinler ve tam sütten hazırlanan bir
protein karışımı varlığında üretilen), TNF-α, IL-10 ve
IL-12 düzeyleri (pg/mL), kontrol deneklerin kültürleri
ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,05) (Şekiller 1a, b, c). İnek sütü proteini alerjisi
olan hastalarda ya da kontrollerde inek sütü proteinleri ile uyarılmamış PKMH’den elde edilen kültür süzüntüleri arasında sitokin üretimi açısından fark saptanmadı.
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İnkübasyon döneminin sonunda, kültür süzüntüleri toplandı ve sitokin testlerinde kullanılana kadar -20°C’de
saklandı. İnterlökin-10, IL-12 ve TNF-α düzeyleri, ticari
ELISA kitleri ile (R&D Systems, Minneapolis, MN) üreticinin yönergeleri doğrultusunda ölçüldü; sonuçlar pg/
mL ortalama±standart sapma olarak ifade edildi.
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Süt proteinleri uyarı için 100 μg/mL’lik yoğunlukta
kullanıldı. Bütün kültür koşulları üç kopyalı olarak düzenlendi. Fitohemaglütinin (10 µg/mL) pozitif kontrol
olarak kullanıldı. Ayrıca, inek sütü proteini alerjisi olan
hastalar ve kontrollerin PKMH’si RPMI besiyerinde
inek sütü proteinleri eklenmeden de üretildi.
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Şekil 1. a-c. 1α-laktalbümin; β-laktoglobülin; αS 1, αS 2, β ve
κ-kazein fraksiyonu karışımları ve tam sütten elde
edilen bir protein karışımı ile uyarılmış inek sütü
protein alerjisi olan çocukların ve alerjisi olmayan
kontrollerin periferik kan mononükleer hücre kültürlerinin süzüntülerinde tümör nekroz faktörü-α,
interlökin-10 ve interlökin-12 düzeyleri (pg/mL). (a)
Tümör nekroz faktörü-α konsantrasyonu (p<0,05), (b)
interlökin-10 konsantrasyonu (p<0,05), (c) interlökin-12 konsantrasyonu (p<0,05)

Tartışma
Sindirim sistemi bulguları ile birlikte olan besin alerjisinin tanısında altın standart halen sorun yaratan etkenin
beslenmeden çıkarılması ve yeniden beslenmeye eklenmesi ile belirtilerin yeniden başlaması ilkesine dayanmaktadır ve günümüzde inek sütü proteinlerine karşı
istenmeyen bağışıklık sistemi yanıtını ortaya koyacak
yaygın olarak kabul edilmiş tek bir tanısal laboratuvar
testi yoktur (3). T lenfositleri, bağışıklık sistemi içinde
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biyolojik etkilerin çoğundan sorumlu olan hormonal
taşıyıcılar olan sitokinler için önemli bir kaynaktır (17).
T-helper (Th) 1 hücreler, interferon (IFN)-γ, IL-2, TNF-α,
IL-12 ve IL-15 salgılama yeteneğine sahipken, Th2 hücreler IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 ve IL-13 salgılarlar (28). Tümör
nekroz faktörü-α, IL-10 ve IL-12’ye alerjik hastalıkların
temel düzenleyicileri olarak özellikle önem verilmiştir
(24, 26). Interlökin-12 ve TNF-α, Th1 yanıtları ve hücresel bağışıklığı düzenlerken, IL-10 TH1 etkinliğini
baskılar ve Th2 ve humoral bağışıklık yanıtlarını uyarır.
İnek sütü proteini alerjisi ile ilgili alerjik hastalıklardan
sorumlu özgün proteinleri belirlemek için bir dizi laboratuvar çalışması önerilmiştir (15, 16, 22, 29, 30). Çeşitli
çalışmalarda, çocukların antijenle potansiyel olarak tehlikeli bir şekilde yeniden karşılaşmamasının önemi göz
önünde bulundurularak İSPA tanısı için laboratuvar öngörü testlerinde TNF-α, IL-10 ve IL-12’nin kullanılabileceği öne sürülmüştür (3, 22). Bu bağlamda yapılan bazı
çalışmalarda, İSPA olan hastaların PKMH’den salgılanan
TNF-α IL-10 ve IL-12 sitokinlerinin yüksek bulunması,
İSPA tanısında PKMH’nin kültüründe sitokinlerin ölçümünün yararlı olabileceği ileri sürülmüştür (22, 31).
Bizim verilerimiz, İSPA olan hastalarda, inek sütü proteinleri ile uyarılan PKMH kültüründe; aynı proteinler
ile uyarılan alerjik olmayan kontrollerin PKMH kültürlerine göre anlamlı derecede daha yüksek TNF-α, IL-10
ve IL-12 düzeyleri oluştuğunu göstermiştir. Daha önceki
çalışmalar, TNF-α, IL-10 ve IL-12 gibi çeşitli sitokinlerin
etkinliklerini ayrı ayrı araştırmıştır ve bunların İSPA’yı
açığa çıkarmadaki olası rolüne işaret etmiştir (2, 20, 21).
Ancak, var olan tanısal testlerin hiçbirisi, bir çocukta İSPA
olup olmadığını kesin olarak kanıtlayamaz ya da dışlayamaz (3). Alerjen eleme diyetleri ve alerjen yükleme yöntemleri, çocuklarda İSPA tanısı için halen altın standarttır
(3, 11). Bu çalışmada değerlendirilen İSPA’lı olgu sayısı
ve sağlıklı kontrol sayısı sınırlı idi. Ancak bulgularımız,
PKMH kültürlerinde TNF-α, IL-10 ve IL-12 ölçümünün
İSPA için öngörüsel bir rolü olabileceğini öne süren dizin
verileri ile uyumludur (2, 20, 21). Bu bulgu, benzer modeller kullanan ve düşük TNF-α ve interferon düzeyleri
saptayan diğer bir çalışma ile çelişmektedir (32). Bu nedenle, bu konuyu geniş kapsamlı bir şekilde araştırmak
için daha fazla çalışmanın yapılması gerekmektedir. Ayrıca, bu sitokinlerin üretiminin İSPA’yı düşündüren klinik belirtileri olan olgularda, İSPA’yı ortaya koymak için
yeterince özgün olup olmadığını anlamak da önemlidir.
Etik Kurul Onayı: Bu çalışma için etik kurul onayı Foggia
Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan alınmıştır (No:
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