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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri 

Plörezili Olguların Plevra Sıvısında ve Kanda YKL-40 Düzeyinin Tanısal Rolü  

AMAÇ:Plevral efüzyonlar sık karşılaşılan, birçok farklı hastalığa bağlı olarak gelişebilen ve de bazen 

tanı sorununun yaşandığı patolojilerdir. Kalp yetmezliği plevra sıvıların 1/3’ünden sorumludur. Diğer 

sık nedenler parapnömonik plörezi, malign plevra hastalığı ve pulmoner embolidir. Ayrıca ülkemizde 

plevra sıvılarının önemli bir nedeni olarak tüberküloz plörezi de sayılmalıdır. Plevral efüzyon saptanan 

olgularda temel tanı basamağı torasentez ile sıvı örneği almaktır. Sıvının laktat dehidrogenaz (LDH), 

pH, protein, glukoz, sitolojik incelemesi, lökosit sayısı, gram boyama ve kültürü ile plevral efüzyona 

neden olan spesifik tanıya ulaşılmaya çalışılır. Bu yöntemler dışında plevra sıvılarında tanısal amaçlı 

çeşitli belirteçler üzerinde durulmaktadır. YKL-40 (kitinaz-3  benzeri protein-1) da bu amaçla 

kullanılan akciğer hasarı ile ilişkili inflamatuar bir belirteçtir. YKL-40, 18 glikozil hidrolaz ailesinin bir 

üyesi olup  biyolojik olarak fonksiyonları tam olarak bilinmese de salgılanma paterni inflamasyonda, 

doku yeniden yapılanmasında ve fibrozisde rol oynadığını düşündürmektedir. Bizim çalışmamızdaki 

amaç, plevra sıvısı ve serum YKL-40 düzeyinin akciğer ve plevra hastalıklarına  bağlı gelişen  plevra 

sıvılarının etyolojik ve ayırıcı tanısındaki rolü ve kullanılabilirliğini araştırmaktır. 

METOD: Prospektif, tanımlayıcı ve korelasyonel bir çalışmadır. 23 tane transüda, 48 tane malign 

plevra sıvılı (MPE), 27 tane parapnömonik plevra sıvılı (PPE), 6 tane tüberküloz plörezili (TPE), 17 

tane paramalign plevra sıvılı olgu ve 10 tane diğer nedenlere bağlı olmak üzere 131 olgu alındı.  

SONUÇLAR: Median plevra YKL-40 düzeyi eksüda sıvılarda transüda sıvılardan yüksek bulundu 

(p=0,01)  Tanı grupları arasında plevra YKL-40 için istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken 

serum YKL-40'ın median değeri en yüksek PPE'de, en düşük TPE'de bulundu (p=0,01). TPE ve PPE 

grupları arasında yapılan ROC curve analizinde serum YKL-40'ın yüksek değerleri için ayırıcı özellik 

gösterdiği, cut-off 284 ng/dL belirlendiğinde sensivitenin % 62, spesifitenin % 100 olduğu saptandı 

(p=0,01).  

TARTIŞMA: Yüksek plevra YKL-40 düzeyleri eksüda sıvıları transüda sıvılardan ayırmada 

kullanılabilir. Plevra YKL-40 tanı gruplarını ayırmada kullanışlı saptanmayıp serum YKL-40'ın yüksek 

düzeyleri PPE ayrımında yararlı olabilir. 

 

 



 

Levels of YKL-40 in pleural effusion and blood from patients with pleuritis 

BACKGROUND AND OBJECTİVE: Pleural effusions, defined as the accumulation of fluid in the 

pleural space is a common pathology. The relative incidence of different types of effusion varies 

according to patient demographics and geographic areas. Heart failure is responsible for approximately 

one third of all pleural effusions. The other common causes are pneumonia, malignant diseases and 

pulmonary embolism. In our country tuberculosis is an important cause of the pleural effusion. 

Investigation of a pleural effusion should be performed using a systematic approach. Thoracentesis 

should be the initial investigation in pleural effusions. Lactate dehydrogenase (LDH), pH, protein, 

glucose, cytological examination, leukocyte count, gram staining and culture of pleural fluid can help 

determine the diagnosis or direct further investigations. Recent years have seen a significant increase in 

the tests and biomarkers available for pleural fluid analysis. YKL-40 (Chitinase 3-like 1 protein) is one 

of the inflammatory biomarker that is used for this purpose. YKL-40 (also named human cartilage 

glycoprotein)  is a member of family 18 glycosyl hydrolases. Although the precise biological function 

of YKL-40 is unknown, the pattern of its expression suggests a role in inflammation, tissue remodeling 

and ongoing fibrozis. The aim our study is to assess the levels and diagnostic values of YKL-40 in 

patients with different types of pleural effusions. 

METHODS: This is a prospective, descriptive and correlational study. The concentration of serum and 

pleural YKL-40 were measured in 131 patients with pleural effusion, including 23 transudes, 27 

parapneumonic (PPEs), 48 malignant (MPEs), 17 paramalignant, 6 tuberculosis (TPEs) and 10 caused 

by other reasons. 

RESULTS: Median pleura fluid YKL-40 levels were higher in exudates than in transudates. There 

were no significant differences in the median pleural YKL-40 levels between 5 groups. Though the 

median of serum YKL-40 was highest in parapneumonic pleural effusions (p=0,01). In receiver 

operating characteristic (ROC) curve analysis to discriminate between TPE and PPE,high serum YKL-

40 levels,with a cut off value of >284 ng/mL,yielded a 62% sensivity,100% specificity (p=0,01). 

DISCUSSION: High pleural concentration of pleural YKL-40 level may help to differentiate exudates 

from transudates. Pleural YKL-40 level isn't useful for differentiating groups but high serum YKL-40 

levels may be helpful in seperating PPEs.  

 

II. Amaç ve Kapsam  

     Bu çalışmada amaç, plevra sıvısı ve serum YKL-40 düzeyinin akciğer ve plevra hastalıklarına  bağlı 

gelişen  plevra sıvılarının etyolojik ve ayırıcı tanısındaki ve tedaviyi yönlendirmedeki rolü ve 



 

kullanılabilirliğini araştırmaktır. 

 

III. Materyal ve Yöntem  

     Çalışmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar 

Değerlendirme Komisyonu’ndan alınan etik kurul onayı ile plevra sıvısı etyolojisi araştırılmak üzere 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı poliklinik ve kliniğine başvuran  

akciğer radyografisinde ve/veya toraks bilgisayarlı tomografisinde plevra sıvısı saptanan olgular alındı. 

     Çalışmaya diğer dahil edilme kriterleri; hastanın bilgilendirilmiş gönüllü onam verecek durumunda 

olması ve plevra sıvısı bulunan hastalarda rutin olarak yapılan torasentez işlemi için herhangi bir 

kontrendikasyonun bulunmaması idi. Dahil edilmeme kriterleri ise hastanın torasentez işlemini kabul 

etmemesi, torasentez için kontrendikasyon varlığı ( kanama diyetezi yaratacak ilaç kullanımı veya 

hastalık durumu) olarak alındı. Hastaların kanama diyatezi yaratan bir hastalığın olmamasına dikkat 

edilerek işlem öncesi rutinde yapıldığı şekilde eğer hasta kullanıyorsa aspirin ve aspirin benzeri ilaçlar, 

klopidogrel ve benzeri ilaçlar, warfarin benzeri antikoagülan ilaçlar kesildi. Çalışmaya alınan 

hastalardan detaylı anamnez alınarak sistemik fizik muayeneleri yapıldı. Rutin laboratuar tetkikleri 

yapıldı ve sonuçları kaydedildi. Olguların akciğer grafisindeki ve varsa Toraks BT’sindeki radyolojik 

bulgular kaydedildi. Hastalardan rutinde yapıldığı şekilde tedavi öncesi kan alındı ve torasentez işlemi 

uygulandı. İşlem sırasında ve sonrasında hastalar komplikasyon gelişimi açısından yakın takip edildi. 

Hastaların tedavisi kendi klinik doktorları tarafından yürütüldü, uygulanan tedavi ile tedaviye yanıt 

takip edilerek sonuçlar kaydedildi. 

     Alınan sıvı ve kan örneğine rutin biyokimyasal, mikrobiyolojik ve sitolojik incelemeler yapıldı. 

Venöz kan ve plevra sıvısından çalışma için ayrılan 5 ml'lik örnekler 60 dakika içinde oda ısısında 

3000 rpm’de 15 dakika santrifüj edildikten sonra üstteki süpernatan kısmı alınarak ölçüm yapılıncaya 

kadar -80 °C’de bekletildi.  

     Plevra sıvılarında, Light kriterlerine (plevra sıvısı LDH >200 U/L, plevra sıvısı/serum LDH >0.6, 

plevra sıvısı/serum protein >0.5) göre transüda-eksüda ayırımı yapıldı. Kan ve sıvıda adenozin 

deaminaz (ADA) düzeyleri ölçüldü.  Ayrıca alınan plevra sıvısında adi kültür,gram boyama, 

asidorezistan basil (ARB), tüberküloz kültürü ve sitolojik inceleme yapıldı. 

     Serum ve plevra sıvısında rutin biyokimyasal ve sitolojik incelemeler Ankara Üniversitesi Tıp

Fakültesi Laboratuvarları'nda, YKL-40 düzeyi ölçümleri Özel Koru Hastaneleri Klinik 

Laboratuvarı'nda çalışıldı.  Serum ve plevra sıvısı YKL-40 düzeyi enzim bağlayıcı immunosorbent test 



 

(ELISA) yöntemi ile spesifik bir kit (MICROVUE YKL-40 EAI Kit, Quidel, San Diego, USA) 

kullanılarak ölçüldü.  

     Hastalar transüda, malign plevra sıvısı, parapnömonik pleva sıvısı, tüberküloz plörezi ve paramalign 

plevra sıvısı gruplarına ayrıldı. Malign plevra sıvı tanısı (MPE); plevra sıvı sitolojisi ve/veya plevra 

biyopsisinde malign hücrelerin görülmesi, paramalign plevra sıvı tanısı bilinen bir malignitesi olmasına 

karşın sitolojik inceleme ve plevra biopsisi ile malign hücrelerin yada dokunun gösterilmediği ve 

oluşumu için başka bir patoloji  düşünülmemesi, parapnömonik pleva sıvı tanısı (PPE); Türk Toraks 

Derneği Erişkinlerde Toplumda ve Hastanede Gelişen Pnömoni Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporları 

kullanılarak tanı koyulan pnömoni ve beraberinde plevra sıvısı bulunması, sıvı gram boyamasında 

mikroorganizma ve/veya kültürde üreme saptanması, tüberküloz plörezi (TPE) tanısı ise plevra sıvısı 

ve/veya biyopsisinde asit-rezistan basil görülmesi, plevra biyopsi örneğinde kazeifikasyon nekrozu 

gösteren granülomatöz inflamasyon saptanması ve anti tüberküloz tedaviye yanıt alınması halinde 

konuldu. Konjestif kalp yetmezliği tanısı anamnez, fizik muayene, göğüs radyografisi, diüretik 

tedaviye yanıt alınması gibi dekompanse kalp yetmezliğinin tipik bulgularının varlığında 

ekokardiyografide sol ventriküler sistolik disfonksiyonu, ciddi kapak hastalığı veya sol ventrikül 

diyastolik disfonksiyonunun tespiti ile kanıtlandı. Siroza bağlı plevral efüzyon tanısı, önceden bilinen 

ve siroz tanısının klinik, laboratuvar ve histopatolojik olarak konduğu olgularda, karaciğer fonksiyon 

testlerinde bozukluk, karında asit varlığı ve plevra sıvısını açıklayacak ilave patolojinin olmaması 

olarak kabul edildi.  Bu kriterler doğrultusunda çalışmamıza 23 tane transüda, 48 tane MPE, 27 tane 

PPE, 6 tane TPE, 17 tane paramalign plevra sıvılı olgu ve 10 tane diğer nedenlere bağlı olmak üzere 

131 olgu alındı.  

     Verilerin istatiksel analizleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bölümü'nde 

yapıldı. Verilerin analizi SPSS for Windows 15 paket programında yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler 

dağılımı normal olan değişkenler için ortalama ± standart sapma, dağılımı normal olmayan değişkenler 

için median(min – maks),  nominal değişkenler ise vaka sayısı ve (%) olarak gösterildi. Grup sayısı iki 

olduğunda gruplar arasında ortalamalar yönünden farkın önemliliği t testi ile ortanca değerler yönünden 

farkın önemliliği Mann Whitney testi ile araştırıldı. Grup sayısı ikiden fazla olduğunda gruplar arasında 

ortalamalar yönünden farkın önemliliği ANOVA varyans analizi testi ile ortanca değerler yönünden 

farkın önemliliği Kruskal Wallis testi ile araştırıldı. Nominal değişkenler Pearson Ki-Kare veya Fisher 

exact testi ile değerlendirildi. 

Serum YKL-40 ,plevra YKL-40 ,plevra/serum YKL-40 değişkenlerinin  transuda, MPE, PPE, 

TPE, paramalign plevra sıvısı olup olmamasıyla  ayırıcı özellik taşıyıp taşımadığı ROC curve analizine 

göre test edildi. Ayırıcı özellik taşıyan değişkenler  için Youden Index'e göre cut off değeri hesaplandı 



 

(yani duyarlılık ve seçiciliğin en yüksek olduğu noktadaki değer  cut off olarak belirlendi).  

Sürekli değişkenler arasındaki ilişki araştırılırken dağılım normal olmadığında Spearman 

korelasyon testi ile normal olduğunda Pearson korelasyon testi ile değerlendirildi. 

p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

IV. Analiz ve Bulgular 

     23 tane transüda, 48 tane MPE, 27 tane PPE, 6 tane TPE, 17 tane paramalign plevra sıvılı olgu ve 10 

tane diğer nedenlere bağlı olmak üzere 131 olgu olan çalışmamızda 85 erkek, 46 kadın hasta mevcuttu. 

Yaş ortalaması 67,40 idi. Tanı grupları arasında yapılan karşılaştırmada yaş ve cinsiyet açısından 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Yaş ile plevra YKL-40 arasında ilişki 

bulunmazken, serum YKL-40 yaş ile pozitif yönlü orta derecede ilişkili bulundu. (p=0,00 r=0,47) 

     Serum YKL-40 median değeri tüm sıvılarda 280,46 ng/dL(17-435) olarak , alt gruplarda ise 

transüda özellikli plevra sıvılarda  222,96 ng/dL (70-396), MPE'de 241,94 ng/dL (17-472), PPE'de 

351,38 ng/dL (79-435), TPE'de 114,26 ng/dL (82-283), paramalign plevra sıvılarında 297,69 ng/dL 

(73-410) olarak saptandı. Serum YKL-40'ın median değeri için tanı grupları arasında istatiksel olarak 

anlamlı fark bulundu (p=0,01). En yüksek serum YKL-40 median değeri PPE'ye, en düşük TPE'ye aitti. 

Plevra YKL-40 median değeri tüm sıvılarda 387,13 ng/dL (-5,3-442,31) olarak , alt gruplarda ise 

transüda özellikli plevra sıvılarda  369,35 ng/dL (89-431), MPE'de 385,55 ng/dL (-3,98-440,28), 

PPE'de 392,87 ng/dL (-5,3-442,31), TPE'de 389,63 ng/dL (206-441), paramalign plevra sıvılarında 

407,13 ng/dL (363-432) olarak saptandı. Plevra YKL-40 için tanı grupları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmadı.  

     Plevra sıvıları eksüda ve transüda şeklinde ayrıldığında, plevra YKL-40 düzeyi eksüda sıvılarda 

daha yüksek median değere sahip olduğu saptandı. (p=0,01) Serum YKL-40 ve plevra/serum YKL-40 

oranında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 

     Plevra sıvılarını malign ve malign olmayan sıvılar olarak iki gruba ayırdığımızda serum YKL-40, 

plevra YKL-40 ve plevra/serum YKL-40 değerleri için istatistiksel olarak 2 grup arasında anlamlı fark 

saptanmadı. Malign grup için hastalar  kanser tiplerine göre sınıflandırıldığında da gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 

     Serum C-reaktif protein (CRP) ve sedimentasyon ile yapılan korelasyon analizinde serum YKL-40 

ile pozitif yönde zayıf, plevra/serum YKL-40 ile negatif yönde zayıf ilişki bulundu. PPE grubunda 

serum CRP plevral YKL-40 ile orta derecede aynı yönde ilişkili saptandı. 



 

     Serum adenozin deaminaz (ADA) ve plevra ADA düzeyleri ile yapılan karşılaştırmada serum YKL-

40, plevra YKL-40 ve plevra/serum YKL-40 ilişkili bulunmamakla birlikte sadece TPE grubu için 

bakıldığında plevra/serum YKL-40 plevra ADA arasında çok yüksek pozitif yönlü ilişki bulundu 

(p=0,03 r=0,90). 

     Tanı grupları için ROC curve analizi yapıldığında PPE grubunda serum YKL-40'nin yüksek 

değerleri için anlamlı olup, cut-off 356 ng/dL alındığında sensivitesi % 50, spesifitesi % 75 bulundu 

(p=0,03). Plevra/serum YKL-40 oranı cut-off 1,09 alındığında düşük değerler için anlamlı bulundu, 

sensivitesi % 54, spesifitesi % 73 idi (p=0,03). Paramalign grupta plevra YKL-40'ın yüksek değerleri 

için cut-off 396 ng/dL alındığında  sensitivitesi % 65, spesifitesi % 70 saptandı.  

     TPE ve PPE grupları arasında yapılan ROC curve analizinde serum YKL-40'ın yüksek değerleri için 

ayırıcı özellik gösterdiği, cut-off 284 ng/dL belirlendiğinde sensivitenin % 62, spesifitenin % 100 

olduğu saptandı (p=0,01).   

     Eksüda ve transüda grupları için yapılan ROC curve analizde plevra YKL-40'ın düşük değerleri için 

ayırıcı özellik gösterdiği bulundu (p=0,02). Cut-off değeri 378 ng/dL alındığında sensivite % 65, 

spesifite % 68 idi. 

     Etyoloji fark etmeksizin plevra YKL-40 ve serum YKL-40 düzeyleri karşılaştırıldığında plevra

YKL-40 serum YKL-40'tan 1,38 kat daha yüksek bulundu (p=0,00) ve iki değer arasında pozitif yönlü 

zayıf ilişki vardı (p=0,01 r=0,22).  

 

V.     Sonuç ve Öneriler 

     Plevra sıvısında ve kanda YKL-40 düzeyinin ölçüldüğü Kim ve ark.'nın yaptığı ' Levels of YKL-40 

in pleural effusion and blood from patients with pulmonary or pleural disease' adlı çalışmada 

tüberküloz plörezide plevra sıvısında YKL-40 düzeyinin arttığı ve tüberküloz plörezinin saptanmasında 

iyi bir belirteç olabileceği, serum YKL-40 düzeyinin çeşitli akciğer ve plevra hastalıklarında 

karşılaştırıldığında pnömonide daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Ayrıca plevra YKL-40 düzeyi 

eksüda sıvılarda daha yüksek bulunmuştur. Attia ve ark.'nın yaptığı bir çalışmada plevra ve serum 

YKL-40 düzeyinin MPE'de malign olmayan plevra sıvısı nedenlerine göre arttığı bulunmuştur. Bizim 

çalışmamızda da plevra YKL-40 düzeyi eksüda sıvılarda daha yüksekti ve transüda-eksüda grupları 

için ayırıcı özellik gösterdi. Plevra YKL-40 için tanı grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmazken, serum YKL-40'ın median değeri için tanı grupları arasında istatiksel olarak anlamlı fark 

bulundu (p=0,01). En yüksek serum YKL-40 median değeri PPE'de, en düşük TPE'de idi. Malign ve 



 

malign olmayan plevra sıvısı nedenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. 

     YKL-40 mekanizması tam olarak bilinmemesine rağmen daha önceki çalışmalarda  gösterildiği gibi 

inflamasyon durumlarında yükselen bir biyobelirteçtir. Bizim çalışmamızda da inflamasyonla giden 

patolojilerde  serum ve plevra sıvısında arttığı gösterildi. Plevra sıvısındaki artışın serumdan daha fazla 

olması YKL-40'ın hem serumdan eksüdasyon yoluyla hem de lokal yapım yoluyla oluştuğunu 

düşündürdü. 

VI.  Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

     Plevra sıvısı gelişen olgularda YKL-40 düzeyinin anlamlı olabileceği düşünülmekte ve YKL-40 

düzeyinin saptanmasının gerekli olduğunu varsaymaktayız. Gelecek çalışmalara ışık tutacak ve gelecek 

çalışmalarla tanı ve tedavi stratejileri geliştirmekte yararlı olabilecektir. 

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

Bu proje dışında başka proje yapılmamıştır. 

VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki 
Katkıları  

Gelecek çalışmalara ışık tutacak ve gelecek çalışmalarla tanı ve tedavi stratejileri 
geliştirmekte yararlı olabilecektir. 
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X. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

2 kit MicroVue YKL-40 enzim immunassay kit alındı. 

Gelir: 9900TL 

Gider:7860,72TL 

Kalan: 2039,28 TL 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

yoktur 

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  

yoktur 

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz), 

yoktur 

e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

yoktur 

 

 NOT: Verilen sonuç raporu bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, sonuç raporu 
Komisyon onayından sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte 
sunulacaktır. Sonuç raporunda proje sonuçlarını içeren, ISI’ nın SCI veya SSCI 
veya AHCI dizinleri kapsamında ve diğer uluslar arası dizinlerce taranan hakemli 
dergilerde yayınlanmış makaleler, III. Materyal ve Yöntem ve IV. Analiz ve 
Bulgular bölümleri yerine kabul edilir. 

 

 


