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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

 

ÖZET 

Mevsimsel ve Yıl Boyu Allerjik Riniti Olan Olgularda Bronşial Remodelling’in 

İndükte Balgamda Vascular Endothelial Growth Factor ve Endostatin Ölçümü ile 

Değerlendirilmesi ve Bunun Bronş Aşırı Duyarlığı ile İlişkisi 

 

Giriş: Remodelling’ in vasküler komponenti, anjiogenik ve anti-anjiogenik faktörler 

arasındaki denge ile düzenlenmektedir. Allerjik rinitli hastalarda alt hava yolu remodelling’i 

ve bunun BAD ile ilişkisi hakkında bilinenler son derece sınırlıdır. Çalışmamızda, MAR’lı ve 

PAR’lı hastalarda bronşial vasküler remodelling; güçlü anjiogenik faktör olan VEGF ve anti-

anjiogenik faktör olan Endostatin ölçümüyle değerlendirildi ve  metakolin BAD ile ilişkisi 

araştırıldı.  

 

Gereç ve Yöntem: Allerjik rinit ile uyumlu öyküsü olan, prik testinde sadece polen duyarlığı 

saptanan ve astımı olmayan 30 MAR’lı hasta ile, AR ile uyumlu öyküsü olan prik testinde 

mite duyarlığı saptanan astımı olmayan 30 PAR’lı hasta ve sağlıklı 14 kişi çalışmaya alındı. 

Olgulara, metakolin bronş provokasyonu ve balgam indüksiyonu uygulandı. İndükte balgam 

sedimentinde en az 400 hücre sayılarak hücre dağılımına bakıldı. İndükte balgam 

supernatantlarında VEGF ve Endostatin’in ELISA ile ölçümüyle vasküler remodelling 

değerlendirildi. 

 

Bulgular: Mevsimsel allerjik rinitli ve PAR’lı hastaların indükte balgam eozinofil düzeyleri 

sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0.001). Metakolin BAD olan 

MAR’lı ve PAR’lı hastalarda eozinofil düzeyi BAD olmayan MAR’lı ve PAR’lı hastalara 

göre anlamlı yüksek saptandı ancak metakolin PC20 değeri ile eozinofil arasında korelasyon 

bulunmadı. Bronş aşırı duyarlığı olan MAR’lı hastalarda indükte balgam VEGF düzeyi, BAD 

olmayan MAR’lı hastalara (p=0.04) ve sağlıklı kontrollere göre (p=0.014) anlamlı olarak 

yüksek saptandı. Endostatin düzeyi ise, BAD olmayan MAR’lı hastalar ve sağlıklı 

kontrollerden daha düşük bulundu (sırasıyla; p=0,020, p=0,014). VEGF/Endostatin oranları 

BAD olan  MAR’lı hastalarda BAD olmayan MAR’lı hastalara ve sağlıklı kontrollere göre 

anlamlı yüksekti (sırasıyla; p=0.009, p=0.019). Metakolin PC20 değeri ile VEGF ve 

Endostatin düzeyleri arasında istatistiki anlamlı bir ilişki bulunmadı. BAD olan PAR’lı 

hastalarda VEGF, Endostatin ve VEGF/Endostatin düzeyleri açısından BAD olmayan PAR’lı 
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hastalar ve sağlıklı kontrollere göre anlamlı farklılık saptanmadı. Mevsimsel allerjik rinitli ve 

PAR’lı hastalarda VEGF, Endostatin düzeyi ve VEGF/Endostatin oranı ile eozinofil arasında 

anlamlı korelasyon bulunmadı. Mevsimsel allerjik rinitli hastalarda VEGF ile Endostatin 

arasında ters yönlü güçlü bir korelasyon saptandı. 

 

Sonuç: Bu çalışma MAR’lı ve PAR’lı hastaların bronşial sistemlerinde anjiogenik ve 

antianjiogenik aktivitenin indükte balgamda VEGF, Endostatin düzeyi ve VEGF/Endostatin 

oranı ölçümü ile değerlendirildiği ilk çalışmadır. Çalışmamızda hem MAR’lı hemde PAR’lı 

hastalarda alt hava yollarında astım olmamasına karşın eozinofilik inflamasyonun olduğu ve 

bu inflamasyonun BAD ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bronş aşırı duyarlığı olan MAR’lı 

hastalar, BAD olmayan MAR’lı hastalar ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında; VEGF 

düzeyinin anlamlı yüksek, Endostatin düzeyinin anlamlı düşük, VEGF/Endostatin oranının 

anlamlı yüksek saptanması BAD olan MAR’lı hastalardaki vasküler remodelling’in varlığını 

ve bunun metakolin BAD ile ilişkisini göstermektedir. Ancak beklentilerimizin tersine ne 

vasküler remodelling parametreleri ne de bunun BAD ile ilişkisi PAR hastalarda 

gösterilememiştir. Bu durumunda allerjen maruziyet yoğunluğu, semptom şiddeti ve süresi ile 

ilgili olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle polen sezonu ve sonrası ölçümlerinin 

yapılması, PAR’lı hastalarda ev ve iş yeri mite allerjen düzeylerinin saptanması ve bu 

düzeylerin indükte balgam sonuçları ile ilişkisinin değerlendirilmesi ile daha sağlıklı sonuçlar 

elde edilebilir.  Ayrıca bizim çalışmamız kesitsel bir çalışmaydı. Bu kesitsel veriler, astımı 

olmayan AR’lı hastalarda astım gelişimine katkıları açısından prospektif çalışmalarla 

değerlendirilmelidir.  

 

Anahtar kelimeler: allerjik rinit, bronş aşırı duyarlığı, VEGF, endostatin, vasküler 

remodelling. 
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SUMMARY 

 

Evaluation of Bronchial Remodelling via Measurment of Vascular Endothelial Grovth 

Factor and Endostatin Levels in Induced Sputum and Their Relationship to Bronchial 

Hyperreactivity in Patients with Seasonal Allergic Rhinitis and Perennial Allergic 

Rhinitis.  

 

Introduction: The vascular component of remodelling is regulated by the balance between 

angiogenic and anti-angiogenic factors. Knowledge about the pathogenesis of bronchial 

hyperreactivity (BHR) in patients with allergic rhinitis and its relationship with lower airway 

remodelling is extremely limited. This study evaluated bronchial vascular remodelling via 

measurement of the potent anjiogenic factor, vascular endothelial growth factor (VEGF), and 

an anti-anjiogenic factor, Endostatin, and evaluated their relationship with methacholine BHR 

in patients with perennial allergic rhinitis (PAR) and seasonal allergic rhinitis (SAR).  

 

Method: The study group consisted of 30 non asthmatic SAR patients with a compatible 

history of allergic rhinitis  and a prick test positivity to grass pollen, 30 non asthmatic PAR 

patients with a compatible history of allergic rhinitis  and a prick test positivity to house dust 

mite and 14 nonatopic healthy controls. All subjects underwent the induced sputum and 

methacholine bronchial provocation test. Differential cell counts were performed and at least 

400 non-epithelial cells were counted. Vascular remodelling was evaluated via measurements 

of VEGF, and Endostatin by ELISA in induced sputum supernatants. 

 

Results: Median numbers of eosinophil in induced sputum were significantly higher in 

patients with SAR and PAR compared to healthy controls (p<0.001). The percentages of 

eosinophils in the induced sputum were significantly increased  in BHR positive patients with 

SAR and PAR compared to BHR negative patients with SAR and PAR. However, eosinophil 

and PC20 methacholine was not correlated. The levels of VEGF were significantly higher in 

SAR patients with BHR than in SAR patients without BHR and healthy controls 

(respectively; p=0.014, p=0.04). The levels of Endostatin were significantly lower in SAR 

patients with BHR than in SAR patients without BHR and healthy controls (respectively; 

p=0.020, p=0.014). The ratio of VEGF/Endostatin was significantly higher in SAR patients 

with BHR than in SAR patients without BHR and healthy controls (respectiveley; p=0.009, 

p=0.019). However, no significant correlation between PC20 methacholine and  levels of 
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VEGF, Endostatin was found. There were no significant differences between patients with 

BHR positive or negative PAR, and controls in terms of levels of  VEGF, Endostatin and 

VEGF/Endostatin ratio. There were no relationships between eosinophil and VEGF, 

Endostatin  in SAR and PAR patients. There was a strong inverse correlation between the 

VEGF and Endostatin in patients with seasonal allergic rhinitis. 

 

Conclusions: This is the first study about levels of VEGF, Endostatin, VEGF/Endostatin ratio 

in induced sputum in patients with SAR and PAR investigating the presence of anjiogenic and 

anti-anjiogenic activity in their bronchial systems.  In our study, eosinophilic inflammation 

have been shown in lower airways of non asthmatic SAR and PAR patients. This 

inflammation was associated with BHR. Comparing BHR positive SAR patients with  BHR 

negative SAR patients and healthy controls; VEGF levels were significantly higher, 

Endostatin levels significantly lower, VEGF / Endostatin ratio significantly at a higher rate 

which shows presence of vascular remodelling and its association with  methacholine BHR. 

However, contrary to our expectations, neither the parameters of vascular remodelling nor its 

association with BHR  could be demonstrated in patients with PAR. We think that this 

situation may be related with the intensity of allergen exposure, symptom severity and 

duration of symptoms.  Therefore, a measure of the pollen counts during the pollen season 

and out-of pollen season, measurements of house dust mite allergen levels in homes and 

works of patients with PAR and evaluation of the relationship between these levels with the 

results of induced sputum can yield more reliable results. In addition, our study was a cross-

sectional study. This cross-sectional data should be evaluated with prospective studies in 

terms of factors that contribute to the development of asthma in patients with allergic rhinitis 

without asthma.  

 

Keywords: allergic rhinitis, bronchial hyperreactivity, VEGF, endostatin, vascular 

remodelling 
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II. Amaç ve Kapsam  

 

Astım ve Allerjik rinit (AR) oldukça sık karşılaşılan ve çoğunlukla birbirine eşlik eden 

hastalıklardır. Astımlı hastalarda AR prevelansı %80 gibi yüksek oranlarda rapor edilirken, 

AR’lı hastalardaki astım prevelansı %10’dan %40’a kadar değişen oranlarda bildirilmiştir. 

Astım ve AR arasındaki bağlantıyı vurgulamak amacıyla tek havayolu-tek hastalık ve allerjik 

rinobronşit tanımları kullanılmıştır (1, 2). Allerjik rinit astım gelişimi için bir risk faktörü 

olarak değerlendirilmektedir ve uzun dönem takip çalışmalarında rinitli hastalarda astım 

gelişme oranının, rinit olmayanlara göre 3 kat daha fazla olduğu görülmüştür (3).      

 

Astımın en önemli komponentlerinden biri olan bronş aşırı duyarlığı (BAD), AR’lı hastalarıda 

da görülmektedir. Astım’ı olmayan AR’lı hastalarda kullanılan yönteme ve testin yapıldığı 

döneme bağlı olarak %24-83 oranında nonspesifik BAD saptanmıştır (4). Özellikle 

nonspesifik metakolin bronkoprovokasyon testine (BPT) pozitif yanıt veren AR’lı hastalarda 

astıma gidiş daha sık görülmektedir. Hem mevsimsel allerjik rinit (MAR) hemde perennial 

allerjik rinitli (PAR) hastalarda astım gelişiminde BAD’ın önemli bir risk faktörü olduğu 

yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur (5).   

 

Hava yollarının kronik inflamasyonu astımının en temel histopatolojik özelliğidir. Son 

yıllarda astımın bu karakteristik özelliğine remodelling olarak adlandırılan hava yollarının 

yapısal elemanlardaki değişiklerin eşlik ettiği gösterilmiştir. Bu süreç inflamasyonun sonucu 

olarak ortaya çıkabileceği gibi allerjik inflamasyondan bağımsız olarak da gelişebilmektedir 

(6-9).  

 

Hava yolu remodelling’i, subepitelyal fibrozis, düz kas kitlesinde artış, submukozal bezlerde 

büyüme ve yeni kan damarlarının oluşumunu içine alan hava yolu yapısındaki kronik 

değişikliklerdir. Yeni kan damarlarının oluşumu olarak tanımlanan anjiogenezis, astımda hava 

yolu remodelling’inin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Anjiogenezis oluşumunda 

fibroblast growth factor (FGF), hepatocyte growth factor, platelet-derived growth factor, 

anjiogenin ve vascular endothelial growth factor (VEGF)  gibi bazı anjiogenik faktörler rol 

almaktadır. VEGF en potent anjiogenik faktörlerden birisidir. Endotelyal hücre 

proliferasyonunu stimule ederek anjiogenezise neden olan VEGF, akciğerlerin de içinde 

olduğu birçok vaskülarize organda geniş bir şekilde eksprese edilmektedir (10). Astım 

patogenezi ile olan ilişkisi son zamanlarda oldukça dikkatleri çekmiş ve bu konuda yapılan 
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indükte balgam, bronkoalveolar lavaj (BAL) ve transbronşial biyopsi çalışmalarında astımlı 

kişilerin hava yollarında artmış VEGF düzeyleri gösterilmiştir. Hava yolu duvar kalınlaşması 

artışına önemli katkıda bulunan anjiogenezis, hava yolu lümeninde daralma ve BAD ile ilgili 

bulunmuştur (11-14).  

 

Anjiogenik faktörler endotelyal hücre proliferasyonunu uyararak yeni kan damarlarının 

oluşumuna neden olurken, antianjiogenik ajanlar anjiogenezis oluşumunu inhibe etmektedir. 

Endostatin, direk olarak endotelyal büyümeyi ve migrasyonu inhibe eden, apoptozisi 

hızlandıran ve VEGF’yi antogonize eden en güçlü antianjiogenik faktördür (15). Remodelling’ 

in vasküler komponenti, anjiogenik ve anti-anjiogenik faktörler arasındaki denge ile 

düzenlenmektedir. Astımlı hastalarda bu dengenin indükte balgam örneğinde değerlendirildiği 

yalnızca bir çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada VEGF/Endostatin oranının astımlı 

hastalarda sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu gösterilmiş ve bu 

yüksekliğin astım patogonezinde önemli olabileceği vurgulanmıştır (16).  

 

Astımda bronşlardaki inflamasyon, BAD, remodelling ve bunun anjiogenezis komponenti ile 

ilişkili birçok sayıda çalışma yapılmıştır (6-9, 11, 12, 16). Fakat AR’lı hastalarda bu konuda 

yapılan çalışmalar çok sınırlı sayıdadır. Astım patogenezinde yer alan inflamasyon, 

remodelling ve bunun BAD ile ilişkisinin gösterildiği çalışmalar ve yeni gelişmeler, AR’lı 

hastalarda da alt hava yollarında inflamasyon, BAD ve remodelling ile ilgili çalışmaların 

yapılmasını tetiklemiştir. Bununla ilgili olarak yakın zamanda AR’lı hastalarda yapılan bir 

çalışmada, indükte balgamda VEGF ve Interlökin (IL)-5 düzeylerine bakılmış ve bu 

parametrelerin BAD gelişiminin önemli belirteçleri olabileceği bildirilmiştir (17). Allerjik 

rinitlilerde; alt hava yolunda inflamasyon BAD ve remodelling ile ilgili cevaplanmamış 

birçok soru bulunmaktadır ve bunların aydınlatılması için de çok fazla çalışmaya gereksinim 

vardır. Üstelik rinitin mevsimsel ve perennial olmasının yani allerjenle karşılaşma süresinin 

farklı olmasının hava yolu inflamasyonu ve remodelling’inin üzerinde etkisi 

değerlendirilmemiştir.  

 

Bu nedenle bu çalışmada; MAR’lı hastalar ve PAR’lı hastalarda, alt hava yolu hücrelerini ve 

sitokinlerini incelenmede non-invaziv bir metod olan indükte balgam yöntemi kullanılarak; alt 

hava yolu inflamasyonu, remodelling’in vasküler komponenti ve bunun BAD ile ilişkisini 

değerlendirmeyi amaçladık.  

Bu amaçla; Allerjik rinit öyküsü olan ve deri testi duyarlığına göre:  
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A- MAR ve PAR olarak ayrılmış hastalarda: 

1- Metakolin ile nonspesifik BAD ölçüldü. 

2- İndükte balgam örneği alındı ve bu örnekte; 

         * Hücresel dağılım incelendi. 

         * VEGF, Endostatin düzeyi ve VEGF/Endostatin oranı ölçüldü.  

         * Sonuçlar MAR ve PAR’ lı olgular arasında karşılaştırıldı. 

 * VEGF, Endostatin düzeyi ve VEGF/Endostatin oranı ile metakolin  BAD 

ilişkisi incelendi. 

 

B. Öyküde AR olmayan, sağlıklı kontrollerde  

1- Metakolin ile nonspesifik BAD ölçüldü. 

2- Prik testler ile atopi varlığı değerlendirildi. 

3- Nonatopik ve BAD (-), sağlıklı kontrollerden indükte balgam örneği alındı ve bu 

örnekte; 

         *Hücresel dağılım incelendi. 

         * VEGF, Endostatin düzeyi ve VEGF/Endostatin oranı ölçüldü.  

         * Sonuçlar MAR ve PAR olan olguların sonuçları ile karşılaştırıldı. 
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III. Materyal ve Yöntem  

 

3.1. Çalışma grubu 

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji 

Hastalıkları Bilim Dalı polikliniğinde 2009-2010 yılları arasında görülen ve mevsimsel veya 

yıl boyu burun akıntısı, hapşırık, burun tıkanıklığı ve burun kaşıntı gibi AR’a uyan 

yakınmaları olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu olarak ise AR düşündüren 

öyküsü olmayan sağlıklı olgular alındı.  

 

Hastaların çalışma anında ve çalışmadan önceki bir ay içerisinde enfeksiyon geçirmemiş 

olmasına dikkat edildi. Allerjik rinit öyküsü olan hastaların hiçbirisinde astım 

düşündürebilecek, nefes darlığı, göğüste baskı, hırıltı ve öksürük gibi semptom ve bulgu 

yoktu. Hastalarda ve kontrol grubunda sistemik hastalık ve bununla ilgili ilaç kullanım öyküsü 

ve indükte balgamda hücre sayımlarını etkileyebilecek akut ve kronik akciğer hastalığı yoktu. 

Ayrıca indükte balgam analiz sonuçlarını ve bronş provokasyon testini etkileyebilme 

potansiyeli nedeniyle hem hasta hemde kontrol grubundaki kişiler sigara içmeyenler 

arasından seçildi. Gebe olanlar, çalışmaya katılmak istemeyenler ve başvuru sırasında 

testlerin yapılmasına olanak vermeyecek şekilde yakınmaları olanlar çalışmaya dahil 

edilmedi. 

 

Çalışma için Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Etik Kurulundan onay alındı ( Tarih: 

25.05.2009, Karar No: 152-4759). Çalışma kriterlerine uyan hasta ve kontroller araştırma 

hakkında bilgilendirildi. Bunlar içinde araştırmaya katılmayı kabul eden ve bilgilendirilmiş 

yazılı onam formunu imzalayan olgular çalışmaya alındı.  
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3.2. Çalışma Protokolu 

 

Klinik olarak MAR ve PAR düşündüren olgulara ve sağlıklı kontrollere önce prik yöntemi ile 

cilt testleri yapıldı. Olgulara klinik ve cilt testi sonuçlarına göre MAR ve PAR tanısı 

konulduktan sonra metakolin BPT ve arkasından indükte balgam işlemleri uygulandı. 

Metokolin BPT’nin indükte balgamda hücre dağılımını ve supernatantta ölçülecek sitokin 

düzeylerini etkilemeyeceği bilinmekle birlikte yine de indükte balgam işlemi metakolin 

BPT’den en az 3 gün sonra uygulandı (Şekil 3.1).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1. Çalışma planı 

 

 

 

 

 

Hasta  ve sağlıklı 

kontrollerin seçimi 

(2009-2010) 

Mevsimsel allerjik 

rinit (Mayıs -Ağustos 

2009) 

Mayıs -Temmu 

 

Perennial allerjik rinit      

(Eylül 2009 -Mayıs 

2010) 

Metakolin 

bronkoprovokasyon 

testi 

Balgam 

indüksiyonu 

Hücre sedimentinde 

en az 400 non-

epitelyal hücre sayımı 

Supernatantta VEGF ve 

Endostatin düzeyi 

ölçümü 

Prik testi 

Nonatopik nonallerjik 

sağlıklı kontrol 
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3.3. Prik testler 

 

Prik testi, en sık AR ile birlikte olan 11 genel aeroallerjen (Dermatophagoides pteronyssinus, 

Dermatophagoides farinae, çayır, ağaç, hububat ve yabani ot polenleri, kedi, köpek, 

Alternaria, Cladosporium, hamamböceği) kullanılarak yapıldı (Allergopharma, İsveç). 

Hastaların işlem öncesi en az bir hafta içerisinde deri testi cevabını etkileyebilecek 

antihistaminik veya benzeri ilaçları almamalarına dikkat edildi. Allerjen ekstreleri hastanın 

koluna damlatıldıktan sonra epidermis ince bir lanset yardımıyla delinerek 20 dakika 

beklendi. Allerjen ekstreleri arasındaki mesafe 2 cm. den fazla olacak şekilde uygulandı.  

Negatif kontrol olarak serum fizyolojik, pozitif kontrol olarak histamin kullanıldı. 20 dakika 

sonunda endurasyon çapının, negatif kontrol ile ortaya çıkan endurasyon çapından ≥3mm 

olması pozitif olarak kabul edildi (94).  

 

3.4. Solunum fonksiyon ve bronkoprovokasyon testleri 

Solunum fonksiyon testi ölçümleri Flowhandy Zan 100 USB (Germany) marka akım duyarlı 

spirometri ile yapıldı. Nonspesifik BAD’ın ölçümünde metakolin kullanılarak provokasyon 

yapıldı. Başlangıç FEV1 değerleri, beklenen FEV1’e göre %70 ve üstünde olan olgular 

çalışmaya alındı. Metakolin BPT Koko dozimetre (nSpire health Inc, USA) ile tidal volum 

metodu kullanılarak 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 mg/ml dozlarında yapıldı. Metakolin PC20’nin 

<16mg/ml olması pozitivite kriteri olarak alındı (95). Bronkoprovokasyon testi uygulama 

protokolu aşağıda belirtilmiştir. 

 

1. Hastalara test sabahı kafein içeren yiyecek ve içeçek almaması anlatıldı. 

2. Metakolin solusyonu test başlamadan 30 dakika önce buzdolabından  çıkartıldı. 

3. Hastaya nebülizatörü uygun şekilde tutması öğretilerek 2 dakika süre ile tidal 

volümle nefes alıp verme işlemi uygulandı. 

4. İki dakikalık süre tamamlanınca en geç 60-180 saniye sonra üç kez FEV1 ölçümü 

yapılarak en iyi FEV1 değeri alındı.  

5. Metakolin öncesi ilk dilüsyon olarak %0.9 NaCI kullanıldı.  

6. Serum fizyolojikle elde edilen FEV1 değerinde %20’den fazla bir düşme olduysa 

metakolin verilmedi, daha az bir düşme olduysa metakolin ile teste başlandı. 
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7. Metakolin ile elde edilen FEV1 değerinde, %20 daha az bir düşme olduysa 

metakolinin bir üst dozuna geçildi, %20’den fazla düşme olduysa metakolin 

verilmesi kesilerek, provokasyon işlemi sonlandırıldı. Ardından 200 µg sabutamol 

(Ventolin
TM

, GSK, UK) inhalasyonu yaptırılarak, 15 dakika sonra solunum 

fonksiyon testi kontrolu yapıldı. 

 

3.5. İndükte Balgam Analizi  

 

3.5.1. Gerekli Malzeme ve Gereçler 

 

 Steril salin solüsyonları (%3, % 4.5,  %5) 

 Ultrasonik nebulizatör (1ml/dk)  

 Spirometre /Pefmetre 

 Resüsitasyon için gerekli olan malzemeler ve ilaçlar 

 Santrifüj - sitosantrifüj  

 48 µm kalınlığında naylon ağ 

 Falcon tüpleri 

 Ependorf tüpleri 

 Otomatik pipetler ve pipet uçları 

 Thoma lamı 

 Lam  

 Dithiothreitol (DTT) 

 

 

3.5.2. Balgam indüksiyonu  (90)  

 Hastaya işlem ile ilgili bilgi verildi. 

 Bronkodilatör öncesi FEV1 ve PEF değerleri ölçüldü. 

 Hastalara 200-400 µg salbutamol (Ventolin
TM

, GSK, UK) inhale ettirildi. 

 10 dk sonra bronkodilatör sonrası FEV1 ve PEF değeri ölçüldü. Bronkodilatör sonrası 

FEV1> 1 L veya FEV1> %60 (beklenenin) olanlara işlem uygulandı. 

 Ultrasonik nebülizatöre (Omron NE-U17, Japan)  %3’lük NaCI konularak 

indüksiyona başlandı, hastanın balgam çıkarıp çıkaramamasına göre dozlar %4.5, %5 

NaCI olarak arttırıldı. 
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 İndüksiyon işlemi 7’şer dakikalık sürelerle uygulandı. 

 Her indüksiyon süresinin sonunda FEV1 ve PEF değeri ölçüldü. FEV1 veya PEF 

değerinde %20 veya üzeri düşüş izlendiğinde işleme son verildi. 

 Her indüksiyon sonrası hastalardan ağızlarını su ile çalkalayarak boşaltmaları 

sonrasında da öksürerek balgam çıkarmaları istendi. Balgam çıkartamayan ve FEV1 

değerinde %20’den fazla düşme olmayan hastalarda bir sonraki dozda indüksiyon 

işlemine geçildi. 

 

3.5.3. Balgam işlenmesi 

İndükte balgam örneğinden en iyi sonucun elde edilebilmesi için örnek alındıktan hemen 

sonra incelenmeye alındı (89). İndükte balgam:  

 

1. Petri kabı içindeki tüm balgam örneği plastik forsepsler ile daha önceden ağırlığı bilinen bir 

kap içerisinde tartıldı (Vibra Shinko Denshi Co., Ltd. Japan) 

2. Balgama eş hacimde %0.1 DDT ( sputalysin çalışma solüsyonu) eklendi. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bir pipet aracılığıyla birkaç kez karıştırıldı.  

4. Minumum 15 dk. oda sıcaklığında  vortekslendi. 

5. 48 m naylon filtreden geçirilerek debris ve mukus uzaklaştırıldı. 

6. Kalan filtrat tartıldı. 

7. Viyabilite değerlendirildi ve total hücre sayımı (THS) yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

Sputalysin Çalışma Solüsyonu  

1 gr DTT + 100 ml distile su = %1 DTT  (Bu solüsyon 1 ay süreyle +4 C’de   

saklanabilir) 

Her analizde,  

%1 DTT’den 1ml + 9 ml PBS (Phosphate-buffered saline)= %0.1 DTT 

(sputolysin çalışma solusyonu) hazırlandı. 

THS için,  

10 l trypan blue + 10 l filtrat Neubauer hemositometresinde / Thoma lamında 

sayıldı. 

Viyabilite = Canlı Hücreler / Canlı + Ölü Hücreler,   %40 ise materyal 

uygun kabul edildi. 

THS = Sayılan hücreler (silyalı epitel hücreleri dahil) x 2 x 2x 10
4
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8.  Filtrat 450xg de 10 dakika santrifüj (Rotina 38R Hettich, Germany)  edildi. 

9. Supernatant kısım aspire edilerek Eppendorf tüplere alındı. Üzerine hasta ismi, protokolü 

ve tarih yazılarak ELISA yöntemiyle VEGF ve Endostatinin çalışılması için -80 C’de 

saklandı (Sanyo freezer MDF-U3086S, Japan). 

10. Kalan hücre sedimenti tekrar PBS ile suspanse edildi. Sedimente eklenecek PBS miktarı 

aşağıdaki formule göre hesaplandı.  

       

 

11. Suspanse edilen hücre sedimentinden 60 µl sitosantrifüj tüplerine (Shandon E2 single 

cytofunnel, Thermo scientific, UK) koyularak 42xg de 6 dakika santrifüj (Shandon 

scientific ltd, cytospin3, UK) edilerek sitospinler hazırlandı. 

12. Sitospinler Giemsa boyası ile boyandı. En az 400 nonepitelyal hücre sayılarak hücre 

dağılımı incelendi. 

 

 3.6. Hücre sayımının değerlendirilmesi, VEGF ve Endostatinin ölçümü  

 

Sitospin preparatlarda hücre sayımları, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim 

Dalı, Sitoloji Bilim Dalından bir sitolog tarafından tek kör olarak, her bir lamda en az 400 

nonepitelyal hücre sayılarak yapıldı. Makrofaj, nötrofil, eozinofil ve lenfosit oranları, ışık 

mikroskopisinde (x400) incelenerek total hücre sayısına göre hesaplandı. 

 

Üretici firmanın spesifik ELISA kitlerinin uygulama talimatnamesine uygun olarak VEGF-A 

(Human VEGF-A ELISA, Vienna, Austria) ve Endostatin (Human Endostatin ELISA, R&D 

system Inc. Minneapolis, USA) düzeyleri belirlendi. Öncelikle, VEGF ve Endostatin için 

standart eğriler elde edildi. Olguların indükte balgam supernatantlarından VEGF ve 

Endostatin düzeyinin belirlenmesi için alınan örnekler plate içindeki kuyucuklara koyuldu. Bu 

kuyucukların yüzeyinde kaplı olan VEGF ve Endostatin antikorlarına bağlanmaları için 2 saat 

inkübe edildi. Sonrasında bağlanmayan maddelerin uzaklaştırılması amacıyla buffer solusyon 

ile yıkama yapıldı. Kuyucuklara VEGF ve Endostatin için spesifik konjugatlar eklendi 

(VEGF-A için biotin konjugat, Endostatin için horseradish peroxidase konjugat). VEGF için 1 

saat Endostatin için 2 saat süren ikinici inkübasyon gerçekleştirildi. Bağlanmayan maddeler 

yıkama ile uzaklaştırıldıktan sonra substratlar eklendi (VEGF-A için tetramethyl-benzidine, 

Endostatin için hydrogen peroxide-choromogen). 30 dakika inkübasyondan sonra stop 

1 ml’de ortalama 10
6
 hücre olmasından yola çıkılarak,  alınan balgam 

örneğindeki hesapladığımız THS’ye göre oranlama yapılarak eklenecek olan 

PBS belirlendi.  
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solusyonları (VEGF-A için phosphoric acid,  Endostatin için sulfiric acid) eklendi ve hem 

VEGF hemde Endostatin için 450 nm dalga boyunda okuma yapıldı (DYNEX Technologies 

DSX Modal Microelisa Analyzer). İndükte balgamdaki VEGF-A ve endostatin 

konsantrasyonu standart eğri ile karşılaştırılarak ölçüldü. Ölçüm limitleri; VEGF-A için 7.9 

pg/ml, endostatin için 23 pg/ml idi. Intra/inter-assay değişkenleri, VEGF-A için  %6.8 ve 

%8.3, Endostatin için %6,9 ve %7,9 olarak ölçüldü.  

 

 

3.7. İstatistik 

 

Verilerin özetlenmesinde, her bir grup için elde edilen median ve minimum-maksimum 

değerler kullanıldı. İkiden fazla grup arasındaki karşılaştırmalar Kruskal Wallis Varyans 

Analizi, iki grup arasındaki karşılaştırlamalar Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. 

Değişkenler arasındaki korelasyonlar Spearman’s rho korelasyon katsayısı ile incelendi. 

Eldeki veriler için parametrik test varsayımlarından olan normallik ve varyansların 

homojenliği varsayımları sağlanmadığı için grup karşılaştırmalarında ve korelasyon 

analizinde parametrik olmayan yöntemler kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p=0.05 olarak alındı. 

Veri girişi ve istatistiksel analizler SPSS v. 11.5 (SPSS Inc. Chicago, IL, USA) paket 

programı kullanılarak yapıldı.  
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IV. Analiz ve Bulgular  

4.1. Demografik özellikler 

Mevsimsel allerjik rinit tanısı ile uyumlu klinik öykü (polen sezonu boyunca tipik 

semptomlar: burun akıntısı, hapşırık, burun tıkanıklığı ve burun kaşıntısı varlığı) ve öyküyle 

uyumlu prik testinde çayır polen duyarlığı saptanan 48 hasta MAR grubuna; PAR tanısı ile 

uyumlu klinik öykü (yıl boyu semptomlar: burun akıntısı, hapşırık, burun tıkanıklığı ve 

kaşıntısı varlığı) ve öyküyle uyumlu prik testinde esas olarak mite duyarlığı saptanan 42 hasta 

PAR grubuna; rinit öyküleri olmayan ve nonatopik olan sağlıklı 24 olgu, kontrol grubuna 

dahil edildi. Tüm hastalara metakolin BPT yapıldı. En az üç gün sonra balgam indüksiyonu 

uygulandı. Fakat MAR grubundan 18, PAR grubundan 12, sağlıklı kontrol grubundan 10 

olgudan yeterli balgam örneği elde edilemedi. Bu nedenle yeterli ve uygun balgam çıkarabilen 

MAR grubundan 30 olgu (29’unda çayır polenine ek olarak yabani ot, ağaç ve hububat 

polenlerinden en az birine duyarlılık mevcuttu), PAR grubundan 30 olgu (dördünde mite 

duyarlığına ek olarak çayır polen duyarlığı da mevcuttu) ve sağlıklı kontrollerden 14 kişi 

olmak üzere toplam 74 kişi değerlendirmeye alındı. Çalışmaya dahil edilen AR’lı hastaların 

ve sağlıklı kontrollerin demografik özellikleri Tablo 4.1. de özetlenmiştir. Hastalar metakolin 

BAD’ı pozitif ve negatif olanlar olarak iki ayrı alt gruba ayrıldı. Mevsimsel allerjik rinitli 

hastaların 10’unda, PAR’lı olanların da 8’inde BAD pozitifliği saptandı (PC20<16 mg/ml). 

Sağlıklı kontrollerin tümünde metakolin PC20 düzeyi 16 mg/ml’nin üzerindeydi. Hastalar 

ARIA sınıflamasına göre değerlendirildiğinde; MAR’lı hastaların 25’i (%83) orta-ağır 

persistant, 5’i (%17) hafif persistant, PAR’lı hastaların 19’u (%63) orta-ağır persistant, 11’i 

(%37) hafif persistantdı.   

 

Tablo 4.1. Olguların demografik özellikleri 

  Sağlıklı Kontrol 

 n:14 

MAR  

n:30 

PAR  

n:30 

P değeri 

Cinsiyet n, (K/E)  5/9 12/18 21/9 *p=0.02 

Yaş (mean ±SD), yıl 30.6±6.3 30.5±10.3 31.9±11.4 p>0.05 

PC20 M  

(mg/ml) (mean±SD) 

>16 7.5±4.9 6.2±4.8 p>0.05 

FEV1 (%, mean±SD) 104.4±7.5 102.8±12.6 97.9±9.8 p>0.05 

FEF25-75 (%, mean±SD) 103.2±22.4 97.3±17.8 90.9±19.1 p>0.05 

  *:  PAR’lı hastalarda kadın oranı MAR’lı hastalara ve sağlıklı kontrollere göre daha yüksek. FEV1:Birinci 

saniyedeki forced expiratory volume. FEF25-75: Forced expiratory flow % 25–75. PC20 M: FEV1 de 

%20’lik düşüşe neden olan metakolin konsantrasyonu. MAR: Mevsimsel allerjik rinit.  PAR: Perennial 

allerjik rinit. M: Metakolin  
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4.2. İndükte balgam örneğinde MAR ve PAR’lı hastalarda ve sağlıklı kontrollerde 

inflamatuar hücrelerin incelenmesi 

 

Mevsimsel ve perennial allerjik rinitli hastaların ve sağıklı kontrollerin indükte 

balgamlarından hazırlanan sitospin preparatları Giemsa ile boyandı ve inflamatuar hücre 

dağılımı ışık mikroskopisinde değerlendirildi (x400). Mevsimsel allerjik rinitli hastalarla 

PAR’lı hastaların indükte balgam eozinofil, makrofaj, nötrofil, lenfosit oranları arasında 

anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Fakat indükte balgam eozinofili oranları hem MAR’lı 

hemde PAR’lı grupta sağlıklı kontrollere göre daha yüksek saptandı (p<0.001) (Tablo 4.2).  

 

Tablo 4.2. Allerjik rinitli hastaların ve sağlıklı kontrollerin indükte balgam inflamatuar 

hücre dağılımları 

 

 Sağlıklı kontrol MAR PAR p 

Eozinofil, % (min-max) 0 (0-0.2) 0.75 (0-18) 0.5 (0-7) P<0.001 

Makrofaj, % (min-max) 70.9 (42.5-92) 64.6 (10-89) 75 (52-92) p>0.05 

Nötrofil, % (min-max)  26.7 (7.5-54.8) 28.1 (7.4-88) 23 (5.5-46) p>0.05 

Lenfosit, % (min-max)  1 (0.2 -6) 1.7 (0-9) 1 (0-8) p>0.05 

 

 

4.3. Mevsimsel allerjik rinitli hastaların indükte balgamlarındaki inflamatuar hücre 

dağılımı ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması 

 

Mevsimsel allerjik rinitli hastalar ile sağlıklı kontrollerin indükte balgamlarındaki inflamatuar 

hücre dağılımları karşılaştırıldığında MAR’lı hastalardaki eozinofil oranı (median: 0.75, min-

max: 0-18) sağlıklı kontrollerden (median: 0, min-max: 0-0.2)  anlamlı olarak daha yüksek 

saptandı (p<0.001). Metakolin BAD pozitif olan  MAR’lı hastaların indükte balgamlarındaki 

eozinofil oranı BAD negatif MAR’lı hastalardan ve sağlıklı kontrollerden istatistiksel olarak 

daha yüksek bulundu (p<0.001). Bronş aşırı duyarlığı negatif olan MAR’lı hastaların indükte 

balgam eozinofil oranıda sağlıklı kontrollerden yüksek saptandı (p<0.001) (Tablo 4.3). 
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Tablo 4.3. Mevsimsel allerjik rinitli hastaların BAD’larına göre indükte balgamlarındaki 

hücre dağılımının sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması  

  MAR 

 Sağlıklı kontrol BAD (-) BAD (+) 

Eozinofil, % (min-max) 0 (0-0.2) 0 (0-1.2) ** 1.5 (0.5-18) * 

Makrofaj, % (min-max) 70.9 (42.5-92) 58.45 (10-89.2) 71.1 (28.2-85.9) 

Nötrofil, % (min-max)  26.7 (7.5-54.8) 36.2 (7.4-88) 21.9 (11.2-59.2) 

Lenfosit, % (min-max)  1 (0.2 -6) 1.75 (0.7-7.6) 1.5 (0-9) 

*: BAD negatif MAR’lılara ve sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak daha yüksek (p<0.001).  **:Sağlıklı 

kontrollere göre anlamlı olarak daha yüksek (p<0.001).  Veriler median ve minumum-maksimum değerleri 

olarak gösterilmiştir 

 

4.4. Perennial allerjik rinitli hastaların indükte balgamlarındaki inflamatuar hücre 

dağılımı ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması 

 

Parennial allerjik rinitli hastalar ile sağlıklı kontrollerin indükte balgamlarındaki hücre 

dağılımları karşılaştırıldığında, PAR’lı hastalardaki eozinofil oranı (median: 0.5, min-max :0-

7) sağlıklı kontrollerden (median: 0, min-max: 0-0.2)  anlamlı olarak daha yüksek saptandı 

(p<0.001). Bronş aşırı duyarlığı olan PAR’lı hastaların indükte balgamlarındaki eozinofil 

oranı BAD olmayan PAR’lı hastalardan ve sağlıklı kontrollerden istatistiksel olarak daha 

yüksek bulundu (p<0.001). Bronş aşırı duyarlığı negatif olan PAR’lı hastaların indükte 

balgam eozinofil oranıda sağlıklı kontrollerden yüksek saptandı (p<0.001) (Tablo 4.4). 

 

 

Tablo 4.4. Perennial allerjik rinitli hastaların BAD’larına göre indükte balgamlarındaki hücre 

dağılımının sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması  

 

  PAR  

 Sağlıklı kontrol BAD (-) BAD (+) 

Eozinofil, % (min-max) 0 (0-0.2) 0.4 (0-1.6)** 2.9 (0.3-7)* 

Makrofaj, % (min-max) 70.9 (42.5-92) 78 (52-92) 62.5 (52-86) 

Nötrofil, % (min-max)  26.7 (7.5-54.8) 20 (5.5-46) 30.5 (10-42) 

Lenfosit, % (min-max)  1 (0.2 -6) 1.2 (0-3.8) 1 (0-8) 

*: BAD negatif PAR’lılara ve sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak daha yüksek (p<0.001).  **:Sağlıklı 

kontrollere göre anlamlı olarak daha yüksek (p<0.001).  Veriler median ve minumum-maksimum değerleri 

olarak gösterilmiştir 
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4.5. Tüm olgularda Metakolin BAD’a göre eozinofil oranlarının karşılaştırılması 

 

Metakolin BAD pozitif ve negatif olan hastalarla sağlıklı kontroller indükte balgam eozinofil 

oranı açısından karşılaştırıldığında BAD pozitif olan hastalarda ( median: 2.4, min-max: 0.3-

18)  hem BAD negatif olan hastalardan (median: 0.25, min-max: 0-1.6, p<0.001) hem de 

sağlıklı kontrollerden (median: 0, min-max: 0-0.2, p<0.001) anlamlı olarak daha yüksek 

eozinofil oranı mevcuttu. Bronş aşırı duyarlığı negatif olan hastalardaki eozinofili oranı da 

sağlıklı kontrollerden daha yüksek saptandı (p<0.001).  

 

4.6. Mevsimsel allerjik rinitli hastalarda, PAR’lı hastalarda ve sağlıklı kontrollerde 

VEGF, Endostatin düzeyleri ve VEGF/Endostatin oranı 

 

Mevsimsel ve perennial allerjik rinitli hastalarda alt hava yollarında vasküler remodelling 

gelişimini incelemek amacıyla anjiogenezisin en potent anjiogenik (VEGF) ve antianjiogenik 

(Endostatin) faktörleri indükte balgam supernatantında ölçüldü ve sonuçlar sağlıklı 

kontrollerle karşılaştırıldı. Mevsimsel allerjik rinitli hastaların indükte balgamdaki VEGF 

düzeyi sağlıklı kontrollerden daha yüksek saptandı, fakat bu yükseklik istatistiki olarak 

anlamlı değildi. Endostatin düzeyi ise kontrol grubundan düşük saptandı ancak bu düşüklük 

istatistiki olarak anlamlı değildi. VEGF/Endostatin oranı MAR’lı hastalarda sağlıklı kontrol 

grubuna göre daha yüksek saptandı fakat bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (Tablo 

4.5).    

 

Perennial allerjik rinitli hastalarda bu parametreler incelendiğinde, indükte balgamdaki VEGF 

düzeyi sağlıklı kontrollerden daha yüksek saptandı, fakat istatistiksel anlamlılık elde 

edilemedi. Perennial allerjik rinitli hastaların indükte balgamlarındaki Endostatin düzeyi ise 

kontrol grubundan düşük saptandı, fakat istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı. VEGF/Endostatin 

oranı PAR’lı hastalarda kontrol grubuna göre daha yüksekti fakat bu yükseklik istatistiki 

olarak anlamlı değildi (Tablo 4.5). 

 

 

 

 



19 

Tablo 4.5. Allerjik rinitli hastalarda ve sağlıklı kontrollerde indükte balgamdaki VEGF, 

Endostatin düzeyleri ve VEGF/Endostatin oranı 

 

 Sağlıklı 

kontrol 

MAR PAR p 

VEGF, median  

(min-max), pg/ml 

24.9 (8-67) 26.4 (7-242) 37.9 (5-373) p>0.05 

Endostatin, median  

(min-max), pg/ml 

644 (223-1123) 422 (153-1093) 532.5 (150-2125) p>0.05 

VEGF/Endostatin 0.04 0.045 0.057 p>0.05 

 

 

 4.7. Mevsimsel allerjik rinitli hastalarda VEGF, Endostain düzeyi ve VEGF/Endostatin 

oranının metakolin BAD’ına göre değerlendirilmesi ve sağlıklı kontrollerle 

karşılaştırılması 

 

Bronş aşırı duyarlığı olan (n:10) MAR’lı hastaların indükte balgam supernatantlarındaki 

VEGF düzeyi BAD olmayan (n:20) MAR’lı hastalara ve sağlıklı kontrollere göre istatistiksel 

olarak daha yüksek saptandı. İndükte balgam Endostatin düzeyi ise BAD olan MAR’lı 

hastalarda, BAD olmayan MAR’lı hastalara ve sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak daha 

düşük bulundu. Bronş aşırı duyarlığı olan MAR’lı hastaların indükte balgamlarındaki 

VEGF/Endostatin oranları BAD olmayan MAR’lılardan ve sağlıklı kontrollerden anlamlı 

olarak daha yüksek saptandı. Sonuç olarak; MAR’lı hastalarda VEGF, Endostain düzeyi ve 

VEGF/Endostatin oranı BAD’larına göre değerlendirildiğinde BAD olanlarla olmayanlar ve 

sağlıklı kontroller arasında anlamlı farklılıklar saptandı (Tablo 4.6). 
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Tablo 4.6. Mevsimsel allerjik rinitli hastaların BAD’larına göre indükte balgamdaki VEGF, 

Endostatin düzeyleri, VEGF/Endostatin oranları ve bunların sağlıklı kontrollerle 

karşılaştırılması 

 

                                        Sağlıklı kontrol                                   MAR P 

     n:14 BAD (-) 

n:20 

BAD (+) 

n:10 

 

VEGF, median  

 (min-max), pg/ml 

24.9 (8-67) 21.3 (7-73) 65.2 (7-242) *p=0.014 

**p=0.04 

***p>0.05 

Endostatin, median  

(min-max), pg/ml 

644 (223-1123) 510.5 (153-1093) 369 (179- 491) *p=0.02 

**p=0.014 

***p>0.05 

VEGF/Endostatin 0.04 0.03 0.19 *p=0.009 

**p=0.019 

***p>0.05 

* Bronş aşırı duyarlığı olan MAR’lı hastaların, BAD olmayan MAR’lı hastalarla karşılaştırılması  

** Bronş aşırı duyarlığı olan MAR’lı hastaların, sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması 

*** Bronş aşırı duyarlığı olmayan MAR’lı hastaların, sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması 

 

 4.8. Perannial allerjik rinitli hastalarda VEGF, Endostain düzeyi ve VEGF/Endostatin 

oranının BAD’larına göre değerlendirilmesi ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması 

 

Bronş aşırı duyarlığı olan (n:8) PAR’lı hastaların indükte balgam supernatantlarındaki VEGF 

düzeyi ile  BAD’ı olmayan (n:22) PAR’lı hastaların ve sağlıklı kontrollerin indükte balgam 

supernatantlarındaki VEGF düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

saptanmadı.  Aynı şekilde BAD’ı olan PAR’lı hastaların indükte balgam supernatantlarındaki 

Endostatin düzeyi ile  BAD’ı olmayan PAR’lı hastaların ve sağlıklı kontrollerin indükte 

balgam supernatantlarındaki Endostatin düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık saptanmadı. Bronş aşırı duyarlığı olan ve olmayan PAR’lı hastalar ve sağlıklı 

kontroller arasında VEGF/Endostatin oranları açısından da istatistiksel bir anlamlılık 

saptanmadı. Sonuç olarak; PAR’lı hastalarda VEGF, Endostain düzeyi ve VEGF/Endostatin 

oranı BAD’larına göre değerlendirildiğinde BAD olan ve olmayanlarla sağlıklı kontroller 

arasında anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 4.7). 
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Tablo 4.7. Perennial allerjik rinitli hastaların BAD’larına göre indükte balgamdaki VEGF, 

Endostatin düzeyleri, VEGF/Endostatin oranları ve bunların sağlıklı kontrollerle 

karşılaştırılması 

 

           Sağlıklı kontrol                             PAR P 

 n:14 BAD (-) 

n:22 

BAD (+) 

n:8 

 

VEGF, median  

(min-max), pg/ml 

24.9 (8-67) 37.9 (6.4-294) 35.9 (5.8-373.3) p>0.05 

Endostatin, median  

(min-max), pg/ml 

644 (223-1123) 510.5 (150-2125) 826.5 (421-998) p>0.05 

VEGF/Endostatin 0.04 0.05 0.05 p>0.05 

 

4.9. Tüm olgularda metakolin BAD’a göre indükte balgamda VEGF, Endostatin 

düzeyleri ve VEGF/Endostatin oranları 

 

Metakolin BAD olan 18 AR’lı hasta (MAR grubundan10, PAR grubundan 8) ile metakolin 

BAD olmayan 42 AR’lı hasta ve sağlıklı kontrollerin indükte balgam VEGF, Endostatin 

düzeyleri ve VEGF/Endostatin oranı karşılaştırıldı. Metakolin BAD pozitif ve negatif olan 

hastalar ile sağlıklı kontroller arasında yaş, cinsiyet, FEV1 ve FEF25-75 değerleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Metakolin BAD pozitif olan hastalarda VEGF 

düzeyi BAD negatif olan hastalara ve sağlıklı kontrollere göre yüksek saptandı fakat 

istatistiksel anlamlılık yoktu.  Metakolin BAD olan grupta Endostatin düzeyleri BAD negatif 

ve sağlıklı kontrollere göre daha düşüktü fakat bu değerde istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı. 

Aynı şekilde BAD pozitif olan hastalardaki VEGF/Endostatin oranlarında BAD negatif olan 

hastalara ve sağlıklı kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı olmayan yükseklik saptandı. 

Bronş aşırı duyarlığı olan ve olmayan hastalarla sağlıklı kontrollerin indükte balgam 

supernatantlarında ölçülen VEGF, Endostatin düzeyleri ve VEGF/Endostatin oranları Tablo 

4.8. gösterilmiştir.  
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Tablo 4.8. Metakolin BAD’a göre indükte balgamda VEGF, Endostatin düzeyleri ve 

VEGF/Endostatin oranları 

 

 Kontrol BAD (-) BAD (+) p 

VEGF, median  

(min-max), pg/ml 

24.9 (8-67) 25 (6.4-294) 58.4 (5.8-373.3) p>0.05 

Endostatin, 

median  (min-

max), pg/ml 

644 (223-1123) 510.5 (150-2125) 442 (179-998) p>0.05 

VEGF/Endostatin 0.04 0.04 0.12 p>0.05 

 

        

4.10. Korelasyonlar 

 

Mevsimsel allerjik rinitli hastalarda VEGF ile Endostatin arasında anlamlı ve güçlü negatif 

korelasyon bulundu (r= -0.687, p<0.001). PAR’lı hastalarda bu korelasyon gösterilemedi. 
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Mevsimsel allerjik rinitli hastalarda, VEGF ve Endostatin düzeyi ile eozinofil arasında 

anlamlı korelasyon saptanmadı. Bronş aşırı duyarlığına göre değerlendirildiğinde BAD olan 

MAR’lı hastalarda VEGF ve Endostatin ile eozinofil arasında bir ilişki bulunmadı. Bronş aşırı 

duyarlığı olan MAR’lı hastalarda PC20 değeri ile VEGF ve Endostatin düzeyleri ve eozinofil 

arasında anlamlı ilişki saptanmadı.  

 

Parennial allerjik rinitli hastaların indükte balgamlarındaki eozinofil sayısı ile VEGF, 

Endostatin düzeyi ve VEGF/Endostatin oranı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Bronş 

aşırı duyarlığı olan PAR’lı hastalarda eozinofil ile VEGF ve Endostatin arasında da istatistikî 

anlamlı ilişki bulunmadı. Bronş aşırı duyarlığı olan PAR’lı hastalarda PC20 metakolin değeri 

ile VEGF ve Endostatin düzeyleri arasında istatistiki anlamlı bir ilişki yoktu. PC20 metakolin 

değeri ile eozinofil arasında da ilişki saptanmadı. 

 

Tüm grup birlikte değerlendirildiğinde, metakolin BAD pozitif olanlarda PC20 değeri ile 

VEGF, Endostatin düzeyi, VEGF/Endostatin oranı arasında ilişki saptanmadı. Eozinofil 

düzeyi ile sırasıyla VEGF, Endostatin düzeyi ve VEGF/Endostatin oranı açısından da anlamlı 

bir ilişki saptanmadı.  
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V. Sonuç ve Öneriler  

 

Astımı olmayan MAR’lı ve PAR’lı hastaların BAD’ları, indükte balgam VEGF, Endostatin 

düzeyleri, VEGF/Endostatin oranları ve indükte balgam inflamatuar hücre dağılımları 

incelenerek sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığı çalışmamızın sonuçları aşağıda özetlenmiştir. 

 

1.  Mevsimsel allerjik rinitli hastaların 10’nunda (%33) metakoline karşı BAD saptandı. 

Perennial allerjik rinitli hastaların ise 8’inde (%26) metakoline karşı BAD saptandı. Sağlıklı 

kontrollerin tümünde metakolin BAD negatifti (metakolin PC20<16mg/ml). 

 

2.  Mevsimsel allerjik rinitli ve PAR’lı hastaların metakolin PC20 değerleri arasında fark 

saptanmadı.  

 

3. Mevsimsel allerjik rinitli ve PAR hastaların indükte balgam eozinofil düzeyleri 

sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0.001). Mevsimsel allerjik rinitli 

hastalarla PAR’lı hastalar arasında indükte balgam eozinofil oranları açısından anlamlı 

farklılık saptanmadı. 

 

4.  Bronş aşırı duyarlığı olan MAR’lı ve PAR hastaların indükte balgam eozinofil 

düzeyleri BAD’ı olmayan hastalara ve sağlıklı kontrollere göre yüksek idi (p<0.001). Bronş 

aşırı duyarlığı olmayan MAR’lı ve PAR’lı hastaların indükte balgam eozinofil düzeyleri 

sağlıklı kontrollere göre yüksek saptandı (sırasıyla p<0.02, p<0.001). 

 

5.  Allerjik rinitli hastaların tümü birlikte değerlendirildiğinde; BAD olan AR’lı grupta, 

BAD olmayan AR’lı gruba ve sağlıklı kontrollere göre indükte balgam eozinofil düzeyleri 

anlamlı olarak yüksek saptandı (sırasıyla; p<0.001, p<0.001). BPT negatif olan hastalardaki 

eozinofili oranı da sağlıklı kontrollerden daha yüksek saptandı (p<0.001).  

 

 

6.  Mevsimsel allerjik rinitli ve PAR’lı hastalarda, metakolin PC20 değeri ile eozinofil 

arasında korelasyon bulunmadı 

 

7.  Mevsimsel allerjik rinitli ve PAR’lı hastalar arasında VEGF, Endostatin düzeyi ve 

VEGF/Endostatin oranları açısından anlamlı farklılık saptanmadı. 
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8.  Her iki hasta grubunda VEGF düzeyi sağlıklı kontrollerden yüksek olmakla beraber 

istatistiksel olarak anlamlı değildi. 

 

9.  Her iki hasta grubunda Endostatin düzeyi sağlıklı kontrollerden düşük olmakla 

beraber istatistiksel farklılık yoktu. 

 

10.  Her iki hasta grubunda VEGF/Endostatin oranı sağlıklı kontrollerden yüksek olmakla 

beraber istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı. 

 

11.  Bronş aşırı duyarlığı olan MAR’lı hastalar, BAD olmayan MAR’lı grup ve sağlıklı 

kontrollerle karşılaştırıldığında; VEGF düzeyi anlamlı yüksek (sırasıyla p=0.04, p=0.014), 

Endostatin düzeyi anlamlı düşük (sırasıyla; p=0.020, p=0.014), VEGF/Endostatin oranları 

anlamlı yüksek (sırasıyla; p=0.009, p=0.019) saptandı. 

 

12.  Bronş aşırı duyarlığı olan ve olmayan PAR’lı hastalar ve sağlıklı kontroller arasında 

VEGF, Endostatin düzeyi ve VEGF/Endostatin oranı açısından anlamlı farklılık saptanmadı. 

 

13.  Allerjik rinitli hastaların tümü birlikte değerlendirildiğinde; BAD olan AR’lı grupta, 

BAD olmayan AR’lı gruba ve sağlıklı kontrollere göre VEGF düzeyi yüksek, Endostatin 

düzeyi düşük, VEGF/Endostatin oranı yüksek saptandı. Fakat bu değerler istatistiksel 

anlamlılığa ulaşmadı. 

 

14.  Mevsimsel allerjik rinitli hastalarda VEGF ile Endostatin arasında güçlü bir negatif 

korelasyon saptandı (r:-0.687, p<0.001). Perennial allerjik rinitli hastalarda ve sağlıklı 

kontrollerde VEGF ile Endostatin arasında herhangibir korelasyon saptanmadı.  

 

15.  Mevsimsel allerjik rinitli ve PAR’lı hastalarda metakolin PC20 değeri ile VEGF, 

Endostatin düzeyleri ve VEGF/Endostatin oranı arasında anlamlı bir korelasyon yoktu.  

 

16.  Mevsimsel allerjik rinitli hastalarda indükte balgamdaki VEGF ve Endostatin 

düzeyleri ile eozinofil sayısı arasında anlamlı korelasyon saptanmadı. Bronş aşırı duyarlığı 

olan MAR’lı hastalarda eozinofil ile VEGF ve Endostatin arasında istatistiki anlamlı ilişki 

bulunmadı.   
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17.  Perennial allerjik rinitli hastaların indükte balgamlarındaki VEGF, Endostatin 

düzeyleri ile eozinofil sayısı arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Bronş aşırı duyarlığı 

olan PAR’lı hastalarda eozinofil ile VEGF ve Endostatin arasında istatistiki anlamlı ilişki 

bulunmadı.   

 

18.  Allerjik rinitli hastaların tümü birlikte değerlendirildiğinde, metakolin BPT pozitif 

olanlarda PC20 değeri ile VEGF, Endostatin, VEGF/Endostatin düzeyleri arasında ilişki 

saptanmadı. Eozinofil düzeyi ile sırasıyla VEGF, Endostatin ve VEGF/Endostatin düzeyleri 

açısından da anlamlı bir ilişki saptanmadı.  

 

 

Sonuç olarak; çalışmamızda hem MAR’lı hemde PAR’lı hastalarda astım olmadanda alt hava 

yollarında eozinofilik inflamasyonun olduğu gösterilmiştir. Bu inflamasyon BAD olan AR’lı 

hastalarda daha belirgin olarak saptanmış, fakat PC20 metakolin değeri ile korelasyonu 

gösterilememiştir.  Her iki allerjik rinitli hasta grubunda da indükte balgamda; VEGF düzeyi 

sağlıklı kontrollerden yüksek, Endostatin düzeyi sağlıklı kontrollerden düşük, 

VEGF/Endostatin oranı sağlıklı kontrollerden yüksek saptanmasına rağmen bu değerler 

istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır. Ancak metakoline karşı BAD olan MAR’lı hastalarda 

bu parametrelerin BAD olmayan MAR’lı hastalardan ve sağlıklı kontrollerden yüksek olması, 

BAD olan MAR’lı hastalarda vasküler remodelling’e veya polen mevsiminde artmış hava 

yolu inflamasyonuna ve bunun BAD ile ilişkisine işaret edebileceği düşünülmüştür. Perennial 

allerjik rinitli hastalarda ise hava yolunda inflamasyon varlığına karşın ne ölçülen vasküler 

remodelling parametrelerinde artış ne de bunun BAD ile ilişkisi gösterilememiştir. Bu olayda 

allerjene maruziyetin yoğunluğu rol oynuyor olabilir. Spekülatif olmakla birlikte, MAR’lı 

hastaların belli sürede ancak yüksek düzeyde allerjene maruz kalması, PAR hastaların ise 

sürekli ancak daha düşük düzeyde allerjen maruziyeti MAR’lı ve PAR’lı hastalardaki indükte 

balgam verilerindeki farklılığa yol açmış olabilir. Bu nedenle polen sezonu ve sonrası 

ölçümlerinin yapılması, PAR’lı hastalarda ev ve iş yeri mite allerjen düzeylerinin saptanması 

ve bu düzeylerin indükte balgam sonuçları ile ilişkisinin değerlendirilmesi ile daha sağlıklı 

sonuçlar elde edilebilir.  Ayrıca bizim çalışmamız kesitsel bir çalışmaydı. Bu kesitsel veriler, 

astımı olmayan AR’lı hastalarda astım gelişimine katkıları açısından prospektif çalışmalarla 

değerlendirilmelidir.  
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VII. Ekler  

 

Mali Bilanço ve Açıklamaları 

 

Çalışmaya alınan hastalara  deri prick testi yapıldı: 13 aeroallerjenden 1’er şişe olmak üzere 

toplam 13 şişe kullanıldı. Deri prick testi için harcanan toplam maliyet 305 TL olup BAP 

bütçesinden karşılandı. 

 

Çalışmaya alınan kontrol grubu hastalarına metakolin bronş provokasyon testi  uygulandı. 

Toplam 14 kontrol hastası için 14 metakolin bronş provokasyon testi yapıldı. 29.9.2008 sayılı 

resmi gazeteden alınmış bronş provokasyon testi birim fiyatı 29.7 TL olduğu için 14 hastanın 

420 TL olan bronş provokasyon test masrafı BAP bütçesinden karşılandı. 

 

Çalışmaya alınan tüm olgularda indükte balgam supernatantında Endostatin çalışıldı. 

Çalışmaya toplamda 70 hasta alındı. İki adet  Human Endostatin ELISA kiti kullanıldı. 

Endostatin için harcanan miktar olan 2592 TL BAP bütçesinden karşılandı.  

 

Sonuç olarak; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi tarafından projemiz için ayrılan 3455 TL’lik bütçenin 3317 TL’si kullanılmış oldu. 
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Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar 

 

“Mevsimsel ve Yıl Boyu Allerjik Riniti Olan Olgularda Bronşial Remodelling’in İndükte 

Balgamda Vascular Endothelial Growth Factor ve Endostatin Ölçümü ile 

değerlendirilmesi ve Bunun Bronş Aşırıduyarlılığı İle İlişkisi” başlıklı çalışmamızda 

kullanılan jet nebülüzatör, santrüfüj, sitosantrüfüj, pipetler daha önceden kliniğimizde var 

olan halende başka çalışmalar için kullanılan makine ve teçhizatlardır.  
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