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ÖZET

SUMMARY

Bu çalışmada 32 alterjik rinitti (grup]), 49 astım ve
alterjik rinitti ve IO normal kontrol değerlendirildi.
Birinci grup 20 kadın 13 erkek(ortalama yaşları
31.7±11.6)ten oluşuyordu. İkinci grupta 38 katın ve ll
erkek hasta (yaş ortalaması 32.5±12.2) vardı. Ortalama
ECP dıizeyleri l.grupta 2.2-lll ng 1 ml, ikinci grupta 4188ng 1 ml idi. Kontrol grubunda 3 kadın 7 erkek (ortalama yaş 34.3±12.4) vardı ve serum ECP düzeyleri 2.112.2 arasındaydı. İki grubun da ECP değerlerı normal
kişilerden yüksekti. (p<0.001) Iki hasta grubu arasındaki
fark anlamlı değildi. Sonuç olarak rinit ve astımlı hastalarda ECP düzeylerinin yararlı bir belirteç olacağını
soyleyebiliriz.

Serum ECP levels in rinitis anda asthmatic
patients.
In this ştudy 32 patients with allergic rhinitis (group 1),
49 patients with asthma and rhinitis (group 2), and 10
control subjects were investigated. The first group consisted of20 female and 13 male (mean age 31.7±ll.6). There
were 38 female and ll male (mean age 32.5±12.2) in the
second group. Mean ECP concentrations of the first and
second groups were 2.2-1ll ng 1 ml 4-188 ng 1 ml. respectively. Control subjects; 3 female, 7 male (mean age
34.3±12.4) had serum ECP levels 2.1-12.2 ng 1 ml. Both
groups had signi{icantly higher ECP levels compared w ith
normal subjects. (p<0.001 There was not significant difference between the patient groups. In conclosion serum
ECP levels may be a useful marker for asthmatic and
rhinitis patients.
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GİRİŞ
Alleıji bazı

organik ve inorganik maddelere karşı
immunolojik olarak aşırı cevap verme
eğiliminde olması şeklinde tanımlanmaktadır (1).
Bu immunulojik cevap bazı organlarda değişik
duzeylerde doku hasarına neden olabilmektedir (2).
ABerjik hastalıkların fizyopatolojisini aydınlatmada
inflamatuar hucrelerin dağılımını ve inflamasyon
organizmanın
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mediatörlerinin duzeylerini saptamaya yonelik
çalışmalar
önemli
katkılar
sağlamaktadır.
Allerjik rinit atopik hastalıkların en sık görülenlerinden birisidir. Çocuklarda %10. erişkinlerde
%20-30 oranlarında bildirilmektedir. Astım prevalansı
ise gelişmiş ulkelerde %5 civarında bildirilmektedir.
Ülkemizde yapılan bir çalışmada 6-13 yaş grubu
çocuklarda aBerjik rinit ve astım prevalansı sırasıyla
%41 ve %2.2 olarak bildirilmiştir. Rinit ve astım pek
çok ust üste örtuşen klinik patolojiy sahiptir. Çunku
sinonazal kavite, trakea ve bronşlar aynı respıratuar
mukozaya sahiptir. Erişkin yaş grubundaki aBerjik
hastalıkların gorulmesıklığı hakkında Hacettepe
Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada astımlı grubun
%35.6' sında alleıjik rinit saptanmıştır (3).
Eozinofiller, aBerjik rinit ve astmada tanımlanan
aBerjik inflamasyonda onemli etkinlikleri olan hticrelerdir. Eosinofiller grantillu hücrelerdir ve granüllerinde majör bazik protein, eozinofil katyonik protein,
nörotoksin, peroksidaz, aril sülfataz, fosfolipaz, histamin, trombosit aktive edici faktör gibi bazik proteinler
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ve enzimler bulundurur. Eosinofil katyonik protein
(ECP), spesifik eosinofil granüllerinin yapı taşı olup
aktive eosinofillerden salmarak bronşiyal ve nasal
epitel hücreleriyle diğer bazı hücreler için toksit özellik gösterir (4,5). Serum ECP düzeyi, allerjik inflamasyonun ortaya konması, hastalığın takibi ve
tedaviye yanıtın değerlendirilmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Çalışmamızda aBerjik rinit ve aBerjik
rinit+astımlı olgularda serum ECP düzeylerini saptamayı ve serum ECP düzeyinin diğer tanı kriterlerine
olası katkısını araştırınayı amaçladık.

Rinıt
Yaş ortalaması

* p>0,05
Tablo

MATERYAL VE METOD
Çalışmaya SSK İstanbul Eğitim Hastanesi allerji
polikliniğine

Şubat

1999-Mayıs

1999 tarihleri
arasında başvuran 82 hasta alındı. Hastalar rinit
(n:33) ve astım+rinit (n:49) olmak üzere iki grupta
toplandı.
Bu gruplarla karşılaştırılmak uzere
biyokimya laboratuanna başka nedenlerle başvuran
hikayesinde aBerjik yakınmaları bulunmayan hastalardan 10 kişi kontrol grubu olarak alındı.
Her uç gruptaki hastalardan venöz kan alınarak
serun ECP düzeyleri tayin edildi. Serum ECP
düzeyinin tayini DPC Immulite ECP kiti kullanılarak
kemiluminesan enzim immunassay yöntemiyle ve
Immulite otoanalizör cihazında yapıldı.
Elde edilen ECP değerleri ile her grup için aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri tespit
edildi. Her iki hasta grubu ayrı ayrı kontrol grubuyla
ve ayrıca kendi aralarında karşılaştırıldı. İstatistiksel
değerlendirme için non-parametrik student's t testi
kullanıldı.

BULGULAR
Çalışmada 33 rinitli ve 49 astım+rinitli toplam 82
hasta ve kontrol grubu olarak 10 sağlıklı bireyin
serim ECP d uzeyleri incelendi. Her üç gruptaki hastaların yaş ortalaması, kadın 1 erkek oranı ve ortalama
serum ECP değerleri Tabla 1'de gösterilmiştir.
Rinitli hastalar ile kontrol grubundaki hastalar
karşılaştırıldıklarında, rinitli hastaların ortalama
serum ECP değerinin kontrol grubundaki hastaların
ortalama serum ECP değerine oranla anlamlı oranda
yüksek olduğu görüldü (p<0.001).
Aynı şekilde astım+rinitli hastalar ile kontrol
grubundaki
hastalar
karşılaştırıdıklarında,
astım+rinitli hastaların ortalama serum ECP
değerinin kontrol grubundaki hastaların ortalama
serum ECP değerine oranla anlamlı oranda yüksek
olduğu görtildü (p<0.001).
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Hasta gruplarının yaş ortalaması,
ve ortalama serum ECP değerleri

kadınierkek oranı

Rinitli

hastalar

ile
ise,

astım+rinitli

hastalar
hastalarda
ortalama serum ECP değerlerinin rinitli hastalara
oranla yüksek olduğu ancak aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptandı (p>0.05).
Yaş ortalaması açısından hasta gruplarının kendi
aralarında ve kontrol grubu ile istatistiksel olarak
anlamlı fark yoktur (p>0.05).

karşılaştırıldıklannda

astım+rinitli

TARTIŞMA

Son yıllarda aBerjik hastalıkların tanı ve
tedavisinde bir çok değişiklik meydana gelmiştir.
Tanısal amaçla kullanılan birçok parametreye
ilaveten eozinofilleden salgılanan mediatörler de
önem kazanmıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar
da allerjiye spesifik birçok immunolojik mekanizma
açığa kavuşturuldu. T-helper lenfositlerin göçü, interlökin 5 üretimi ve VCAM-1 regulasyonu gibi bu
mekanizmalar eozinofil çoğalması ve degranulasyonu
ile sonuçlanmaktadır (6, 7). Eozinofılik inflamasyonun üst ve alt solunum yolu allerjik
hastalıklarındaki önemi artık bilinmektedir (8, 9).
Eozinofillerden salınan mediatörler arasında en
detaylı olarak ECP'nin biyokimyasal fonksiyonları
araştırılmıştır.
ECP'nin hemen tüm allerjik
hastlalıklarda, özelliklede klinik olarak belirgin
bronşial astım ve rinitli olgularda önemli ölçüde yükseldiği gösterilmiştir (9,10). ECP inflamatuar bir
marker olmasının yanı sıra aynı zamanda mukozadaki eozinofil aktivitesini de gösterir. ECP'nin havayolu
epiteli lizerinde giıçlü bir toksik etkisi vardır.
Çalışmamızda allerjik yakınmaları bulunan hastainn
serum ECP değerlerinin kontrol grubundaki hastalara göre anlamlı oranda yliksek olduğu goruldıi.
Hasta gruplarında elde ettiğimiz bu ytiksek ECP
değerlerini nazal ve bronşial eozinofil aktivasyonunu
bir göstergesi olarak değerlendirdik
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Sin ve ark., ı6 rinit, 5 astım+rinit olmak üzere 2ı
olguyu kapsayan hasta grubu ve ı 7 olgunluk kontrol
grubunda serum ECP değerlerini incelemişler ve
hasta grubunda kontrol grubuna oranla oldukça yüksek değerler saptamışlardır. Astım+rinitli hastaların
serum ECP değerleri rinitli hastalara göre daha yüksek bulunmasına rağmen iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (ll).
Alvarez ve ark. ı39 olguda (69 astım, ı 7 rinit,
53 kontrol) serum ECP değerlerini incelemişler ve
kontrol grubu serum ECP değerlerini hasta grubuna
oranla anlamlı ölçüde düşük bulmuşlardır (ı2).
Ohashi ve ark. perennial rinitli ve mevsimsel rinitli
hastalardaki serum ECP değerlerini nonatapik gönülliılerle karşılaştırdıkları iki ayrı çalışmada, hastalardaki serum ECP değerlerini kontrol grubuna göre
anlamlı olarak yüksek bulmuşlardır (ı3, ı4). Bu bulgular göstermektedir ki; ECP gibi bir inflamatuar
markerin kullanımı allerjik rinit ve astım tanısında
klinisyenlere ve araştırınacılara doğru tanı koymada
oldukça yardımcı olacaktır.
Yapılan araştırınalarda serum ECP konsantrasyonu ile periferik kandaki eozinofil sayısı arasında
zayıf bir korelasyon olduğu gösterilmiştir (15). Beppu
ve ark. allerjik rinitli 28 hastada periferik eozinofil
sayısı ve serum ECP incelemişler ve her iki değerinde
hasta grubunda anlamlı oranda yüksek olduğunu
tespit etmişlerdir. Ancak, periferk eozinofil sayısı ile
serum ECP değerleri arasında anlamlı bir korelasyon
bulunmamıştır (ı6). Tomassini ve ark. hem IgE'si
yüksek, hem de düşük olan atopik hastaların hepsinde serum ECP değerlerinin yüksek olduğunu
göstermişlerdir (ı 7). Yani serum ECP değerleri aktive
olmuş eozinofillerin inflamasyon reaksiyonlarını
yansıtmakta ve atopiyi belirlemede total lgE değerle
rine göre daha anlamlıdır.
Bronkoalveolar lavaj sıvısı ve nazal sekresyonlarda elde edilen ytiksek ECP düzeyi allerjik inflamasyonun göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Wang
ve ark. (ı8) allerjik rinitli hastaların nazal sakresyonlarında, Bocquet ve ark. (9) ise astımlı hastaların
bronkoalveolar lavaj sıvısında ECP düzeyinin anlamlı
şekilde yüksek olduğunu saptamışlardır. Serum ECP
düzeyinin atopik egzema ve helmintasis gibi
hastalıklarda da yükseldiği gösterilmiştir. Bu bilgiler
ışığında serum
ECP değerini preinflamatuar,
bronkalveolar lavaj sıvısı ve nazal sekresyonlardaki
ECP değerini ise postinflamatuar bir marker olarak
değerlendirebiliriz.

Ciaman ve ark. nazal sekresyonlardaki ECP
değerinin prednizon tedavisi sonrasında anlamlı
oranda azaldığını bildirıoişler ve ECP tayini ile hastaya uygulanan tedavinin yeterliliğinin değerlendi
rilebileceğini ileri sürmüşlerdir (ı9).
Sonuç olarak, alleıjik rinit ve astım uymlu semp-

20

tomlan bulunan kişilerde serum ECP düzeylerinin,
allerjik inflamasyonu ortaya koymak suretiyle tanıya
yardımcı bir marker olarak kullanılabileceği kanısına
vardık.
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