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ÖZET
Alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) bronşit, bronşiolit ve pnömoni
tanılarını içerir. ASYE’ları hayatın ilk 2 yılı içerisinde daha ç o k görülmektedir,
görülme oranı yaklaşık %6 olarak bildirilmiştir. Son altı ay içersinde iki, son bir yıl
içersinde üç kez bronşit, bronşiolit, pnömoniden biri veya birkaçının geçirilmesi
‘’tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu’’ olarak kabul edilir.
yıllarda,

Son
doğrudan

ilişkili

vitamin

olduğu,

D’nin,

immün

doğal

ve

modülasyon

bağışıklık

sistemiyle

anti-inflamatuar

etkileriyle

adaptif
ve

immünitede önemli bir rol aldığı gösterilmiştir. Katelisidin peptidi de bir immün
defans molekülü olup, enfeksiyonlarla mücadelede rol oynamaktadır. D vitamin
düzeylerinin

katelisidin

sentezini

etkileyebileceği,

eksikliği

veya

yetersizliği

durumunda katelisidin düzeylerinin azalmasıyla birlikte enfeksiyonlara yatkınlığın
artabileceği ileri sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı; tekrarlayan alt solunum yolu
enfeksiyonu olan çocuklarda enfeksiyon atakları üzerine D vitamini ve katelisidinin
rolünün araştırılmasıdır.
Mersin

Üniversitesi

Tıp

Fakültesi

Sağlık

Uygulama

ve

Araştırma

Hastanesi Çocuk Sağlığı polikliniğine 28.08.2016 - 28.02.2017 tarihleri arasında
tekrarlayan ASYE ile başvuran 56 hasta ile sağlıklı okul öncesi çocuklar kontrol
grubu

olarak

çalışmamıza

alınmıştır.

Çalışmaya

alınan

çocuklarda,

serum

25(OH)D3, katelisidin, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, beyaz küre, nötrofil ve Creaktif protein düzeylerine bakılmıştır. Ayrıca tüm çocuklar vücut kitle indeksi ve
malnütrisyon açısından değerlendirilmiştir.
Hasta ve kontrol gupları arasında yaş (p=0,913), cinsiyet (p=0,123), boy
(p=0,555), yaşa göre boy (p=0,067) ve VKİ (p=0,696) bakımından anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır. Çalışmaya alınan hasta grubunun yaşa göre ağırlık ortalaması
kontrol grubuna göre daha düşük saptanmıştır (p=0,009).
Hasta

ve

kontrol

gruplarında

kalsiyum

değerleri

normal

sınırlarda

saptanmıştır. Hasta ve kontrol grupları arasında fosfor (p=0,216) ve alkalen
fosfataz (p=0,520) değerleri bakımından anlamlı bir farklılık tesbit edilmemiştir.
Hasta grubunun vitamin D ortalaması 24,8±14,4 ng/ml, sağlıklı grubun ise
25,1±10,7 ng/ml olarak saptanmıştır. Hasta ve kontrol grupları arasında vitamin D
düzeyleri bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,922). Çalışmaya katılan tüm
5

çocukların 15’inde (%14,0) D vitamini eksikliği,30’unda (%28,0) yetersizlik, 59’unda
(%55,1) normal değerler, 3’ünde (%2,8) muhtemel zararlı sınır saptanmıştır. Hasta
grubunun katelisidin ortalaması 62,5±61,4 ng/ml, kontrol grubunun ise 94,9±61,9
ng/ml olarak saptanmıştır. Hasta grubunun katelisidin düzeyi ortalaması kontrol
grubuna göre anlamlı düzeyde d ü şü k olarak tesbit edilmiştir (p=0,004). Katelisidinle
D vitamini (p=0,450), beyaz küre sayısı, mutlak nötrofil sayısı, C-reaktif protein
arasında korelasyon saptanmamıştır. Katelisidinle VKİ arasında anlamlı bir pozitif
ilişki tespit edilmiştir (p=0,047).
Lojistik regresyon analizinde, serum katelisidin düzeyinin ≥ 37.74 olmasının
çocuklarda tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu gelişimini yaş, cinsiyet, VKİ ve
serum vitamin D düzeyinden bağımsız olarak azalttığı tespit edilmiştir (OR: 0,99,
sensitivite %50, spesifite %80.7) (p=0,006).
Sonuç olarak, tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu olan okul öncesi
çocuklarda

serum

vitamin

D

düzeyleriyle

hastalık

gelişimi

arasında

ilişki

saptanmamakla birlikte serum katelisidin düzeyleri tekrarlayan ASYE olan çocuklarda
belirgin düşük bulunmuş olup, bu molekülün tedavi ve prognozda önemli olabileceği
sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu, katelisidin, D vitamini
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ABSTRACT

Lower respiratory tract infections (LRTIs) are defined as bronchitis,
bronchiolitis and pneumonia. LRTIs are less common in the first 2 years of life than in
later years with an incidence of 6%. Recurrent LRTIs are defined as the presence of
bronchitis, bronchiolitis, or pneumonia at least twice in the last six months or a t
le a st three times in the last year.
In recent years, vitamin D has been shown to play an important role in innate
and adaptive immune system with the effect of immunodulation and anti-inflammatory
effects. Cathelicidin is a multifunctional host defense molecule essential for normal
immune responses to infections. It’s postulated that the decrease in cathelicidin
levels due to low vit D status may predispose to infectious complications. The
purpose of this study was to investigate the role of vitamin D and cathelicidin in
children with recurrent LRTIs.
The study included 56 patients with recurrent LRTIs and also healthy children
who were admitted to Pediatric Department of Mersin University Hospital between
August 2016 - February 2017. Serum concentrations of 25(OH)D3, cathelicidin,
calcium, phosphorus, alkaline phosphatase, white blood cell, neutrophil and Creactive protein were measured in all the participants. All children were also
e v a l u a t e d f o r b ody mass index (BMI) and malnutrition parameters.
There was no significant difference between patients with recurrent LRTIs and
healthy group in terms of age (p = 0,913), gender (p = 0,123), height (p = 0,555),
height according to age (p = 0,067) and BMI (p = 0,696). The mean weight of
the patients according to the age were lower than the healthy group (p = 0.009). The
calcium values in both groups were within the normal range. Serum levels of
phosphorus (p = 0,216) and alkaline phosphatase (p = 0,520) were not significantly
different between the patients and healthy group.
The mean vitamin D levels of the patients and the healthy group were 24,8 ±
14,4 ng/ml and 25,1 ± 10,7 ng/ml, respectively. There was no significant difference in
vitamin D levels between the patients with recurrent LRTIs and control group (p =
0.922). Of all the children participating in the study, 15 (14.0%) were deficient in
vitamin D, 30 (28.0%) were inadequate, 59 were normal (55.1%), 3 harmful limit was
determined.
7

The mean cathelicidin levels of the patients and the control group were 62.5 ±
61.4 ng/ml and 94.9 ± 61.9 ng/ml, respectively. The mean cathelicidin level of the
healthy group was higher than that of the patients with recurrent LRTIs (p = 0.004).
There was no correlation between the levels of cathelicidin and vitamin D (p = 0.450),
C-reactive protein, white blood cells and absolute neutrophil counts. We found a
significant positive correlation between serum cathelicidin levels and BMI (p = 0.047).
In logistic regression analysis, serum cathelicidin levels higher than 37,74
ng/ml have been found to be significantly related to lower risk of recurrent LRTIs
in children independent of age, sex, BMI and vitamin D (aOR:0.99, sensitivity: 50%,
specificity: 80.7%) (p = 0.006).
In conclusion, serum cathelicidin levels were found to be significantly lower
among preschool children with recurrent LRTIs than healthy controls, while there was
no relation to serum vitamin D levels. This molecule may have important therapeutic
and prognostic value for these children.

Key words: recurrent lower respiratory tract infection, cathelicidin, vitamin D
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GİRİŞ VE AMAÇ

Solunum yolu enfeksiyonları, küçük çocuklarda sık görülür. Viral üst solunum
yolu enfeksiyonlarının (ÜSYE) büyük bölümü, kendini kısıtlayabilmektedir. 6 yaş
itibariyle çocukların yaklaşık %60’ı en az bir defa ÜSYE geçirmektedir ve detaylı
değerlendirmeye gerek görülmemektedir 2. Alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE)
ise bronşit, bronşiolit ve pnömoni tanılarını içermektedir. ASYE’ler hayatın ilk 2 yılı
içerisinde daha çok görülmektedir, görülme oranı ise yaklaşık %6 olarak
bildirilmiştir3. Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu; son altı ay içersinde iki, son
bir yıl içersinde üç kez bronşit, bronşiolit, pnömoniden biri veya birkaçının
geçirilmesidir. ASYE’ler genellikle üst solunum yolunda kolonize olan bakteriyel veya
viral enfeksiyonlardan köken alır. Çocuk büyüdükçe bu enfeksiyonların sıklığı da
azalmaktadır 4. Bu tür vakalarda; modifiye edilebilen risk faktörlerinin ortadan
kaldırılması ve “bekle-gör yaklaşımı” önerilmektedir.
D vitamini organizma için önemli bir yapı taşı olup kemik metabolizması ve
kalsiyum homeostazı üzerindeki etkileri uzun zamandır bilinmektedir. Son yıllarda D
vitamininin hem doğal hem adaptif immunite üzerinde etkileri olduğu keşfedilmiştir.
Ayrıca, D vitamini eksikliği ile birçok otoimmun hastalık, kanser ve enfeksiyonlara
yatkınlık arasında ilişki tespit edilmiştir. D vitamininin enfeksiyonları önlemedeki
etkisi doğal immün sistemin bir komponenti olan antimikrobiyal peptidler üzerinden
oluşmaktadır. İnsan katelisidin antimikrobiyal peptid, bunlardan en iyi bilinendir.
İmmün modülatör ve anti-inflamatuar etkili vitamin D ve immün defans molekülü
olan katelisidin peptidi birçok hastalıkta olduğu gibi enfeksiyon hastalıklarına da
yatkınlığı azalttığı bilinmektedir.
Bu çalışmamızda, altta yatan kronik bir hastalık yada kolaylaştırıcı faktör
bulundurmayan, tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu olan okul öncesi
çocuklarda D vitamini ve katelisidinin bağımsız birer risk faktörü olup olmadıklarını
göstermeyi amaçladık. Çalışmamızdan çıkacak olan sonuçlara göre yapılacak olan
koruyucu tedavilerle önlenebilecek atakların önüne geçilmesi, hastaneye yatışların
ve ayaktan ilaç kullanımının azaltılması, hem maddi kayıpların oluşmasının hem de
hasta ve ailelerinin sosyal yönden daha fazla olumsuz etkilenmesinin önüne
geçilmesi anlamında katkı sağlayabilir.
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GENEL BİLGİLER

TEKRARLAYAN ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
Solunum yolu enfeksiyonları, küçük çocuklarda sık görülür. Viral üst solunum
yolu enfeksiyonlarının (ÜSYE) büyük bölümü, kendini kısıtlayabilmektedir ve
epidemiyolojik çalışmalarda hayatın ilk yılı içerisinde 7 defaya kadar, 3 yaşına kadar
ise yılda 5 defaya kadar viral ÜSYE görülmesinin normal kabul edilmesi gerektiği
bildirilmiştir 1. 6 yaş itibariyle çocukların yaklaşık %60’ı en az bir defa ÜSYE
geçirmiştir ve detaylı değerlendirmeye gerek görülmemektedir 2.
Alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) ise bronşit, bronşiolit ve

pnömoni

tanılarını içermektedir. ASYE’ler hayatın ilk 2 yılı içerisinde daha çok görülmektedir,
görülme oranı ise yaklaşık %6 olarak bildirilmiştir 3. Ancak “tekrarlayan ASYE”
kavramının aslında tam olarak neyi karşılaması gerektiği bilinmemektedir. Bugüne
kadar en sık kabul edilen tanımlama; son altı ay içersinde iki, son bir yıl içersinde
üç kez bronşit, bronşiolit, pnömoniden biri veya birkaçının geçirilmesidir.
ASYE’ler genellikle üst solunum yolunda kolonize olan bakteriyel veya viral
enfeksiyonlardan köken alır ve yılın nerdeyse tüm dönemlerinde görülebilir. Ancak
genellikle daha sıcak mevsimlerde ASYE’ler iyileşme eğilimi gösterir. Çocuk
büyüdükçe bu enfeksiyonların sıklığı da azalmaktadır 4. Bu tür vakalarda; modifiye
edilebilen

risk

faktörlerinin

ortadan

kaldırılması

ve

“bekle-gör

yaklaşımı”

önerilmektedir.
Tekrarlayan ASYE tanımlaması yapılırken, insidans ve görüldüğü yerdeki
etkilediği hasta sayısı gibi bilgilere de ihtiyaç vardır ancak literatürde bununla ilgili
veriler kısıtlıdır. Yapılan bir toplum-bazlı kohort çalışmada, 900 Hollandalı çocuk
prospektif olarak doğumlarından 5 yaşa gelene kadar izlenmişlerdir ve bu çocukların
55’inde (%6) yılda 3 defa solunum yolu enfeksiyonu (otit, bronşit ve pnömoni dahil)
tespit edilmiştir. Diğer yandan bu çocukların 715’inde (%79) ise yılda bir defa
solunum yolu enfeksiyonu meydana geldiği kaydedilmiştir 5. “Wight Adası Doğum
Kohort” çalışmasında ise, 1989-1990 yılları arasında doğan 1.336 çocuk, 10 yaşına
gelene kadar takip edilmişler ve “iki ya da daha fazla ASYE” geçirme yani tekrarlayan
ASYE geçirme oranı, %7.4 olarak belirlenmiştir6. Almanya’da 1999-2001 yılları
arasında yapılan bir retrospektif kohort çalışmasında, yaşları 5-7 yıl olan yaklaşık
çocuk incelenmiş ve bu çocukların %6.7-8.2’sinde toplum kökenli pnömoni (TKP),
10

%6.9-8.2’sinde de tekrarlayan TKP tespit edilmiştir

7

.Toronto’da yapılan bir

çalışmada; TKP nedeniyle hastaneye yatırılan 2.900 çocuk incelenmiş ve bu
çocukların %10’dan fazlasında, iki yada daha fazla ÜSYE geçirme öyküsü olduğu
tespit edilmiştir 8. 2010 yılında, bronşit, bronşiolit ve pnömoni olarak değerlendirilen
ASYE geçiren toplam 1.264 çocuk pediatrik acile başvurmuş ve bu hastaların
232’sinde (%18) hayatları boyunca en az bir defa daha ASYE geçirdikleri tespit
edilmiştir 9. Tekrarlayan ASYE’den etkilenen çocukların sayısına bakıldığında; bu
çocuklarda ciddi akciğer hastalığı ya da ağır ekstra-pulmoner hastalık görülme
oranının çok da yüksek olmadığı görülmektedir. Klinisyeni zorlayan konu ise altta
yatan hastalığı olan çocuklarla, kendini kısıtlayan ya da minör problemi olan çocukları
ayırmaktır.
Aslında sağlıklı çocukların büyük bölümü de ASYE açısından risk altındadır.
Özellikle 2-4 yaşlarda bu risk artmıştır

3,9,10

. Bu risk, okul çağına doğru gidildikçe

azalmaktadır. Enfeksiyonlar tipik olarak mevsimsel özelliktedir. Sonbahar ve kış
aylarında özellikle de büyük ailelerde yaşayan çocuklarda, bakım merkezine yada
okula giden çocuklarda bu enfeksiyonların görülme riskinde ciddi bir artış söz
konusudur. Ayrıca, çocuklar ilk defa bakım merkezine gittiklerinde temas sonucunda
ASYE ilk defa meydana gelse de, sonraki dönemde bu ASYE tablosu tekrarlayan
hale gelebilmektedir. Ancak klinik olarak iyilik hali içerisinde olan (en azından yaz
dönemi boyunca) bu çocuklarda meydana gelen enfeksiyonların çok büyük bölümü
viral ve kendini sınırlayıcı niteliktedir 11. Bu çocuklarda genellikle tekrarlayan ASYE
açısından risk faktörü öyküsü yoktur ve büyüme-gelişmeleri normaldir. Fizik muayene
bulguları iyi saptanan bu hastalarda ilk ASYE meydana geldiğinde uygun tedaviye
hızlı yanıt verirler ve tamamen iyileşirler. Enfeksiyonlar arasındaki dönemde de
sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmektedirler. Tüm bu sebeplerden dolayı
bu çocuklarda detaylı ileri incelemelere gerek yoktur.
ASYE meydana gelmesinin altta yatan mekanizmaları, risk faktörlerine göre
değişkenlik gösterebilmektedir. Özellikle de bazı risk faktörlerinin varlığında
enfeksiyon

daha

kolay

ortaya

çıkar

ve

risk

faktörü

olmayan

çocuklarla

karşılaştırıldığında, ASYE tablosunun daha ağır seyrettiği görülmektedir. Hatta bu
hastaların bir kısmında hastaneye yatırmak bile gerekebilmektedir.
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TEKRARLAYAN ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU İÇİN ALTTA
YATAN RİSK FAKTÖRLERİ;
•

Prematürite

•

Yenidoğan döneminde mekanik ventilatöre bağlanmak

•

Yenidoğan döneminde uzun süre oksijen tedavisi almak (>28gün)

•

Atopi varlığı

•

Pasif sigara içiciliği

•

Kapalı ortamda hava kirliliği

•

Açık ortamda hava kirliliği

•

Konjenital solunum yolu anormallikleri (trakeobronkomalazi, bronşiyal stenoz)

•

Kardiyovasküler hastalıklar

•

Kronik nörolojik hastalıklar

•

Primer-sekonder immün yetmezlikler

•

Kronik akciğer hastalıkları(silier diskinezi, BPD, KF..)

•

GÖR, özefagus dismotilite hastalıkları

•

Özefagus anotomik bozuklukları, TÖF

•

Yabancı cisim

•

Endobronşiyal tümörler

•

Ekstraluminal kompresyon durumları
Prematürite
Hayatın ilk yılı içerisinde prematüre çocuklarda özellikle de bronko-pulmoner

displazi varsa respiratuar morbiditeler artmıştır ve term dönemde doğan çocuklara
kıyasla, prematüre bebekler daha fazla hastaneye yatırılmaktadır 12. Bu çocuklarda,
tekrar hastaneye yatışların en sık görülen sebebi, respiratuvar distress ile birlikte
görülen ASYE tablolarıdır

13

. Özellikle bu tablolar, annedeki antikorların düşük

düzeyde olmasına bağlı olarak, bebeğin immünitesinin yeterince gelişmemesine ve
akciğer fonksiyonlarının çok iyi olmamasına bağlanmaktadır. Son zamanlarda
respiratuvar patojenlere karşı verilen yanıtlarda neonatal hiperoksinin de etkili
bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Bu sayede akciğerlerin immün-düzenleyici
doğal

yanıtları değişmekte ve viral enfeksiyonların ortaya çıkmasına katkı

sağlamaktadır 14.

12

Respiratuvar morbidite, özellikle de yenidoğan döneminde hastalığın seyri
daha hafif olan çocuklarda, zaman içerisinde düzelmektedir. Ancak yakın zamanda
yapılan toplum-bazlı bir vaka-kontrol çalışmasında, doğum ağırlığı düşük olan
18-27 yaş arası erişkinlerin, normal doğum ağırlığına sahip aynı yaştaki erişkinlere
kıyasla astım, solunum yolu enfeksiyonları ve solunum yetmezliği gibi nedenlerle
hastaneye yatırılma risklerinin %83 oranında arttığı bildirilmiştir 15.
Atopi
Atopi, hem alt hem de üst havayollarını etkileyen, tekrarlayan solunum yolu
enfeksiyonları için bir diğer önemli risk faktörüdür. Birçok farklı çalışma, allerjik
çocuklarda görülen solunum yolu enfeksiyonlarının, allerjik olmayan çocuklara
kıyasla daha uzun sürdüğünü ve daha şiddetli seyrettiğini ortaya koymuştur

16

.

Allerjik mukozal inflamasyon, interselüler adezyon molekülü-1 (ICAM-1) gibi epitel
hücrelerinin yüzeyinde bulunan adezyon moleküllerinin salınımını indükleyerek
ÜSYE’lere zemin hazırlayabilmektedir17. ICAM-1, rinovirüsler için en önemli
reseptördür ve bu reseptördeki artış, viral enfeksiyonlardan özellikle rinovirüs için
önemli bir risk faktörü olabilmektedir

18

. Ayrıca, astımlı hastalardan alınan epitel

hücrelerinde rekürren ASYE’leri kısmen de olsa açıklayabilecek şekilde, defektif
doğal immün yanıtlar olduğu gösterilmiştir

19

. Son olarak interlökin-13 (IL-13) gibi

allerjik inflamasyonda son derece önemli bir sitokinin, muko-siliyer klirensi azalttığı ve
böylece havayolu epiteli hücrelerine viral yapışmayı kolaylaştırdığı bildirilmiştir

20

.

Aynı zamanda viral solunum yolu enfeksiyonları da mukozal permeabiliteyi arttırarak
ya da virüs-ilişkili pro-inflamatuar mediatörlerin sekresyonunu arttırarak allerjik
yanıtların ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır 21.
Diğer

yandan

özellikle

ingilizce

konuşulmayan

toplumlarda

“wheeze”

kavramını karşılayacak bir kelime yoktur. Böylece bronşiolit ya da astım
alevlenmeleri, kavram olarak karşılanamadığı için “pnömoni” tanısı alabilmektedir.
Pasif Sigara İçimi
Prenatal

dönemde

maternal

sigara

içimi

öyküsü

bebeklerde

akciğer

volümünde düşüklük, akciğer fonksiyonlarında bozukluk ve ASYE’lere artmış
yatkınlıkla yakından ilişkilidir

22

. Sigara içimi, direkt yönden gelişimsel akciğer

defektlerine (fetal hipoksi ve iskemi gibi) yol açarken, indirekt yönden de büyüyen
fetus

üzerine

etki

eder

ve

tüm

bunların

sonucunda

yenidoğan

bebekte
13

respiratuvar morbiditede artış gözlenir
içimi öyküsü;

23

. Hayatın ilk 2 yılı içerisinde, pasif sigara

ASYE insidansını ve hastaneye yatırma oranlarını direkt olarak

arttırmaktadır 24,25.
Bu durum, sigara içiminin konak savunması üzerine olan direkt etkisinden
kaynaklanabilmektedir çünkü sigara içimi, nötrofil ve monosit/makrofaj hücreleri
üzerinden serbest oksijen radikallerinin üretimine katkı sağladığı gibi fagositik
aktiviteyi de baskılamaktadır

26

. Ayrıca annesi sigara içen çocuklarda; neonatal toll-

like reseptör-ilişkili immün yanıtlarda bozulma meydana geldiği bildirilmiştir 24. Son
olarak; pasif sigara içimi sonucunda bakteriyel yapışma oranı artar ve bu nedenle
diğer solunumsal enfeksiyonlara bağlı inflamasyon riskinde de artış söz konusudur 27.
Kapalı Ortamda Hava Kirliliği
Hava kirliliği; akciğerde havayollarında ve alveollerde inflamasyona yol açarak
ASYE şiddetini ve sıklığını arttırmaktadır. Tütün maruziyetine ek olarak en önemli
kapalı ortam hava kirliliği etkenleri, partiküler maddeler, evsel katı yakıtların dumanı,
yemek pişirme sobalarından kaynaklanan azot dioksit, karbon monoksit, uçucu
organik bileşikler ve biyolojik alerjenler (yani akarlar, küfler ve evcil hayvan
alerjenleri) olarak sıralanabilir 28. Bu etkenlere özellikle küçük bebekler ve çocuklar
daha yatkındır çünkü küçük çocuklarda respiratuvar savunma mekanizmaları ve
havayolu anatomisi matür değildir

29

. Kapalı ortamda küf ve nem maruziyeti yine

astım başta olmak üzere solunum yolu rahatsızlıklarına yol açmaktadır. Özellikle
oturma odasında yada çocuk odasında küf ve nem varlığı riski çok arttırmaktadır30.
Küf antijenleri ayrıca IgE-ilişkili hipersensitivite ile tekrarlayan solunum yolu
hastalıklarını da indükleyebilmektedir. Yakın zamanda Rusya’da, Kuzey Amerika ve
Avrupa’da yapılan ve 6-12 yaş arası 58.000’den fazla çocuğun incelendiği bir
çalışmada, küfe maruz kalma ile solunum yolu hastalıkları arasında pozitif bir
korelasyon olduğu bildirilmiştir. Küfe maruz kalmanın bronşit riskini 1.38 kat arttırdığı
ifade edilmiştir 31.
Açık Ortamda Hava Kirliliği
Açık

ortamda

arttırabilmektedir

hava

kirliliği

de

ASYE

insidansını

ciddi

düzeyde

32

. Risk, kirliliğe sebep olan maddenin tipi ve yoğunluğu ile

maruziyet süresine bağlı olarak değişmektedir. Çocuklarda ventilasyon oranı daha
yüksek olduğu için ve çocuklar dışarıda daha çok vakit geçirdikleri için bu
14

etmenlerden daha fazla etkilenmeleri beklenebilir. Ayrıca açık ortamda hava kirliliği
yaratan etmenlere maruziyet ile solunum hastalıklarına bağlı acil başvuruları
arasında da anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Yakın zamanda yapılan İtalyan pediatri
çalışmasının yazarları; 15 yaş altı çocuklarda, solunum yolu hastalıklarına bağlı acil
servis başvuru sayılarındaki artış ile, PM10 ve NO2 düzeylerindeki artışın ilişkili
olduğunu

33

yine 0-2 yaş arası çocuklarda, wheezing nedeniyle acil servis

başvurularının CO ve SO2 gazları ile yakından ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir34.
Çocukları bu çevresel risk faktörlerinden korumanın önemi ile ilişkili olarak
genel toplum eğitimleri ve farkındalığın arttırılması gibi

çalışmalar

yapılması

önerilmektedir.

Konjenital Solunum Yolu Anomalileri, Kardiyovasküler Hastalıklar ve
Kronik Nörolojik Bozukluklar
Konjenital solunum yolu anomalilerinin tekrarlayan ASYE sıklığını arttırdığı
bilinmektedir. Tekrarlayan pnömoni atakları, pulmoner sekestrasyon ve kistik adenoid
akciğer malformasyonu ile yakından ilişkili bulunmuştur

35

. Yine özefagial atrezisi

olan hastalarda, fistül olsun ya da olmasın, hayatın erken dönemlerinde tekrarlayan
ASYE, bronşit ve aspirasyon pnömonisinin sık görüldüğü ortaya konmuştur
Tekrarlayan solunum yolu semptomlarına birçok faktörün katkı

36,37

.

sağlayabildiği

bilinmektedir. Büyük havayollarındaki epitel anormallikleri (sekresyonların mukosiliyer
klirensini bozarak), gastro-özefagial reflü hastalığı (GÖRH) ve özefagial dismotilite
gibi tablolar da tekrarlayan aspirasyon ataklarına yol açarak bu semptomları
tetikleyebilmektedir 38. Ancak böyle hastalarda da, tekrarlayan ASYE sıklığı ve şiddeti,
yaşla birlikte azalma eğilimine girmektedir

39

. Soldan sağa şantla seyreden konjenital

kalp hastalıkları da tekrarlayan ASYE için risk faktörü oluşturmaktadır çünkü bu
40,41

hastalıklarda pulmoner kan akımı artmıştır

. Bebeklik döneminde mevcut olan

birçok değişik şant lezyonu mevcuttur ancak en sık görülen tablo, ventriküler septal
defekttir. Diğer defektler ise atrial septal defekt, patent duktus arteriyosus, atriyoventriküler septal defekt gibi tablolardır

40-42

. Bu hastalıklarda kan sol kalpten sağ

kalbe doğru anormal bir açıklıktan geçerek şant oluşturmaktadır. Kalbin sağ tarafında
olması gerekenden daha fazla volümde bir kan olduğu için, pulmoner kan akımı da
artmaktadır. Bu durumda, kalbin sağ bölgesinde oksijen saturasyonunda (SO2)
“kademeli” bir değişim meydana gelir çünkü normalde kalbin sağ tarafında düşük
15

saturasyonlu kan olmasına rağmen, soldan gelen kan bu saturasyonu arttırmaktadır.
Bu durumun çeşitli fizyolojik etkileri de bulunmaktadır. Artmış pulmoner kan akımı,
artmış kardiyak ön yük (ventriküler dilatasyon, hipertrofi ve yük) bunlara örnek
verilebilir. Soldan sağa şantlı hastalıklar ayrıca, akciğer fonksiyonlarını da etkileyebilir
ve akciğer enfeksiyonlarına yatkınlık yaratarak solunum yetmezliğine kadar
ilerleyebilir. Bu çocuklarda mekanik ventilasyon gereksinimi bile ortaya çıkarabilir

40-

42

. Nörolojik bozukluğu olan çocuklarda kullanılan anti-epileptik ilaçlar ve benzer

ajanlar, mukus sekresyonunu arttırarak tekrarlayan ASYE’ye yatkınlığı arttırır. Bu
hastalarda hipotoni, GÖRH varlığı, koordine olmayan öksürük refleksi gibi sebeplerle
de muko-siliyer klirens bozulur 43-45.
D VİTAMİNİ
D vitamini, kemik metabolizması ve nöromüsküler fonksiyonlar için önemli rolü
olduğu bilinen steroid yapıda bir hormondur. Pek çok vertebralı D vitamini ihtiyacını
yeterli güneş ışığı maruziyeti ile deriden fotokimyasal yolla sentezleyerek sağlar. Bu
yüzden, D vitamini gerçek bir vitamin değil, bir ‘’prohormondur’’. D vitamini, kalsiyum
ve fosforun kan düzeylerinin düzenlenmesinde, kemik döngüsünün uygun biçimde
devamının sağlanmasında gereklidir 46.
İnsanlarda D vitamin eksikliği ve buna bağlı sağlık sorunları Avrupa’nın
kuzeyinde sanayileşme ile paralel olarak başlamıştır. Hava kirliliği, kapalı alanlarda
yaşamın artması ile yirminci yüzyıla girerken Kuzey Avrupa ve Amerika’da
çocukların % 80-90’ında raşitizm saptanmıştır. Hess ve Unger 1921 yılında güneş
ışınlarına maruz bırakılan raşitik çocuklarda dramatik iyileşme gözlemlemişlerdir.
Böylece, besinlerin D vitamini ile güçlendirilmesi gündeme gelmiştir. Bu nedenle
Birleşik Devletler’de süt, bebek mamaları, kahvaltılık tahıllı besinler ve diğer bazı
besinler D2 vitamini veya D3 vitamini ile güçlendirilmiştir. Ancak 1950’li yıllarda
İngiltere’de hiperkalsemi olgularının bildirilmesi üzerine Avrupa genelinde D vitamini
ile güçlendirilmiş süt ürünlerine yasaklama getirilmiştir 47.
Ulusal Sağlık ve Beslenme Grubu’nun (NHANES) verilerine göre Amerika
Birleşik Devletleri’nde adölesan ve erişkinlerin sadece dörtte birinde D vitamini düzeyi
yeterlidir ve çocukların da % 61’inde D vitamin yetersizliği mevcuttur 48. Bu veriler D
vitamin eksikliğinin giderek artan önemini ortaya koymaktadır.
D vitamini düzeylerinin kanda tespit edilebilmesini sağlayan teknik gelişmeler
sonrası yapılan çalışmalarda, genel düşüncenin aksine erişkin ve sağlıklı olduğu
16

tahmin edilen bireylerde de D vitamin eksikliğinin tahmin edilen düzeylerin çok
üzerinde olduğu görülmüştür. D vitamini eksikliğinde gelişebilecek olumsuz durumlar
göz önüne alındığında, sık görülen bu durumun aslında ciddi bir sağlık sorunu olduğu
ortaya çıkmaktadır.
D Vitamin Metabolizması
İnsanlarda D vitamini iki şekilde bulunur. Bunlar 28 karbon molekülü içeren
vitamin

D2

(ergokalsiferol)

(kolekasiferol).

Vitamin

D3,

ve

27

deride

karbon
güneş

molekülü
ışınları ile

içeren

vitamin

D3’tür

7-dehidrokolesterolden

sentezlenir. Güneşin 290-315 nanometre dalga boyundaki ultraviyole B (UVB) ışınları
ile 7-dehidrokolesterol önce previtamin D3’e ve ardışık izomerizasyon ile vitamin D3’e
dönüştürülür. Vitamin D3 dışarıdan diyetle, güçlendirilmiş mandıra ürünleri ve yağlı
balıklarla alınır. Özellikle ringa balığı ve uskumru vitamin D3 açısından zengindir.
Vitamin D2 ise bitkilerin güneş ışınları ile karşılaşması ile oluşur 49.

Şekil 1. D Vitamini Sentezlenmesi ve Metabolizması
D Vitamin Metabolizması ve Etkileri
Güneş ışınları ile oluşan vitamin D3, ihtiyacın % 90-95’ini karşılar. Deriden
sentez edilen ve besinlerle alınan vitamin D3 ve vitamin D2, karaciğerde 25 hidroksi
(OH) vitamin D3 [25 (OH) D3] ve 25OH vitamin D2’ye [25 (OH) D2] sitokrom P450
17

vitamin D 25 Hidroksilaz enzimi (CYP2R1, CYP2D11, CYP2D25 enzim sistemlerini
içerir) ile dönüştürülür. CYP2R1 enzimi anahtar enzimdir ve bu enzimdeki homozigot
mutasyon dolaşımda düşük 25 (OH)D3 düzeyi ile vitamin D eksikliğinin klasik
semptomlarına neden olur 51.
25(OH)D, hem 25(OH)D3 hem 25(OH)D2’yi tanımlamak için kullanılır.
Karaciğerde sentezlenen 25(OH)D kanda D vitamini bağlayan proteine (DBP)
bağlanarak böbrek tübül hücrelerine taşınır. DBP’in aminoasit yapısı albumine benzer
ve 25 (OH)D, 1,25 (OH)D ve 24,25 (OH)D metabolitlerine yüksek affinite ile bağlanır
49,52

. DBP-25 (OH)D kompleksi, proksimal renal tübül hücrelerine girer.

Burada

serbest kalan 25(OH)D, mitokondrideki sitokrom P450 monooksijenaz 25 OH vitamin
D, 1- alfa hidroksilaz enzim sistemi (CYP27B1) ile aktif form olan 25(OH)D3’e
dönüştürülür. Eğer 1,25 (OH)D kanda yeterli düzeyde ise 25 (OH)D’nin bir kısmı daha
az aktif olan ve katabolize edilen 24,25 (OH)D’ye dönüştürülür.
Hücrelere bağlanan aktif 1,25 (OH)D3 hücre düzeyinde iki yol ile işlevsellik
kazanır. Bu yolaklar yavaş ‘genomik’ ve hızlı ‘genomik olmayan’ yolaklar olarak
adlandırılır53. Genomik yolakta DBP’lerle dokulara taşınan 1,25 (OH)D3 hücre içine
girerek D vitamin reseptörü (VDR) ile kompleks yapar. VDR, steroid, tiroid hormonu
ve retinoik asit reseptörleri gibi DNA’dan RNA transkripsiyonunu düzenler

54,55

. Bu

kompleks, retinoik asit-X reseptörünü de yanına alarak üçlü kompleks halinde belirli
DNA bölgelerine bağlanır. Bu üçlü kompleks, D vitaminine cevap veren elementler
(VDRE) ile bazı genlerin (osteokalsin, kalsiyum bağlayan protein, 24 hidroksilaz gibi)
transkripsiyonunu arttırırken, bazı genlerin ise (IL-12 gibi) transkripsiyonunu azaltır .
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Şekil 2.Vitamin D’nin Genomik Yolak Üzerinden Etkisi
Genomik olmayan yolakta ise D vitamini plazma membranındaki D vitamini
reseptörlerine bağlanarak sitoplazma içerisinde protein kinaz C, mitojenle aktive
olmuş protein kinaz, fosfolipaz A2 ve fosfolipaz C gibi ikincil mesaj yolaklarını aktive
eder 53,56. Bu yolak sonucunda hücre membranındaki kalsiyum kanalları aktifleşir. Bu
yolak daha çok pankreas beta hücrelerinde, düz kaslarda, kalp kası hücrelerinde,
barsak hücrelerinde ve monositlerde aktiftir. Bu yolağın psöriazis, tip 1 diyabet,
romatoid artrit, multipl skleroz, Crohn hastalığı, hipertansiyon, kardiyovasküler
hastalıklar

ve

bazı

sık

görülen

kanserlerin

gelişimi

ile

ilgili

olduğu

ileri

sürülmektedir49,52.
D vitamininin kemik metabolizması üzerine üç temel etkisi vardır:
1- D vitamini, barsaktan kalsiyum emilimini arttırır. Barsak epitel hücrelerinde
VDR’ ne bağlanan D vitamini kalsiyum bağlayan proteinin sentezini arttırarak
kalsiyumun aktif transportunu sağlar. Kalsiyum aktif transport yanında, barsaklardan
ve hücre kenarlarından difüzyonla da emilir. Aktif transportun eşik değeri varken
19

difüzyon sisteminin eşik değeri yoktur ve diyetle alınan kalsiyum miktarına bağlıdır. D
vitamini varlığında diyetteki kalsiyumun % 30-40’ı emilirken D vitamini yetersizliğinde
bu oran % 10-15’e düşer. D vitamini, barsaklardan fosfor emilimini de uyarır.
2- D vitamini, kemik dokusu üzerine etki ederek kalsiyum mobilizasyonunu
arttırır.
Bunun için, parathormon ile birlikte hareket eder

57.58

. Aktif D vitamini, kemik

dokusunda osteoblastlardaki VDR’ne bağlanarak osteoblastlarda NF-κβ (RANKL)
proteinin sentezini arttırır. RANKL proteini preosteoklastlardaki RANKL reseptörüne
bağlanarak preosteoklastların olgun osteoklastlara dönüşmesini sağlar. Olgun
osteoklastlar, çeşitli hidrolitik enzimler salgılayarak kemik matriksten kalsiyum ve
diğer minerallerin mobilizasyonunu sağlar.
3- D vitamini, böbreklerden de kalsiyum emilimini arttırır. Renal distal tübül
hücrelerinden filtre edilen kalsiyumun %1’i emilir. D vitamini, parathormon ile birlikte
distal tübül hücrelerine etki eder. Kalsiyum düşüklüğünde ilk aşamada D vitamini
barsaklardan kalsiyum ve fosfor emilimini arttırır. Bu yeterli olmazsa, parathormon
kemik kalsiyumunu mobilize etmek için D vitamini sentezini arttırır.
Parathormon ve hipofosfatemi, böbreklerde 1,25 (OH)D3 sentezini arttıran en
önemli faktörlerdir
kalsiyum

58,59

. Parathormon, renal proksimal ve distal tübül hücrelerinde

emilimini

arttırırken

fosfor

atılımını

arttırır.

Hipofosfatemi

ise

parathormondan bağımsız olarak böbreklerde 1,25 (OH)D3 sentezini uyarır 49,52.
D Vitamin Eksikliği Nedenleri
Her ne

kadar

kalıtımsal

veya

ikincil D

vitamin metabolizma

bozukluklarına bağlı D vitamin eksikliği görülse de ülkemizde en sık neden
vitaminin ciltten yetersiz sentezi ve besinlerle yetersiz alımıdır. Tablo 1‘de D
vitamin eksikliği nedenleri görülmektedir 60.
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Tablo 1: D Vitamini Eksikliğinin Nedenleri

Birçok

vertebralı

canlı

D

vitamini

ihtiyaçlarını

güneş

maruziyeti

ile

sağlamaktadır 61. Güneş ışığına yetersiz maruziyet sonrası raşitizm gelişimi ilk defa
1822’de Sniadecki tarafından tanımlanmıştır

62

. 290-315 dalga buyundaki UVB

ışınlarına maruziyetin raşitizmi önlediği ve tedavi ettiğinin anlaşılmasına kadar yüz yıl
geçmiştir. 1930’lu yılların başlarında Amerika’da raşitizmi önlemek amacıyla güneş
ışığı maruziyetinin yararlarını anlatan ve aileleri bilgilendiren kurum organize
edilmiştir. 1930’lu yıllarda Amerika ve Avrupa’da sütün 100 IU D vitamini ile
zenginleştirilmesi raşitizmi önlemede etkili bulunmuştur. Daha sonra 1950’li yıllarda
Büyük

Britanya’da

hiperkalsemi

patlaması

yaşanınca

sütün

D

vitamini

ile

zenginleştirilmesi bunun nedeni olarak suçlanmıştır ve sütün D vitamini ile
zenginleştirilmesi yasaklanmıştır. Sonraki yıllarda Finlandiya ve İsviçre sütü D
vitamini ile zenginleştirmeye başlamıştır. Amerika’da süt ve yoğurt, margarin gibi
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süt ürünleri, kahvaltılık gevrekler D vitamini ile zenginleştirilmektedir. İngiltere’de D
vitamini ile zenginleştirilmiş süt ve suplemantasyon diyetteki D vitamininin ana
kaynağını

oluşturmaktadır.

D

vitamini

eksikliğinin

zenginleştirilmiş

besinlerle

önlenebileceği ve riketsin gözlenmeyeceği düşünülürken, son zamanlarda D vitamini
eksikliği yeniden keşfedildi ve D vitamininin rikets dışında birçok hastalıkta rol
oynayabileceği çalışmalarda gösterildi. Bener ve ark. nın 16 yaş altındaki 458 sağlıklı
çocukta yaptığı çalışmada, D vitamini eksikliği 11-16 yaş grubunda %61,6, 5- 10 yaş
grubunda %28,9 ve 5 yaş altında %9,5 olarak tesbit edilmiştir

63

. Andıran ve

ark.nın 0-16 yaş grubu 440 çocuk ve adölesanda yaptığı çalışmada, populasyonun
%40’ında serum D vitamini 20 ng/ml’nin altında tesbit edilmiştir. 66 hastada (%15) ise
D vitamini yetersizliği saptanmıştır 64.
Ciltte D Vitamin Sentezini Etkileyen Durumlar
Deriye penetre olan güneşin UVB fotonlarının sayısını etkileyen faktörler ve
derideki 7-dehidrokoleserolün düzeyindeki değişiklikler, ciltte D vitamini sentezini
etkiler 65. Pigmentasyonu sağlayan melanin ciltte bulunur ve güneş ışınları açısından
etkin bir filtredir. 290 nanometre ve üzerindeki dalga boyuna sahip güneş ışınları
emilerek epidermal provitamin D3 ile UVB fotonları için yarışır. UVB fotonlarını etkin
olarak emer, prokalsiferolün fotosentezini azaltır. Ciltteki melanin pigmenti ile
previtamin D3 sentezi arasında ilişki yoktur. Cilt, en fazla kendi provitamin D3
içeriğinin % 10-20’si kadar previtamin D3 sentezler. Güneş ışığına uzun süre
maruziyette bile previtamin D3 biyolojik olarak inaktif iki ürün olan lumisterol ve
taşisterole dönüşür. Zenciler gibi koyu renk cilde sahip olan ve melanin
pigmentasyonu fazla olan insanlarda güneş koruyucu faktör (SPF) kullanımına
benzer olarak cildin D vitamini sentezleme yeteneğinde %99 azalma tespit
edilmiştir 46,65,66. Yaş ilerledikçe ciltteki D vitamini öncülü olan 7-dehidrokolesterolün
konsantrasyonu azalır. Bu da cildin D vitamin sentezleme kapasitesini azaltır 46,65,66
Güneş koruyucular; SPF içeren koruyucular cilt kanseri, cilt yanıkları gibi
istenmeyen etkileri önlemekle birlikte ciltteki D vitamin sentezini de etkilemektedir.
SPF 8 içeren koruyucular, D vitamininin ciltteki sentezini % 95 oranında azaltırken
SPF 15 koruyucular % 99 azaltır 46,65,66
Mevsimler ve enlem; günün belirli saatleri, mevsim ve enlem

farklılıkları

ciltteki D vitamin sentezini etkiler. Güneş, kış aylarında dünyaya daha yakın olmasına
rağmen güneş ışınları daha oblik açı ile dünyaya düşer ve ışınlar ozon tabakasından
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daha fazla absorbe olur. Günün bazı saatleri, mevsim ve enlem farklılıkları oblik açıyı
etkileyen faktörlerdir. 37° üzeri enlemde, Kasım-Şubat ayları arasında Dünya’ya
ulaşan UVB fotonları sayısında belirgin düşme vardır. 37° altında ve ekvatora yakın
bölgelerde yıl boyunca ciltte daha fazla D vitamin sentezi vardır. Aynı şekilde,
sabahın erken saatleri ve geç öğleden sonra sırasında oblik açı nedeniyle yaz
aylarında bile D vitamin üretimi az olabilir. Saat 10.00-15.00 arası ciltte D vitamin
sentezi için yeterli UVB fotonlarının ulaştığı saatlerdir 65.
Giyim; kapalı giyim tarzı, yeterli UVB ışınlarının cilde ulaşmasını engelleyerek
ciltteki D vitamin sentezini azaltır 65
Obezite; D vitamini, yağda çözünen ve vücutta depolanan bir vitamindir.
Fazla sentezlenen kısım vücutta yağ dokusunda depolanır ve kışın kullanılır. Obez
bireylerde, abdominal yağ dokusunda 4-400 ng/g vitamin D2 ve vitamin D3
saptanmıştır. Bu nedenle, obez bireylerde D vitamin eksikliği riski daha fazladır 65.
Hava kirliliği; emilebilen UVB fotonu miktarını azalttığı için ciltteki D vitamini
sentezini azaltarak D vitamini eksikliğine yol açabilir 66.
D Vitamin Durumunun Değerlendirilmesi
Serum

25(OH)D

düzeyi,

değerlendirilmesindeki en iyi göstergedir

dolaşımdaki

D

vitamin

durumunun

50

. Yarılanma süresi sağlıklı bireylerde 2-3

haftadır. Buna karşılık D vitamininin 1-2 gün ve 1,25 (OH)D3’nin 12-24 saattir. Bu
nedenle serum 25 (OH)D düzeyi, D vitamini eksikliklerini değerlendirmede kullanılan
temel parametredir. Plazma 1,25 (OH)D düzeyi, D vitamini eksikliği durumlarında
normal,

hatta yüksek (nadiren düşük) saptanabilir, bu nedenle D vitamini

durumunu değerlendirmede kullanılmaz. D vitamin eksikliği, yetersizliği, yeterli
düzeyi ve toksik düzeyleri belirleyecek sınır değerlerini tanımlamak ve belirlemek
güçtür

67,68,69

. 25 (OH)D düzeyi ölçümü, D vitamin depolarını değerlendirmede

en güvenli ve sabit göstergedir.
Son yıllarda adölesan ve erişkinlerde yapılan çalışmalarda, serum 25
(OH)D düzeyi <12ng/ml D vitamin eksikliği ve 12-20 ng/ml olması D vitamin
yetersizliği

olarak

tanımlanmaktadır.

20-50ng/ml

‘’muhtemel zararlı sınır’’ olarak belirlenmiştir

71

normal

düzey,

>50ng/ml

. Bebeklerdeki en uygun serum D

vitamin düzeyleri üzerinde halen fikir birliği yoktur

65,66,67

. Türkiye’den bildirilen

bir çalışmada ise yenidoğan kord kanı D vitamin düzeyinin 12 ng/ml altında olması
D vitamin eksikliği olarak tanımlanmıştır

70.

Daha öceki yıllarda kabul gören ise
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serum 25(OH)D3 düzeyi 20 ng/ml altında olması D vitamin eksikliği, 21-29 ng/ml
arasında olması D vitamini yetersizliği şeklindeki sınıflama idi. Parathormonu (PTH)
aktive etmeyecek en düşük 25(OH)D3 düzeyi 30 ng/ml olduğundan D vitamini için
yeterli düzey >30 ng/ml olarak kabul edilmekteydi

72

adölesanlardaki

göre

serum

25

(OH)D

düzeylerine

. Tablo
D

2’de erişkin ve
vitamin

durumu

gösterilmektedir 71.
Tablo 2: Serum 25(OH)D3 Düzeyinin Değerlendirilmesi
Vitamin D durumu
Eksiklik

25(OH)D3 düzeyleri
<12 ng/ml

Yetersizlik

12-20 ng/ml

Normal

20-50 ng/ml

Muhtemel zararlı sınır

>50 ng/ml

D Vitamin İhtiyacı
D vitamini eksikliği olmaması için doğumdan itibaren ilk bir yıl 400 IU, 50’li
yaşlara kadar 200-400 IU ve 50 yaşından sonra ise 400-600 IU D vitamini alınması
ve günde 5-15 dakika güneş ışınları ile karşılaşma önerilmektedir

49

. Ayrıca, daha

eski yapılan çalışmalarda genel sağlık ve iyilik hali için 25 (OH)D düzeyinin 30 ng/ml
olması gerektiği belirtilmekteydi. Bu nedenle serum 25 (OH)D düzeyini 30 ng/ ml’ye
yükseltmek için çocuk ve erişkinlere günde 800-1000 IU D vitamin alımı
önerilmekteydi . Amerikan Pediatri Akademisi’de yaşamın ilk birkaç günü içinde
başlayarak tüm bebeklere, çocuklara ve adölesanlara günde 400 IU D vitamini
önermektedir .
Hastanede yatarak izlenen veya prematüre doğan bebeklerde

hastanede

kalış süresinin uzaması, güneş ışığına maruz kalmanın azalmasına ve ciltten D
vitamini sentezinin yetersizliğine yol açarak D vitamini durumunu olumsuz yönde
etkiler

73

. Fototerapi, UVB ışını içermediği için ciltten D vitamini sentezlenemez. Total

parenteral beslenme, güçlendirilmemiş formül mama ve anne sütü de bu bebeklerde
kalsiyum, fosfor ve D vitamini yetersizliğine neden olur. Bu nedenlerle, prematüre
bebekler metabolik kemik hastalığı gelişmesi açısından yüksek riske sahiptirler. Bu
durum, yetersiz kalsiyum, fosfor, D vitamini alımı ve ekstremitelerin hareketsizliği
24

50

sonucu gelişen çoklu etyolojiye sahip bir hastalıktır

. Annedeki 25(OH)D kolayca

plasenta yoluyla fetüse geçer. Gebeliğin 24 haftasında fetal böbrekler endokrin etki,
diğer dokular parakrin etki için 1,25(OH)D’yi sentezleyebilme kapasitesini kazanır.
Hem preterm hem de term bebekler için doğumda yenidoğanın serum 25(OH)D
düzeyi, annenin serum 25 (OH)D düzeyinin % 50-70’i kadardır 74,75
D Vitamininin Kemik Metabolizması Dışındaki Etkileri
Vücutta çoğu doku ve hücrelerde VDR bulunmasının anlaşılması üzerine D
vitaminin pek çok biyolojik fonksiyonları araştırılmaya başlanmıştır. Bağırsaklar,
böbrekler ve kemik dokusu, D vitamin metabolizmasının klasik etkilediği organlardır.
Son yıllarda ise beyin, kalp, mide, pankreas, akciğer, deri, meme, üreme organları, T
ve B lenfositler, monositler gibi pek çok organda ve hücrede VDR varlığı
gösterilmiştir

49

. D vitamini, hem kalsiyum metabolizması hem de diğer sistemler

üzerine olan etkilerini, hücre içi ve hücre dışı VDR’leri aracılığıyla gösterir. Ayrıca,
25(OH)D vitamininin böbrek dışı dokularda CYP27B1 enzimi ile 1,25(OH)D’ye
dönüşebildiği gösterilmiştir

49,50,76

. Tüm bu veriler D vitamininin parakrin ve otokrin

düzenleyici özellikleri olduğunu göstermektedir
ve otokrin etkilerle

73,77

. 25(OH)D vitamininin, parakrin

böbrek dışı hidroksilasyonu hücre proliferasyonunu inhibe

ederek, hücresel farklılaşmayı sürdürerek ve immün sistemi düzenleyerek etki
eder73.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda, düşük serum 25 (OH)D düzeylerinin, çeşitli
kanser tipleri (meme, prostat, kolon), otoimmün hastalıklar (romatoid artrit, sistemik
lupus eritamatozus ve multipil skleroz), kas-iskelet sistemi hastalıkları, nörolojik
hastalıklar, diabet, allerjik hastalıklar ve astım ile ilişkili olduğu bildirilmiştir
Ayrıca,

kötü

vitamin

D

durumu

preeklampsi,

osteoporoz,

diş

49,61,78

.

çürükleri,

kardiyovasküler hastalıklar (hipertansiyon, kalp yetmezliği) ve şizofreni ile de ilişkilidir
.
D Vitamininin İmmünolojik Etkileri
D

vitamininin immün sistem üzerindeki

düzenleyici

etkisiyle ilgili

olan

bilgilerimiz her geçen gün artmaktadır. 25 (OH)D’nin CYP27B1 enzimi ile 1 alfa
hidroksilasyonu, pek çok doku ve hücrede gerçekleşir. Lokal olarak sentezlenen 1,25
(OH)D vitamini parakrin etkiyle immün cevapları düzenler.
D vitamini; T ve B lenfositler, makrofaj, monosit, dendritik hücreler ve doğal
25

öldürücü (NK) hücrelerin farklılaşması ve düzenlenmesi yanında in vivo ve in vitro
sitokin üretimini de düzenler. IL-2, interferon-γ (INF-γ) ve TNF-α üretiminde azalma,
IL-6

ekspresyonunun

inhibisyonu

ve

B

tarafından

lenfositler

otoantikorların

üretimininin ve sekresyonunun baskılanmasını sağlar . CD4+ T lenfositlerin
aktivasyonunun ve farlılaşmasının düzenlenmesi, Tregülatör(reg) hücrelerin sayı ve
fonksiyonlarının artırılmasını, in vitro monositlerin dendritik hücrelere dönüşmesinin
baskılanmasını, Th1 hücreler tarafından IL-2, TNF-α, INF-γ üretiminin azaltılıp Th2
hücrelerin

fonksiyonlarının

uyarılmasını,

Th1

hücrelerin

IL-17

üretiminin

baskılanmasını ve NK hücrelerinin in vitro stimülasyonunu sağlar 79.
Sonuç olarak, D vitamini adaptif immün sistemde aşırı inflamatuvar yanıtları
engeller. Böylece inflamasyona bağlı aşırı hücre ve doku harabiyeti önlenir.
İnflamasyon,

proinflamatuvar

sitokinlerin

(özellikle

IL-12

ve

TNF-α)

artmış

üretimlerinin D vitamini tarafından sınırlanması ile düzenlenir.

Şekil 3.D vitamininin İmmünolojik Etkileri
D Vitamininin Doğal İmmün Fonksiyonlara Etkisi
D

vitamininin

doğal

immüniteye

etkisi,

antimikrobiyal

fonksiyonları

destekleyerek ve inflamatuvar aktiviteyi baskılayarak gerçekleşir.
26

İnsan monositlerinin 1,25(OH)D ile tedavisi, toll benzeri reseptörlerden (TLR)
TLR-2 ve TLR-4’ün ekspresyonunu baskılar. TLR’ler, erken dönem enflamatuvar
cevapların

başlamasında

önemlidir.

1,25(OH)D

ile

monositlerdeki

TLR

ekspresyonunun azalması, proinflamatuvar sitokinlerin (özellikle TNF-α) üretimini
azaltır. Ayrıca D vitamini, efektör immün cevabı azaltır ve insan antimikrobiyal peptid
(AMP) sentezini uyarır.
İnsanlardaki

tek

katelisidin

ailesinden

olan

AMP

“insan

katelisidin

antimikrobiyal peptid-18” (hCAP); nötrofillerde, alveolar makrofajlarda, epitelyal
hücrelerde ve keratinositlerde gösterilmiştir. hCAP geni, VDR bağlama bölgesi içerir.
Böylece 1,25(OH)D vitamini insan monosit, nötrofil, keratinosit ve solunum epitelinde
hCAP ekspresyonunu arttırır. Bu durum, D vitamini ile enfeksiyonlar arasındaki ilişkiyi
desteklemektedir 80.

Şekil 4. D Vitamininin Doğal İmmün Fonksiyonlara Etkisi
D Vitamininin Efektör T Lenfosit Fonksiyonlarına Etkisi
D vitamini, doğal immüniteye etkisinin yanı sıra direkt olarak efektör T lenfosit
fonksiyonlarını da

düzenler.

İn

vitro

çalışmalarda,

1,25(OH)D’nin

T

hücre

proliferasyonunu, IL-2 yapımını ve Th1 hücrelerden IFN-γ yapımını inhibe ettiği
gösterilmiştir

81

. D vitamininin, Th2 hücrelerden sentezlenen sitokinler olan IL-4, IL-5
27

ve IL-13 üzerine etkisi daha az bilinmektedir. 1,25(OH)D’nin IFN-γ üreten CD4+T
hücreleri azaltmasının yanı sıra Il-4, IL-5 ve IL-10 üretimini arttırdığı ve Th2 cevabını
arttırdığını gösteren çalışmalar vardır

81,82

. Fakat 1,25(OH)D’nin IL-4 cevabını

etkilemediği fakat IFN-γ üreten hücreleri azalttığını gösteren çalışmalar da vardır . İn
vitro çalışmalarda 1,25(OH)D konsantrasyonunun Th2 cevabına etkisini belirlemede
önemli olabileceği, çok az veya çok fazla D vitamininin allerjik immün cevabı
başlatabileceği ileri sürülmüştür 83.
D Vitamininin Treg Hücre Fonksiyonlarına Etkisi
1,25 (OH)D varlığında dentritik hücrelerde (DC), antijen sunan moleküllerin
(CD1a ve MHC Class 2 ve ko-stimulatör moleküller CD40, CD80 ve CD86 gibi) yüzey
ekspresyonu azalır ve tam olgunlaşamaz. Proinflamatuvar sitokin IL-12 üretimi azalır
ve antienflamatuvar sitokin IL-10 yapımı artar. 1,25(OH)D verilen DC’ler, T hücre
proliferasyonunu uyaramaz. 1,25(OH)D vitamini verilen DC’ler, CD4+CD25-T
hücreleri ile kültüre edilirse baskılayıcı aktivitesi olan CD4+FoxP3+Treg hücreler
uyarılır. 1,25(OH)D aynı zamanda CD4+T hücrelerine direkt etki ederek IL-10
sekrete eden CD4+Treg hücre populasyonunu arttırır 83.
D Vitamini ve Enfeksiyon Hastalıkları
D vitamini yetersizliği/eksikliği, pek çok hastalıkla ilişkilidir. D vitamini,
enfeksiyon hastalıkları ve vücut savunma mekanizmaları ile ilgili birçok teori vardır;
Birincisi; 1,25(OH)D vitamini cildi, gastrointestinal sistemi, solunum yollarını
ve genitoüriner sistemi yaralanma ve mikroorganizmaların invazyonundan korur.
Bunu, hücreler arası sıkı bağlantı (okludin), gap bağlantı (konneksiyon 43) ve
adheren bağlantı sağlayan proteinlerin fonksiyonlarını düzenleyerek sağlamaktadır
İkincisi; D vitamini doğal immün yanıtta AMP (antimikrobiyal peptid) sentezini
güçlü şekilde uyarır. Vücutta katelisidin ve bazı defensinlerin yeterli üretimi
dolaşımdaki yeterli 25(OH)D vitamini düzeylerine bağlıdır 84.
1,25(OH)D

vitamini;

bronşial

epitelde,

ürogenital

epitel

keratinositlerde ve miyeloid hücrelerde katelisidin üretimini uyarır

hücrelerde,
85

. Epitel

hücrelerinde lokal yaralanma/enfeksiyon katelisidin salınımında artışa neden olur.
Böylece,

doğal

enfeksiyonlarından

immünite
korur.

ve

AMP’ler

vücudu

Mikroorganizmalar

bakteri,

patojen

ilişkili

virüs

ve

moleküler

mantar
patern

(PAMP’s) ile hücre membranlarında bulunan patojen tanıma reseptörlerine (PRRs)
28

bağlanır

86

. Memeli hücre yüzeylerinde en az 12 tane PRRs reseptörleri vardır.

Bunlar, TLR olarak bilinir. TLR’ler özellikle makrofajlar, dendritik hücreler ve epitelyal
hücrelerde bulunurlar. TLR2/1 ve TLR4 reseptörleri uyarıldığında CYP27B1 (1-α
hidroksilaz) enzimi aktifleşir ve aktif 1,25(OH)D vitamini sentezlenir. 1,25(OH)DVDR ile bağlanır. VDR-RXR ile etkileşerek VDRE sentezlenmesi uyarılır ve AMP
sentezi artar

87

. TLR2/1 reseptörleri, stafilokok ve streptokok gibi gram pozitif

organizmaların peptidoglikan tabakası ile ve TLR4 reseptörleri ise Salmonella, E. coli
gibi gram negatif organizmaların lipopolisakkarit tabakası (LPS) ile aktifleştirilir.
İnsan antimikrobiyal peptidleri: 6 human alfa-defensin ( HNP1-4 ve HD-5,6),
4 human betadefensinler (hBD-1’den 4’e kadar) ve katelisidin’dir (LL-37). AMP’lerin
antibakteriyel, antiviral ve antifungal özellikleri yanında immün sistemi düzenleyici
başka özellikler de vardır . Katelisidinin kemotaksis, sitokin ve kemokin üretimi, hücre
proliferasyonu, damar permeabilite artışı ve yara iyileşmesi gibi fonksiyonları da
vardır. Bu AMP’ler antijenik uyarıya yanıt olarak çok hızlı (dakikalar içinde)
sentezlenir.
Üçüncüsü; 1,25 (OH)D vitamini insan

monositlerinde hidrojen

sekresyonunu aktive eder ve oksidatif patlama (burst) potansiyelini arttırır
Dördüncüsü;

D

vitamini

diğer

immün

hücrelerin

sürdürmesini veya enfeksiyonla mücadelesini de arttırır

yara

peroksit

88

.

iyileşmesini

89

.

Şekil 5. Vitamin D ve Enfeksiyonlarla İlişkisi
29

D vitamini yetersizliği ve enfeksiyöz hastalıklar arasındaki ilişkinin en tipik
örneği tüberküloz enfeksiyonudur. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, serum
25(OH)D düzeylerinde düşüklük ile tüberküloz enfeksiyonuna yatkınlık arasında
kuvvetli ilişki olduğu gösterilmiştir. İnsan makrofajlarındaki TLR aktivasyonu ile
upregülasyonu ve CYP27B1 enziminin uyarıldığını ve bunun

VDR geninin
AMP’lerden

katelisidin uyarımını

sağlayarak intrasellüler tüberküloz basilinin

öldürüldüğü yapılan bir çalışmada gösterilmiştir

90

. Aynı çalışmada siyah ırkın

düşük 25(OH)D düzeyleri nedeni ile tüberküloz enfeksiyonuna daha yatkın
oldukları savunulmuştur. Otokrin yolla 1,25(OH)D vitamin sentezi ancak yeterli
25(OH)D vitamini varlığında aktive olur. D vitamini, tüberküloz basilinin nitrik oksit
(NO) tarafından öldürülmesini de arttırır 91.
Davies ve ark., kültür pozitif tüberkülozlu hastaların serum 25(OH)D
düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Yakın
zamanda Londra’da Hint populasyonu ile yapılan çalışmada da aktif tüberküloz
olanlarda vitamin D eksikliği, kontrol grubu olarak seçilen enfekte olmayan ev
halkına göre daha sık bulunmuştur . Ayrıca, VDR gen polimorfizmi ve DBG (D
vitamini bağlayan globülin) polimorfizmi ile tüberküloza yatkınlık araştırılmaktadır

92

.

Çocuklardaki enfeksiyon hastalıkları, tüm dünyada en sık morbidite ve
mortalite nedenidir. Birçok epidemiyolojik çalışmada, yetersiz D vitamini ile
çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları ve/veya hastaneye yatma arasındaki ilişki
gösterilmiştir. Najada ve ark. solunum yolu hastalığı sebebiyle hastanede yatan
infantlarda nutrisyonel rikets sıklığını yüksek bulmuşlardır

93

. Wayse ve ark. ise

Hindistan’da özel bir hastaneye başvuran, riketsi olmayan fakat alt solunum yolu
enfeksiyonu (ASYE) olan çocukları araştırmışlardır ve çalışmalarında hayatın ilk 4
ayında sadece anne sütü ile beslenmenin ağır ASYE için bir risk faktörü olduğunu
bulmuşlardır

94

. Karatekin ve ark. ise akut ASYE’nun 25(OH)D düzeyi düşük

yenidoğanlarda daha sık olduğunu saptamışlardır 95.
Viral enfeksiyon sıklığı, özellikle çocukluk yaş grubunda, cilt D vitamin
sentezinin yetersiz olduğu kış aylarında artmaktadır. Geçmişte yapılan birçok
çalışmada yeterli vitamin D düzeyinin üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarından
koruyucu rolü olduğu bilinmektedir. Bu çalışmalardaki anahtar nokta, enfeksiyonlara
yatkınlığın nutrisyonel riketsin bulguları ortaya çıkmadan başlamasıdır. Özellikle,
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hastane yatışı gerektiren enfeksiyon, ağır D vitamin eksikliğini değil D vitamin
yetersizliğini yansıtır 93.
Kistik fibrozisli (KF) hastalarda malabsorbsiyon nedeni ile tüm yağda
çözünen vitamin düzeyleri gibi (destek yapılmasına rağmen) 25(OH)D düzeyi de
düşüktür. KF’li hastalarda ağır akciğer enfeksiyonları sıklıkla hastane yatışı gerektirir.
Tedavide antibiyotik direnci önemli bir problemdir. Antibiyotik tedavisinin etkinliğini
arttırmak için bu hastalarda AMP kullanımı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Yim
ve ark. 1,25 (OH)D vitamini ile bronşial epitel hücrelerinin antibakteriyel aktivitelerinin
arttığını göstermişlerdir

93

. Bu sonuç, inhale 1,25 (OH)D vitamini ile katelisidin

salınımının arttırılmasını gündeme getirmiştir.
D vitamini, Helikobakter pylori enfeksiyonundaki inflamasyonun kontrolünde de
önemlidir. Helikobakter pylori enfeksiyonunda konak immün cevabı ile katelisidin
salınımı uyarılır. Aktif D vitamini analogu kullanılarak yapılan bir çalışmada
Helicobakter pylori enfeksiyonu % 50’den fazla azalmıştır
Viral

RNA,

solunum

yolu

epitelinde

aktif

96

.

D

vitamin

ve

katelisidin

sekresyonunu uyarırken, bakteriyel organizma hücre duvar komponenetleri uyarmaz.
D vitamini, monositlerde hidrojen peroksit sekresyonunu da uyarır. İnsan nötrofil
defensinleri ve hBD-2, respiratuvar sinsisyal virüs (RSV), influenza A virüs,
parainfluenza virüs ve adenovirüse etkilidir

97

. VDR gen polimorfizmi ile ilgili

çalışmalar da ilgi uyandırmıştır. RSV bronşiolitine genetik yatkınlığın araştırıldığı bir
çalışmada, VDR’ü ve doğal immün fonksiyonlarla ilgili genlerdeki tek nükleotid
polimorfizmleri (SNPs) arasında önemli ilişki gösterilmiştir
restriksiyon

Roth

ve

ark.’nın

çalışmasında,

VDR için

98

. TaqI ve FokI

iki SNPs

olduğunu

göstermişlerdir. VDR’nin ff genotipi olanlar, daha az aktif VDR kodlamakta ve
hücrelerin antimikrobiyal aktivitesi ve D vitamini kullanımı azalmaktadır. Bu genotipe
sahip çocukların RSV bronşioliti geçirme ihtimali yüksek saptanmıştır. Akut
bronşiolitin sık görüldüğü dünyada, D vitamin desteği ile hastalığın insidansında
azalma olabileceği savunulmuştur 99.
Katyonik konak savunma peptitleri
Katyonik konak savunma peptitleri (KKSP) doğal konak yanıtının evrimsel
olarak korunmuş, küçük pozitif yüklü peptid bileşenleridir. Bu peptidler aynı zamanda
antimikrobiyal peptid ismiyle de bilinirler ve ilk olarak direkt mikrobisidial özellikleri ile
keşfedilmiş ve tanımlanmışlardır. Ancak KKSP’lerin immünmodülatör özelliğe sahip
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oldukları giderek artan bilgilerle netleşmektedir. Konak savunmasında rol alan diğer
hücrelerle etkileşim kapasiteleri de mevcut olduğundan, KKPSP’ler hem doğal
inflamatuar süreçlerde rol oynayabilir hem de kazanılmış bağışıklığın ortaya çıkması
ile etkileşebilir. KKSP’lerin birçok farklı organda çok değişken hastalık süreçlerinde
rol oynayabildiği ve yeni immünmodülatör antimikrobiyal ilaçlar geliştirilmesi için
önemli bir hedef niteliğinde olduğu düşünülmektedir. Bu konuda en çok odaklanılan,
hakkında

en

çok

çalışma

yapılan

KKSP

molekülü,

insan

katelisidini

LL-

37/hCAP18’dir.
Memeli Katyonik Konak Savunma Peptidi
Memelilerde, KKSP’ler iki ana peptid sınıfından oluşmaktadır ; defensinler ve
katelisidinler. Birçok farklı defensin tanımlanmış olsa da, bunların ortak bir gen
atasını paylaştığına inanılmaktadır. Bu nedenle defensinler; prepropeptidin matür
peptid fragmanında üç karakteristik sistein disülfit bağlarının organizasyonuna göre 3
sınıfa ayrılmaktadır: alfa-defensin, beta-defensin ve teta-defensin

100

. Buna karşın,

katelisidinler olgun peptit yapısı temelinde bir aile olarak gruplanmamıştır. Bunlar
önemli değişkenlikler gösterebilmektedir ve daha ziyade propeptid içinde evrimsel
olarak korunmuş bir N-terminal katelin etki varlığı ile sınıflanmıştır 101.
Memeliler bir çok farklı defensin salgılayabilmektedir (insanlarda alfadefensin ile ilgili 6 gen bulunmuş, beta defensin ile ilgili de 40’tan fazla gen olduğu
öngörülmektedir)100 ve

bazı

türlerde

birden

fazla

katelisidin

de

olabildiği

bildirilmektedir. Ancak bazı türlerde, özellikle insan ve farelerde tek bir tip katelisidin
mevcuttur. Daha çok defensinlerin immünmodülatör etkileri ile ilgili çalışmalar
yapılmış olsa da katelisidinler ile ilgili bazı çalışmalar da mevcuttur ve bu konudaki
kanıtlar da giderek artmaktadır.
Katelisidinlerin özellikleri tanımlanırken, korunmuş bir katelin bölgesi olan Nterminal sinyal dizisine bakılmaktadır. Buna ek olarak değişken bir C-terminal bölgesi
mevcut olup, matür fonksiyonel peptit yapısını bunlar oluşturmaktadır. Katelin bölgesi
isimlendirmesinde, katepsin L inhibitörü olarak kapasitesi gözönüne alınmaktadır ve
yarıklanmış katelin proteini, bir sistein proteaz inhibitörü olup bazı mikrobisidal
özelliklere sahiptir

102

. Matür katelin peptidlerinin uzunluğu 12-88 aminoasid arasında

değişmektedir ve hem lineer hem de amfipatik alfa-helikal yapılar içermektedirler.
Disülfid bağlarını stabilize eden yapılar ve prolinden zengin yapılar yine katelin
peptidlerinin yapısında mevcuttur 101.
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Tek insan katelisidin’i olan “İnsan katyonik antimikrobiyal peptid-18 kDa
ağırlığında” (hCAP18), primer ürün olarak 37 aminoasidlik bir peptid olan LL-37’yi
salgılamaktadır ve lipid membranlar ile fizyolojik iyon ortamlarında alfa-helikal yapı
içerisinde bu LL-37 molekülü bulunabilmektedir.

Şekil 6. LL-37 Sentezlenmesi (Camp geninin transkripsiyonu sonucunda N-terminal
sinyal bölgesi, katelin bölgesi ve C-terminal fonksiyonel bölge içeren üç ayrı
bölümden meydana gelen bir propeptid oluşmaktadır. Bu propeptid işlenirken sinyal
peptidi kaldırılarak propeptid (hCAP18) halinde olup, proteinaz 3 tarafından, katelin
bölgesinden yarıklanarak matür LL-37 peptidi haline getirilmektedir).
İNSAN KATELİSİDİN
İnsan Katelisidin hCAP18/LL-37
hCAP18, kromozom 3p21.3 geni üzerinde Camp tarafından kodlanmaktadır.
Sinyal peptidi kaldırıldıktan sonra, propeptid, proteinaz 3 tarafından, 4.5 kDa
ağırlığında matür bir peptid fragmenti olan LL-37’ye dönüştürülmektedir ancak bu
yarıklanmadan önce bir süre depolanabilmektedir. LL-37 majör matür form olsa da,
daha küçük fragmentler olan KS-30, KS-22, LL-29, KR-20, RK-31, LL-23, ve KS- 27
de keratinosit ve terde kallikreinler gibi serin proteazlar tarafından oluşturulabilir
ve semende gastrisin tarafından yarıklanma, ALL-38 formunun oluşumuna yol
açabilir

103

. Bu

alternatif

süreçler,

mikrobisidal

ve

immünmodülatör

özellikler
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arasındaki dengeyi değiştirebilmektedir

104

. Bu durum, in vivo fonksiyonel kontrol

mekanizması ve peptid dizisi manipulasyonu üzerinden fonksiyonları değiştirerek
terapötik potansiyel ortaya koymaktadır.
hCAP18/LL-37 en yüksek konsantrasyonu (~ 630 mcg/ 109 hücre105)
nötrofillerde olan ve nötrofillerin sekonder granüllerin propeptid formunda depolanan
bir moleküldür. Nötrofil dışında epitel hücreleri, keratinositler, monositler, makrofajlar,
mast hücreleri, NK hücreleri, γδT hücreleri ve B hücreleri de bu molekülü
salgılayabilmektedir. hCAP18/LL37, birçok doku ve vücut sıvısında mevcuttur;
plazma, kemik iliği, havayolu yüzey sıvıları, cilt, ter, üreme traktı, idrar, memenin süt
dokusu ve verniks bunlara örnektir 106.
hCAP18 ekspresyonu kompleks bir transkripsiyonel ve post-transkripsiyonel
kontrol

mekanizmasına

tabiidir.

İnflamatuar

ve

infeksiyöz

uyaranlar

(örn.lipopolisakkarid, IL-6, IL-1alfa ve yaralanma gibi) bu molekülü uyarmaktadır.
Aslında bu molekülün düzenlenme mekanizması henüz tam aydınlatılamamıştır;
ancak yakın zamanda yapılan çalışmalarda hCAP18 ekspresyonunu uyaran bir
molekül olarak vitamin D’nin aktif metaboliti olan 1,25-dihidroksivitamin D3
(1,25OH2D3) üzerinde durulmuştur. 1,25OH2D3 Camp gen promoter bölgesinde
vitamin D yanıt elemanı olarak etki eder ve hCAP18 ekspresyonunu uyarır .
25-hidroksivitamin D3’ü aktif 1,25OH2D3’e dönüştüren hidroksilaz CYP27B1
ekspresyonunun artışı TLR2/1 stimülasyonu ile de artar

ve böylece vitamin D-

bağımlı Camp ekspresyonu artarak inflamatuar ve infeksiyöz uyaranlara yanıt elde
edilmiş olur. Diğer kontrol mekanizmaları da Camp promoter bölgede butirat-ilişkili
histon asetilasyonu, Camp promoter bölgede vitamin D, bütirat ve litokolit asit
yanıtında PU.1 transkripsiyon faktörünün rol oynaması

107

ve IL-6 ekspresyon

bölgesinde nükleer faktör tespiti gibi mekanizmalardır.
hCAP18/LL-37’nın önemi, nadir bir hastalık olan Kostmann sendromlu
hastalarda in vivo ortamda görülebilir. Kostmann sendromlu hastalarda nötrofillerde
hCAP-1/LL-37 eksikliği mevcuttur ve bu hastalarda enfeksiyonlara artmış yatkınlık
mevcuttur 107.
hCAP18/LL-37 düzeyleri ve enfeksiyon yatkınlığı özellikle dermatolojik
patolojilerde bildirilmiştir

108

. Atopik dermatitte inflamasyona yanıtta ekspresyonu

artmamıştır ancak enfeksiyona karşı yüksek hassasiyet görülmektedir. Buna karşın
patolojik yüksek hCAP18/LL-37 düzeyleri109 psöriazis patogenezine katkı sağlayabilir
110

ve bazı cilt enfeksiyonlarına karşı koruyuculuk sağlar.
Artmış hCAP18/LL-37 düzeyleri, pulmoner enfeksiyonlarda, kistik fibrozis
34

akciğer hastalığında ve bronşiolitis obliterans sendromunda bildirilmiştir

111,112

. Bu

durum koruyucu mikrobisidal aktivite sağlasa da, immün modülatör LL-37 etkileri bazı
vakalarda bildirilmiştir. Kistik fibrozis akciğer hastalarında, akciğerde persiste eden
artmış LL-37 düzeyleri ile hastalığın şiddeti arasında korelasyon saptanmıştır

112

.

Nitekim değişmiş posttranslasyonel hCAP18 işlemesi, stratum korneum triptik
enziminde artış ile ilişkilidir ve bu durum, akne rozasea'da hastalık patogenezine
katkıda bulunmaktadır .
Mikrobisidal Aktivite
LL-37 ilk olarak antimikrobiyal peptid şeklinde tanımlanmıştır ve bakterilerin
geniş bir yelpazesine (P.aeruginosa, S. aureus, and E. Coli dahil birçok gram-pozitif
ve gram-negatif bakteri), Candida albicans gibi mantarlara ve bazı virüslere

karşı

mikrobisidal etkilidir. Ayrıca LL-37, P. Aeruginosa tarafından oluşturulan biyofilm
formasyonunu da inhibe etmektedir

113

. Ancak birçok KKSP’lerin en güçlü

mikrobisidal aktivite gösterdiği ortam düşük iyon gücündeki ortamdır ve bu durum,
fizyolojik-ilişkili durumlarda yapılan in vitro MIC çalışmalarında dikkate alınmalıdır.
KKSP’lerin mikrobisidal aktivitesi yaygın olarak 3 farklı mekanizmaya
atfedilmektedir 114;
a) Hidrofobik yüzeylerin membran lipid açil zincirleri ile etkileşimde bulunduğu,
hidrofilik bölgelerin ise gözenek oluşturmak için hizalama yaptığı ve daha
fazla monomer ilave edildiğinde büyütülebilecek bir "varil-çıta" gözenek
oluşumu
b) Yüksek lokal peptid konsantrasyonu içeren bölgelerde KKSP aracılı membran
eğrilik suşu ile uyarılan geçici toroidal gözenek oluşumu ile meydana gelen bir
"halı modeli" ve
c) Yüksek peptit konsantrasyonlarda miçellerin oluşumuna yol açan ve deterjan
gibi iki katmanlı bozulma ile karakterize bir "halı modeli"
LL-37 ayrıca, toroidal gözenek oluşumu ile negatif yüklü bakteriyel yüzeylere
bağlanabilmekte ve polar/nonpolar etkileşimde stabil alfa-helikal konformasyona
uyarak membran yüzeylerine paralel hizalanmaktadır 114.
LL-37 analogları ve kesikli peptidlerinin özelliklerini değerlendiren çalışmalarda,
alfa-helikslerin hidrofobisitesi ve eğiliminin mikrobisidal fonksiyonlar için kritik öneme
sahip olduğu, ancak helikal duyarlılığın (enantiomerik peptidler
öneme

sahip

olmadığı

bildirilmiştir

115

.

Ek

olarak,

kullanılarak) bu

mikrobisidal

bölgelerin
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çekirdeğinde 17-32.aminosidler yer almaktadır ve bu kesikli peptidlerin tam
uzunluktaki LL-37 ile karşılaştırıldığında mikrop öldürücü bir aktivite gösterdiği (E. coli
K12’ye karşı MIC ~100 mcg/ml, LL-37’ye karşı ise 200 mcg/ml) bildirilmiştir. KKSP ile
indüklenen bu membran defektlerinin, hücre içi içeriğinin sızmasını sağlamak için
oluşturulduğu düşünülse de, bu defektlerin aynı zamanda tek başına ölümü
indüklemek ya da peptidlerin iç hedeflerle etkileşerek intraselüler translokasyon
gösterip göstermedikleri de ortaya konması gereken diğer kritik noktalardır 116.
Mikropların klasik antibiyotiklerden ziyade KKSP’lere karşı daha az direnç
geliştirdikleri bildirilse de, birçok farklı direnç stratejisi geliştirebildikleri gösterilmiştir.
Bunların arasında LL-37’yi ayırma kapasitesi (proteaz enzimini üreten örn.
pyogenes’in

Streptococcus

SpeB,

aeruginosa’nın

Pseudomonas

ürettiği

metalloproteazlar, Enterococcus faecalis’in ürettiği gelatinosa ve Proteus mirabilis’in
ZapA’sı,

modifikasyonları

membran

(örn.

Neisseria

meningitidis

lipid

A

modifikasyonları, P. Aeruginosa’nın LPS yapısında PmrA-PmrB modifikasyonu
gibi ) ve Shigella türlerinin konak hücrelerinden hCAP18/LL-37 üretimini azaltması
gibi mekanizmalar yer almaktadır 117.
Lökosit fagolizozomları, yüksek konsantrasyonlu peptidler ve kontrollü iyonik
çevreler gibi bazı spesifik korunmuş bölgeler, patojen üzerindeki doğrudan etkileri için
çok uygun olabilir

118

. Buna ek olarak, in vitro kültür koşullarındaki değişimler, memeli

dokularındaki karbonat konsantrasyonunun artışını yakından taklit etmek üzere
düzenlenmektedir ve bu değişimler S. aureus ile E. coli ‘nin LL-37’ye duyarlılığını
değiştirebilmektedir

119

. Bunun sonucunda, istila edici organizmalara karşı ortaya

çıkan adaptasyonları, in vivo ortamdaki doğal mikrobisidal KKSP defansına
yatkınlığını arttırabilir. Ayrıca LL-37, diğer KKSP’lerle sinerjistik olarak etkileşebilir ve
yine geleneksel antibiyotiklerle sinerjistik etkiler sergileyebildiği bildirilmiştir
Bununla birlikte mukozal yüzeylerde
mikrobisidal

rol

oynamakla

birlikte

LL-37'nin
LL-37'nin

175

.

in vitro kapasitesi, temelde
ekspresyon

düzeyleri,

serum

proteinlerinin, DNA ve f-aktinlerin varlığı ile katyon konsantrasyonları da mikrobisidal
rol

oynuyor

gibi

görünmektedir.

Bununla

birlikte

LL-37

biyo-aktivitelerinin

savunmasını barındırmak için büyük öneme sahip olabileceği belirtilmektedir 120.
Birçok antimikrobiyal peptidde olduğu gibi, LL-37'nin in vitro ortamda
mikroplara karşı minimum inhibitör konsantrasyonu (MIC) (ortalama 10-250 mcg/mL)
,

inflamasyon

olmayan

mukozal

bölgelerde

tanımlanmış

olan

fizyolojik
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konsantrasyonlardan (<2 mcg/mL hCAP18/LL-37) çok daha yüksektir. Buna ek
olarak, katyon proteinlerinin, serum apoliproteinlerinlerinin, DNA ve f-aktinlerin varlığı
da LL-37'i inhibe edebilir .
Aslında, (Mg2+, Ca2+ gibi) divalan katyonların insana vücudundan yeterli
konsantrasyonlarının varlığında, LL-37'nin 100 mcg/mL gibi yüksek dozları bile
Staphylococcus

aureus,

Salmonella

Typhimurium,

veya

P.

aeruginosa

için

mikrobisidal olmayabilmektedir. Bu aktivitede, katelisidin-ilişkili in vivo korumanın rol
oynadığının gözlendiği bildirilmiştir. Tüm bunların sonucunda, katelisidinin in vivo
antimikrobiyal etkisinin nasıl ortaya çıktığı sorusu sorulabilir. Lokalize olarak
yüksek peptid konsantrasyonu içeren bölgelerde antimikrobiyal etkiler doğrudan
mikrobisidal özelliklere aracılık edebilmekle beraber (örneğin patojenlerin yutulmasını
takiben nötrofillerin mikrosibidal etkileri), diğer antimikrobiyal ajanlarla sinerji
sayesinde, belki de en önemli fonksiyonları indirekt immünmodülatör etkileridir.
Sitokin Ekspresyonunun Modülasyonu
Memeli hücreleri; farklı mikrobiyal bileşenleri ya da patojen ilişkili molekülleri
(PAMPS) tanır ve bunlara yanıt geliştirir; bu yanıtlarda doğal patern tanıma
reseptörleri (PRR’ler) görev almaktadır. PRR’lerin içerisinde Toll benzeri reseptörler
(TLR), RIG-I benzeri reseptörler (RLR’ler) ve nükleotid-bağlayan lösinden zengin ve
tekrar içeren reseptörler (NLR’ler) mevcuttur 121.
Gram-negatif

bakterleride lipopolisakkarid (LPS) ve gram-negatiflerde

lipoteikoik asid (LTA) iyi bilinen ve üzerine çok çalışılmış pro-inflamatuar
PAMPS’lardır, bu moleküller bakteri hücre duvar ve membranlarının

önemli

bileşenleri olup, bakteri boyamalarında da serbest bırakılabilen moleküllerdir. Bu
PAMPS’lar lökositleri ve epitel hücrelerini aktive ederek, koruyucu inflamasyonu
başlatabilir ancak eğer enfeksiyon temizlenemezse, zararlı inflamasyonu ve hatta
sepsisi indükleyebilmektedirler. LL-37’nin özellikleri, patojen öldürmenin ötesinde
hasarı dokuların içerisinde sınırlandırmak için endotoksinleri temizlemek ve diğer
fonksiyonları da barındırabilmektedir.
LL-37’nin hem LPS’ye hem de LTA’ya bağlanarak onları nötralize edebildiği
ve TLR sinyallerini modüle edebildiği, PAMP-ilişkili genlerin ekspresyonunu
azaltabildiği bildirilmiştir. Bu özellikler PAMP stimülasyonundan 90 dakika sonraya
kadar peptid yokluğunda bile ortaya çıkabilmektedir . İlginçtir ki bu etkiler,
mikrobisidal etki için gerekli olan peptid konsantrasyonundan daha düşük düzeylerde
(tipik olarak 1-5 mcg/mL) ortaya çıkmaktadır ancak yine de bu etkiler PRR-spesifik
37

gibi görünmektedir. TLR4’ü inhibe, TLR2/1’i agonize eden bu etki; periferik kan
mononükleer hücrelerinde TLR2/6, TLR5, TLR7 ve TLR8’i ise agonize etmiyor gibi
görünmektedir
fonksiyon

ve bu sinyal yolaklarında hangi hassas noktalarda LL-37’nin

gösterdiği

henüz

tanımlanmamıştır.

Bu

anti-inflamatuar

etkileri,

muhtemelen sepsis hayvan modellerinde LL-37 koruyucu etkiler oluşturmaktadır 122.
Peptid analogları ve dallanmış peptidler şunu göstermektedir; LL-37
aktivitesini nötralize eden LPS; esas peptidin C terminal kısmında bulunur ve bu
nötralizasyon, LL-37 ile benzer etkinliğe sahip olan 24 aminoasidlik bir

peptidin

üretimi ile sonuçlanır; bu yeni 24 aminoasidlik peptid’in LPS ve LTA nötralizasyon
etkisi LL-37 ile benzer olsa da pro-inflamatuar aktivitesi daha düşüktür. Bu
çalışmalar, yeni anti-endotoksik terapötik ajanlar olarak, katelisidine dayalı peptidlerin
geliştirilme potansiyelini vurgulamaktadır. PAMPS’ların neden olduğu inflamatuar
yanıtlar; klasik pro-inflamatuar sitokinler (TNF-alfa gibi) ve kemokin-bağımlı lökosit
aktivasyonu ile meydana gelmektedir. İlginç bir şekilde, LL-37, PAMP-ilişkili TNF-alfa
yanıtlarını

inhibe

edebilirken, aynı zamanda kemokinlerin (IL-8 ve MCP-1 gibi)

üretimini de arttırabilmektedir .
Yine LL-37’nin hem in vitro hem de in vivo ortamlarda nötrofil, monosit, hafıza
T hücreleri ve mast hücreler için güçlü kemotaktik özellikleri mevcuttur .
LL-37’nin

mast

hücrelerde

degranülasyou

indüklemesi

ve

histamin,

prostaglandin D2 ve lökotrien B4 salınımını arttırmasına ek olarak; vasküler
permeabiliteyi arttırması ve lökositlerin inflamasyon alanına geçişini arttırması önemli
etkilerindendir 123.
Kemokin üretiminin optimal indüksiyonu monositler, epitel hücreleri ve
keratinositlerde
aktivasyonu

124

25-50

mcg/mL

düzeylerinde

olmaktadır.

MAPK

yolaklarının

ve optimal direkt kemotaktik aktivite ise 2-25 μg/ml düzeylerinde

meydana gelmektedir. FPRL1, CXCR2 ve tanımlanmamış G-proteini ile bağlanmış
reseptörler aracılığıyla yanıt ve fonksiyonlar oluşmaktadır

Özellikle, mikrobisidal

özelliklere ek olarak LL-37’nin kemotaktik özelliklerinin serum tarafından inhibe
edilmemesi önemlidir .
LL-37’nin ayrıca periferik kan mononükleer hücrelerde IL-1 ve GM-CSF
yanıtlarını arttırdığı da gösterilmiştir. Ancak buna karşın, IFN-gama, IL-4 ya da IL-12
yanıtlarını antagonize ettiği

125

ve bu şekilde kaspaz-1 bağımlı post-translasyonel

işlenme ve LPS’den etkilenmiş monositlerden IL-1 salınımı indüklediği gösterilmiştir
126

. Buna ek olarak, keratinositlerden salınan kaspaz-1 bağımsız IL-18 işlenmesi,
38

alfa-defensinlerle sinerjistik etkileşim gösterir 126.
Bütün bu fonksiyonlar, geleneksel anti-inflamatuar ya da pro-inflamatuar
özelliklerden başka; LL-37’nin konsantrasyon ve uyaran-bağımlı yolla inflamatuar
yanıtları “yeniden düzenlediği”ni göstermektedir. Böyle bir karmaşık fonksiyon ağı;
patojen spesifik bir şekilde, potansiyel katelisidin-bazlı tedavilerin etkilerini inceleme
ihtiyacını ortaya koymaktadır.
Lökosit Farklılaşması ve Fonksiyonu
İnflamatuar yanıtların doğası ve yaygınlığı bu yanıta katılan doğal ve adaptif
immün efektör hücreler olan nötrofil, makrofaj, monosit, dendritik hücre

ve

lenfositlerin fonksiyonel özellikleri ile belirlenir. Bu hücrelerin uygun şekilde yanıtlar
vermesi ve yanıtlarının oluşması inflamatuar yanıtın başarılı bir şekilde gelişmesi,
kronik enfeksiyon

gelişiminin

önlenmesi ve

konağa

bununla birlikte

hasar

verilmesinden kaçınılması için son derece önemlidir. Bu efektör hücrelerin kemotaksi
ve sitokin yanıtındaki rollerine ek olarak, LL-37’nin birçok farklı ama önemli yolla bu
hücrelerin farklılaşmasını ve fonksiyonunu da değiştirebilir.
Nötrofiller doğal immün yanıtın anahtar hücreleri olup, inflamatuar uyaranlara
yanıtın erken fazından sorumlu majör hücre grubudur. LL-37’nin hem MAPK p38 hem
de ekstraselüler sinyal düzenleyici kinaz-bağımlı yolaklarda nötrofil IL-8 yanıtını
arttırdığı
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, ek olarak da Toll benzeri reseptörlerin (TLR) agonistleri ve tüm

bakterilerin sitokin yanıtlarını inhibe etmektedir 128.
Ancak buna ek olarak, yakın zamanda yapılan çalışmalarda LL-37’nin 5-20
mcg/mL düzeyinin nötrofil intraselüler kalsiyum mobilizasyonunu doza bağımlı olarak
arttırabildiği, reaktif oksijen molekülü (ROS) oluşumunu indüklediği

127

ve/veya PMA

ya da bakteri ürünlerine karşı ROS üretimini arttırdığı bildirilmiştir 128.
LL-37’nin makrofaj ve monositlerde inflamatuar yanıtları etkilediği net olarak
gösterilmiştir, ancak yakın zamanda elde edilen bilgiler bu LL-37 molekülünün aynı
zamanda makrofaj farklılaşmasını da yönetebildiğini göstermektedir
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. İnsanlarda

monosit kökenli makrofajların (monositten-derive makrofaj: MDM) in vitro oluşum
sürecinde LL-37 verilmesi, daha pro-inflamatuar bir fenotip olan M1 fenotipini
oluştururken; LL-37nin aynı zamanda MDM’lerin farklılaşmasında M2 fenotipini de
oluşturabildiği ve böylece daha çok IL-12p40, daha az IL-10 oluşturduğu bildirilmiştir.
LL-37’nin biyoaktivitesi peptidin C-terminal bölgesinde yerleşmiştir ve LL-37’nin
hücrelere internalizasyonu, bu fenotipin oluşumu için gereklidir. Ek olarak, vitamin D
39

ile düzenlenen anti-mikrobiyal monosit aktivitesi, özellikle KKSP’lerin aktivitesine
dayandırılmaktadır ve yakın zamanda enfekte hücrelerin otofaji sürecinde LL-37’lerin
rolü olduğu da bildirilmiştir
genlerinin
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. LL-37’nin salınımı hem otofaji-ilişkili Beclin-1 ve Atg5

enfeksiyon-ilişkili

transkripsiyonunda

hem

de

otofagozomlarla

mikobakteriyel fagozomların birlikte lokalizasyonunda son derece önemli bir yere
sahiptir. Bu çalışmalarda hem monositlerden LL-37 salınımı hem de bu hücrelerin
eksternal olarak LL-37’ye maruz bırakılmasının, bu hücrelerin antimikrobiyal ve
immünmodülatör özelliklerine katkı sağladığı bildirilmiştir.
LL-37’nin monosit prekürsörlerinden dendritik hücre (DC) farklılaşmasında rol
oynadığı

in

vitro

deneylerde

gösterilmiştir.

LL-37-bağlı

DC’lerin

endositik

kapasitelerinin, modifiye fagositik reseptör ekspresyonu ve fonksiyonunun ciddi
düzeyde arttığı, ayrıca ko-stimülatör molekül salınımı (DC yokluğunda CD86 salınımı
gibi) ve artmış Th1 yanıtlarının da varlığı yine in vitro çalışmalarda gösterilmiştir
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.

İn vivo çalışmalarda ise Th1 yanıtında artış olduğu bildirilmiştir (Davidson, Schwarze,
Wang, yayınlanmamış veriler). LL-37’nin bu nedenle immatür DC’lerin farklılaşmasını
indükleme kapasitesi nedeniyle adaptif immün yanıtın doğasına katkıda bulunduğu
düşünülmektedir.
LL-37’nin DC farklılaşması üzerine etkilerine ek olarak, endotoksin faaliyeti ile
tutarlı bir şekilde LPS-ilişkili farklılaşmış DC’lerin matürasyonunu da inhibe ettiği
gösterilmiştir
belirtilmiştir
bağlandığı
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fakat DNA ve RNA’ya yanıtta DC aktivasyonunu arttırdığı da
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. Son çalışmalarda LL-37’nin non-inflamatuar kendi DNA ve RNA’ya

gösterilmiş

ve

bu

şekilde

DC’nin

içine

alınımını

kolaylaştırdığı

belirlenmiştir. Bunun sonucunda TLR7, 8 ve 9 vasıtası ile erken endositik veziküller
içinde tutulma ve plazma hücreleri ile miyeloid DC’lerin aktivasyonu meydana
gelmektedir. Bu bulgular, psöriatik deri plaklarında bulunan LL-37 düzeyi yüksek selftoleransın kırılması ve psoriaziste görülen otoimmünite gibi süreçlerde; LL-37’nin
düzeylerinin yüksek olmasının olası mekanizmasını ortaya koyuyor olabilir. Ancak LL37 aşırı salınımının bu hastalıklardaki başlatıcı mekanizması halen bilinmemektedir;
çünkü bu mekanizmaların hangi toleranslarla devam ettirildiğinin ve sağlıklı bireylerde
bulunan ölü hücreler ile inflamatuar durumlardaki LL-37 düzeyinin ortaya konması
gereklidir.
Bu çalışmalar, LL-37’nin inflamatuar durumlarda DC farklılaşması ve
fonksiyonuna etki ettiğini net şekilde göstermiştir. Bu nedenle şu açıktır ki;
inflamatuar efektör hücrelerin fonksiyonel yanıtlarını ve farklılaşmalarını etkileyen LL40

37, enfeksiyöz ve inflamatuvar sinyallere verilen yanıtları düzenleyebilir ve
etkileyebilir. Ancak, bu özelliklerine ek olarak yakın zamanda yapılan çalışmalar, bu
peptidin aynı zamanda, hücre ölümü üzerindeki etkileri yoluyla inflamasyonu
etkileyebildiğini göstermiştir.
Hücre Ölümünün Modülasyonu
KKSP’ler prokaryotik membranları hızlıca geçebilseler de, birçok doğal
peptid, ökaryotik hücrelere daha az toksiktir ve yapılan gözlemler bu durumun,
ökaryotik membranların dış membranına ve bu membranın kolesterol içeriğine bağlı
olduğunu düşündürmektedir
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. Bu da, konak hücrelere peptidlerin litik etkilerinden

korunma olanağı tanımaktadır. Bununla birlikte, negatif yüklü eritrositler yeni terapötik
ajanların tasarımında daha duyarlı hücrelerdir ve KKSP’ler hücre tipi ve eşlik eden
uyarıcılara özgü bir şekilde memeli hücrelerine sitotoksik etkili olabilir.
Daha önceki çalışmalarda, %10 fetal sığır serumu varlığında, 125 ng/mL’nin
üzerindeki konsantrasyonlarda LL-37’nin periferik kan lökositlerine sitotoksik etkili
olduğu uzun süredir bilinmektedir , ancak bu sitotoksik etkinin basitçe peptid-ilişkili
membran hasarına mı yoksa programlı hücre ölümünün indüksiyonuna mı bağlı
olduğu net olarak bilinmemektedir.
LL-37 endositoz gibi aktif bir işlem ile ökaryotik hücrelere girebilir
asitlerin,

DNA

boyalarının

hücre

içine

girişini,

hücre

lizisine
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yol

ve nükleik
açmadan

kolaylaştırabilir. Bu bilgiler; canlı hücrelerde katelisidin’in hücre zarlarında geçici
bozulmalara ve gözenek açıklıklarına yol açtığını göstermektedir.
LL-37’nin daha yüksek dozlarına maruziyet ise, doza bağımlı şekilde
havayolu epitel hücrelerinde apoptozisi (ve 50 ng/mL üzerindeki dozlarda hücre
ölümünü) indükleyebilir, bu bulgular in vitro ortamda ve fare havayolu epitelyum
hücreleri üzerine yapılan in vivo çalışmalarda kanıtlanmıştır 135,136.
Bununla birlikte, primer insan lenfositlerinde ya da monositlerinde, serum
varlığında fizyolojik kabul edilen 50 ng/mL’ye kadar olan LL-37 dozlarında herhangi
bir hücre ölümünün indüklenmediği belirlenmiştir. Bundan başka LL-37’nin primer
keratinositleri apoptozisten koruduğu, bunu yaparken siklooksinejaz-2 bağımlı bir
mekanizmayı etkileyen kamptotesin isimli proteini kullandığı, ve apoptozis 2 proteinini
inhibe eden bu molekül aracılığı ile in vitro ortamda intestinal epitelyum hücrelerinde
TNF-ilişkili-apoptozis-indükleyici ligand (TRAIL)’a bağlı apoptozisi inhibe ettiği
41

belirlenmiştir

137

. Bütün bunlar, katelisidin-ilişkili hücre ölümünün hücre tipine spesifik

olduğunu doğrulamaktadır.
Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, LL-37’nin daha fizyolojik ve
inflamatuar konsantrasyonlarda (10-30 ng/mL) P.aeruginosa ile enfekte havayolu
epitelyum hücrelerini daha iyi şekilde öldürebildiği belirtilmiştir

138

. Bu şekilde LL-37,

enflamatuar yanıtın bir parçası olarak enfekte olup tehlikeye girmiş epitel hücrelerinin
ölümünü uyararak epitel hücrelerini işgal eden mikroplara karşı doğal savunmaya
katkıda bulunabilir. Hücre ölümünün kontrolü, hem homeostazisin sağlanmasında
hem de inflamatuvar yanıtın ortadan kaldırılmasında son derece önemlidir.
Nötrofillerin doğal immünitede anahtar rol oynamasına karşın, kontrolsüz ya
da persistan nötrofilinin konağa zararlı olabileceği

bilinmelidir.

Nötrofiller

kendiliğinden apoptozise gidebilir ve kısa yarı ömre sahiptir; birçok bakteri ürünü
(LPS gibi) ve sitokin (GM-CSF) bu yarı ömrün süresini etkileyebilir

139

. Nötrofil ölümü

ve apoptotik nötrofillerin fagositik makrofajlar üzerine olan anti-inflamatuvar etkileri,
inflamatuvar yanıtların ortadan kaldırılmasında kritik öneme sahiptir 140.
LL-37’nin,

doğrudan

nötrofil

ölümünü

de

yönetebildiği gösterilmiştir.

Başlangıçta nötrofillerin apoptozisini inhibe eden bir molekül olarak tanımlanmış olsa
da; LL-37’nin başlıca etkisi, apoptotik nötrofillerin sekonder nekrozunu hızlı şekilde
indüklemektir ve bu etki, 1 ng/mL gibi düşük konsantrasyonlarda bile gözlenmektedir.
Beklentilerin aksine LL-37 ilişkili

sekonder nekrotik nötrofillerin, aktive makrofajlar

üzerine anti-inflamatuvar etkileri mevcuttur. Maksimal anti-inflamatuvar yanıtlar,
apoptotik hücrelerden salınan granül içeriklerinin LL-37 ilişkili olarak salınması
ve daha yüksek (25 ng/mL gibi) LL-37 konsantrasyonlarının varlığı durumunda
ortaya çıkmıştır. Bu etkiler; sekonder nekrozu indüklemek için kullanılan peptidin
anti-endotoksik aktivitesinden bağımsız olup, muhtemelen apoptotik nötrofillerden
salınan LL-37 ve alfa-defensinlerin her ikisine birden bağlıdır. Diğer

granül

içeriklerinin zararlı olabileceği bilinmesine rağmen; apoptotik nötrofillerden salınan
LL-37

ilişkili

KKSP’ler,

apoptozis

ile

sürdürülen

inflamasyonun

çözünme

süreçlerini hızlandırabilmektedir.
Sonuç olarak; hücre ölümü indüksiyonu ve hücre ölümü modellerinde LL37’nin yönetici kapasitesi, bu katelisidin molekülünün immünmodülatör etkilerinden
biri olarak kabul edilmelidir. Sonuçlar LL-37’nin inflamatuvar ortamda hem koruyucu
hücre

ölümü

hem

de

hücre

onarımı

gibi

potansiyellere

sahip

olduğunu

kanıtlamaktadır.
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Hücresel Proliferasyon ve Anjiyogenez
LL-37’nin iyileşen yara bölgelerinde artmış olduğu ve bu molekülün hücre
proliferasyonu, yara iyileşmesi ve anjiyogenezde önemli rol oynadığı bildirilmiştir.
Özellikle iyileşmekte olan cilt bölgelerinde yoğun şekilde salınan hCAP18/LL-37’nin
kronik deri ülserlerinde ise salgılanmadığı ve organdan kültür yapılmış insan derisi
ortamında yeniden epitelizasyonu uyardığı ortaya konmuştur

141

. LL-37’nin 100

ng/mL gibi düşük düzeylerde, in vitro ortamda (serum yokluğunda) keratinosit göçünü
indüklediği ve bunun olasılıkla MAPK ve matriks metalloproteinaz-bağımlı epidermal
büyüme faktörü (EGFR) aktivasyonu ile ilişkili olduğu ve muhtemelen in vivo ortamda
da yeniden epitelizasyonu arttırıyor olduğu tahmin edilmektedir

142

. Bu katelisidin

molekülünün fibroblast proliferasyonunu da arttırdığı ancak kollajen üretimini dermal
fibroblastlar üzerinden inhibe ettiği ve muhtemelen iyileşen yara bölgesinde antifibrotik özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Dermal keloid dokusundaki fibrozis
derecesi, hCAP18/LL-37 ekspresyonu ile ters korelasyon göstermektedir 143.
Ayrıca, havayolu epitel hücrelerinin kullanıldığı çalışmalarda; LL-37, doz
bağımlı şekilde yara iyileşmesini arttırmaktadır, epitel hücrelerinin migrasyonunu ve
proliferasyonunu arttırmaktadır ve bunu 1 ng/mL gibi düşük dozlarda yapabilmektedir.
Ancak ilginçtir ki bu etkinin ortaya çıkması için serum varlığı şarttır. Bu yara iyileşmesi
özelliklerine ek olarak, LL-37’nin hem in vitro hem in vivo ortamda, endotelyal hücre
proliferasyonunu ve neo-vaskülarizasyonu arttırdığı raporlanmıştır 144.
LL-37’nin hücre proliferasyonunu yönetici etkisi, birçok çalışmada incelenmiş
ve bu peptidin tümör büyümesi ile metastazlarında rol oynayıp oynamadığını
araştırmak için bu etki uyarılarak arttırılmaya çalışılmıştır
indükleyerek tümörisidal aktivite gösterdiği öne sürülmüştür
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. LL-37’nin apoptozisi

146

. Ancak, meme, over

ve akciğer karsinomlarında artmış hCAP18/LL-37 ekspresyonu saptanmış

147-149

ve

bu ekspresyonun vasküler dansite ile korele şekilde arttığı, olasılıkla da mitojenik
etkilere sahip olduğu düşünülmüştür.
İmmün Modülatör Aktivitenin Mekanizması
Konak savunma yanıtının düzenlenmesinde LL-37’nin pleotropik etkilerinin
tespit edilmesi biyoaktivite gibi geniş spektrumdaki mekanizmaları hakkında yeni
sorular doğurmuştur. En basit düzeyde, LL-37’nin anti-endotoksik özellikleri kısmen
de olsa yukarda bahsedildiği üzere direkt olarak LPS’ye bağlanması ve LPS ile
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bağlandığı protein ya da reseptör arasındaki etkileşimi inhibe etmesine bağlıdır.
Ancak bu özellik için, LL-37’nin selektif olarak spesifik LPS-ilişkili pro-inflamatuvar
genleri inhibe ederken, LPS-ilişkili olduğu halde inflamasyonu antagonize eden
genleri inhibe etmemesi için ek mekanizmaların tespit edilmesi gereklidir ve reseptör
spesifik, alternatif mekanizmalarla LL-37-ilişkili immünmodülasyon mekanizmalarının
ortaya konması gerekir 150.
LL-37 için klasik bir reseptör-ligand mekanizması öne sürülmüş ve Gproteinine bağlı bir reseptör olan formil peptid benzeri reseptör-1 (FPRL-1)
aracılığıyla LL-37’nin fonksiyon gösterdiği öne sürülmüştür. Bu reseptör etkileşimi ilk
başta LL-37-aracılı lökosit kemotaksisi için ön plana sürülmüştür. FPRL-1 aynı
zamanda LL-37 ilişkili yara iyileşmesi, anjiyogenez, nötrofil apoptozisin inhibisyonu ve
MAPK yolağının aktivasyonu ve ovaryan karsinom hücrelerinin invazivliğinin artması
gibi süreçlerde de rol oynadığı raporlanmıştır
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. Ek mekanizmalar bu süreçlerin

birçoğu için mevcuttur ve yakın zamanda yapılan bir çalışmada LL-37 ilişkili nötrofil
ve monosit kemotaksisi için alternatif bir reseptör olarak CXCR2 ortaya konmuştur .
LL-37 aynı zamanda, henüz tanımlanmamış bir mekanizma ile, hücre zarı
içinde metaloproteinaz aktivasyonu yoluyla etki göstermektedir ve bu etkisi
çözünebilir zara bağlı EGFR ligandları ve EGFR transaktivasyonu sonucunda
yarıklanma ile oluşmaktadır. Bu mekanizma, LL-37 ilişkili IL-8 ekspresyonu, yara
iyileşmesi, keratinosit göçü ve artmış hücresel proliferasyon ile ortaya konmuştur. Bu
ve diğer çalışmaların ortak verileri; LL-37’nin MAPK yolaklarını aktive ettiği , ayrıca
LL-37 tarafından oluşturulan FPRL-1 ligasyonunu takiben bir aşağı akış sinyalinin
izlenebilceği

ve

TLR

yanıtlarının

da

LL-37-ilişkili

modülasyonla

oluşabildiği

bildirilmiştir 152.
LL-37’nin çeşitli zara bağlı reseptörlerin transmembran etkileşimleri yoluyla
çoklu sinyal süreçlerini yönetme potansiyeli, bu molekülün pleotropi açıklamaya
yardımcı olabilir ve görünen odur ki bu peptid molekülünün amfipatisitesinin anahtar
niteliği, helikal yapısından bağımsız olmasıdır .
Bununla birlikte, rasgele reseptörlerin de önemli roller oynadığı göz ardı
edilemez ve LL-37’nin diğer özellikleri, ökaryotik hücre içine peptid girişini gerektirir.
Bu diğer özellikler içerisinde kemokin salınımı , değiştirilmiş MDM / DC farklılaşması
ve peptit-aracılı hücre ölümünün indüksiyonu gibi süreçler yer almaktadır

129,153

. LL-

37 için yeni bir hücre içi reseptör olarak GAPDH’ın tanımlanması , bu konuda önemli
olabilir, ama bu peptid ile yönlendirilen intraselüler etkilerin tam ölçüde ve ilgili
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mekanizmaların tespit edilmesi gerekmektedir
yokluğunda

katelisidinlerin

hücre

tarafından

154

. Peptidlerin internalizasyonunun

membrana

alınması,

apoptotik

membranların sekonder nekrozunun katelisidin aracılı indüksiyonunun temelini
oluşturuyor olabilir

155,156

. Açıkçası LL-37’nin rol oynadığı immünmodülasyonun

mekanizmaları kompleks ve atipik gibi görünmektedir ve bu ilgi çekici peptidlerin
mekanizmasını çözebilmemiz için bu mekanizmaların aydınlatılması önemli olacaktır.

Şekil 7. İnsan Katelisidin LL-37’nin Vücüttaki Çeşitli İşlevleri
Hastalıkta ve Sağlıkta Katelisidin Ekspresyonu
Nötrofil granüllerinde yüksek sayıda hCAP18 depolandığının tespit edilmesi
üzerine akut nötrofili ile seyreden inflamatuar hastalıklarda katelisidinin rolü üzerine
çok daha fazla çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. LL-37’nin nötrofil ve inflamatuar
hücreler üzerindeki aktivitesi de bir diğer merak konusu olmuştur. Epitel hücreleri de,
nötrofillerden sonra katelisidinin önemli bir diğer kaynağıdır ve mukozal yüzeylerde
LL-37’nin rolü ile ilgili KKSP

araştırmaları çok iyi anlaşılabilmiş

değildir. Epitel

hücreleri tarafından vücudun farklı bölgelerinden salınan bu peptidin epitel üzerine
olan etkileri, enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz durumlar için araştırma konusu olmaktadır.
Sağlıklı, enfekte olmayan insanlarda HCAP18/LL-37 havayollarına sekrete
edilir ve bronkoalveolar lavaj sıvısında (BAL) bu molekülün normal seviyesinin
<5μg/ml olduğuna inanılmaktadır
akciğer hastalıklarında,

111

BAL’daki

. Ancak enfeksiyon varlığında ya da spesifik bazı
katelisidin

miktarının

daha yüksek olduğu

düşünülmektedir. Akciğer enfeksiyonu olan yenidoğanlardan alınan BAL örneklerinde
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ölçülen hCAP18/LL-37 düzeylerinin, 30 μg/ml dolaylarında olduğu gösterilmiştir

111

.

İnsan akciğer hastalıkları olan sarkoidoz gibi hastalıklarda LL-37 düzeyleri, diğer
KKSP’lerin artışına bağlı olarak artmaktadır, ve sarkoidozlu hastalarda BAL
örneklerinde, bakteriyel öldürme kapasitelerinin sağlıklı kontrollere göre arttığı
belirlenmiştir .
Kistik Fibrozis (KF)
Kistik fibrozis, kistik fibrozis transmembran regulatör (CFTR) isimli klor
kanalında mutasyon sonucu oluşan kalıtsal bir hastalıktır. İki mutasyonlu alele sahip
bireyler, fonksiyonel olmayan tuz kanallarına sahiptir ve akciğerde kalın tuzlu
mukuslar oluşur, böylece mukosiliyer klirenste bozulma meydana gelir ve bu
hastalarda solunumsal enfeksiyonlar oluşarak akciğer fonksiyonlarında azalma
meydana gelir. Kronik akciğer enfeksiyonu görülen kistik fibrozis hastalarının
akciğerlerinde

hCAP18/LL-37

düzeyi

normalden

yüksek

(yaklaşık

15μg/ml)

saptanmıştır. Ayrıca bu molekülün düzeyi hastalığın şiddetliği ile orantılı olarak
artmaktadır

157

, bu durum kronik inflamasyonla ve akciğerde nötrofil infiltrasyonunun

artışı ile korele gibi görünmektedir.
Bronşiolitis Obliteratif Sendromu (BOS)
Bronşiolitis Obliteratif Sendromu (BOS), kavram olarak, küçük havayollarında
geri dönüşümsüz ve ilerleyici fibrozis ve inflamasyon sonucunda obstrüktif akciğer
hastalığının meydana geldiği durumu tanımlamaktadır.
Anderson ve ark., BOS’lu hastaların bronkoalveolar lavaj (BAL) örneğinde
hCAP18/LL-37 düzeylerinin stabil alıcılara kıyasla daha yüksek olduğu (10 vs. 0.4
ng/mL-1), BOS grubunda daha yüksek nötrofil sayısı dikkate alındığında da bu
yüksekliğin devam ettiği tespit edilmiştir
bulunan

ve

henüz

anlayamadığımız

158

. Yazarlar, BOS’un patolojisine katkıda

bazı

mekanizmaların

(katelisidin

gibi

antimikrobiyal peptidler gibi) rol oynuyor olabileceğini bildirmişlerdir.
Astım
Astım; havayollarında hiperreaktivite, geriye dönüşlü havayolu obstrüksiyonu,
fibrozis ve havayollarında remodelinge yol açan kronik inflamasyonla karakterize bir
hastalıktır. Hastalarda vizing, öksürük, göğüs ağrısı ve değişen derecelerde nefes
darlığı gözlenebilmektedir. Hastalık atopik ya da non-atopik olabilir, ancak her iki tipte
de alevlenme veya ataklar gözlenebilmektedir.
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Katelisidin’in astımdaki rolleri net olarak bilinmemektedir. Bazı çalışmalarda,
astımlı hastaların balgamlarında katelisidin düzeylerinin, astımlı olmayan kontrollere
kıyasla benzer ya da düşük düzeylerde olduğu bildirilmiştir

112

çalışmalarda,

akciğerde

allerjik

havayolu

inflamatuar

yanıtlarının,

. Ancak diğer bazı
katelisidin

salınımını baskıladığı belirtilmiştir. 2006 yılında yapılan bir çalışmada, formil benzer
reseptör peptid (FPR) ile LL-37 etkileşiminin, eozinofiller için kemotaktik olduğu, ve
yakın

zamanda

yapılan

diğer

çalışmalarda,

FPR2

ile

eozinofillerden sisteinil-lökotrienlerin salınımını tetiklediği
bulgular,

allerjik

astımdaki

inflamasyonda

LL-37

etkileşiminin

bildirilmiştir

katelisidinin

olumsuz

159

.

Bu

etkilerini

göstermektedir.
Ancak, astımlı hastalarda kullanılan bir glikokortikoid olan Budesonid’in LL37’in salınımını azalttığı, bunun sonucunda da fare modellerinde deneysel akciğer
enfeksiyonlarında artış olduğu gösterilmiştir 160.
Ek olarak, astımlı hastalarda allerjen ile karşılaşma sonrasında, akciğerde LL37 düzeyinde artış olduğu

161

, bu hastalarda terapötik olarak vitamin D verilmesinin

LL-37 düzeyindeki artışa yol açarak akciğer fonksiyonlarında artışa ve diğer akciğer
enfeksiyonlarında azalmaya neden olabildiği bildirilmiştir

162

. Vitamin D-ilişkili LL-37

ekspresyonun ve astımlı hastalarda vitamin D verilmesinin bu mekanizma üzerinden
faydalı olup olmadığının net olarak bilinmediği ifade edilmiştir.
Arıkoğlu’nun 2015 yılındaki çalışmasına atakta astım hastaları, kontrol
altındaki astım hastaları ve sağlıklı kontrol grubu alınmıştır. Tüm çocukların serum
log katelisidin düzeyleri incelenmiştir. Bu 3 grup içerisinde atakta astım hastalarının
olduğu grubunun serum log katelisidin düzeyleri diğer gruplara göre anlamlı yüksek
tespit edilmiştir . Log katelisidinin bir birimlik artışında astım atak riskinin 2,899 kat
arttığı tespit edilmiştir 180.
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GEREÇ ve YÖNTEM
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilimdalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları /Sağlam
Çocuk polikliniğine 28.08.2016-28.02.2017 tarihleri arasında başvuran 15ay-5 yaş
arasında tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu olan ve bunu açıklayabilecek altta
yatan herhangi bir kolaylaştırıcı faktör bulundurmayan 56 hasta ile yine 15 ay -5 yaş
arasındaki 52 sağlıklı okul öncesi çocuk, kontrol grubu olarak çalışmaya alınmıştır.
Çalışmaya

alınan hasta grubundaki hastalar, ‘’tekrarlayan alt solunum yolu

enfeksiyonu’’ tanımında olduğu gibi; ’’son altı ayda iki kez, son bir yılda üç kez
bronşit, bronşiyolit veya pnömoni ataklarından birini veya birkaçını geçirenler’’
olarak seçilmiştir. Çalışmaya alınan 56 hastanın 6 tanesi asemptomatik dönemde
olan fakat klasik tanıma uygun olarak tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu
öyküsü olan ve altta yatan kronik bir hastalık, kolaylaştırıcı faktör bulundurmuyan
hastalar

olarak

çalışmaya

semptomatik dönemde iken

alınmıştır.

Hasta

grubundaki

diğer
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hasta,

çalışmaya dahil edilmiştir. Kontrol grubundaki 52

sağlıklı çocuk çalışmaya dahil edilirken, son 15 günde herhangi bir enfeksiyon
belirtisi olmaksızın geçmiş öyküsünde tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu,
kronik hastalık veya kolaylaştırıcı faktör bulunmamasına dikkat edilmiştir. Hasta ve
kontrol gruplarına alınan çocukların son 3 ayda D vitamini tedavisi almamış
olmasına dikkat edilmiştir. Aynı zamanda hasta ve kontrol grubundaki çocukların
demir profilinin normal olduğu

teyid edilip, çalışmaya bu koşullarda dahil

edilmişlerdir.
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ÇALIŞMAYA ALINAN HASTA VE KONTROL GRUBU İÇİN DAHİL
EDİLME KOŞULLARI;
HASTA GRUBU İÇİN:
1. 15 ay-5 yaş arası çocuklar
2. Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu tanımına uygun öyküsü olması
3. Atopi öyküsünün olmaması
4. Pasif sigara içiciliği öyküsünün olmaması
5. Açık-kapalı ortam hava kirliliğine maruziyetin olmaması
6. Konjenital solunum yolu anormalliklerinin (trakeobronkomalazi, bronşiyal stenoz)
olmaması
7. Kardiyovasküler hastalık öyküsünün olmaması
8. Kronik nörolojik hastalık öyküsünün olmaması
9. Primer-sekonder immün yetmezlik olmaması
10. Kronik akciğer hastalıklarının (silier diskinezi, BPD, KF..) olmaması
11. GÖR, özefagus dismotilite hastalıklarının olmaması
12. Özefagus anotomik bozuklukları, TÖF gibi anatomic bozuklukların olmaması
13. Yabancı cisim aspirasyonunun olmaması
14. Endobronşiyal tümör öyküsünün olmaması
15. Ekstraluminal kompresyon durumlarının olmaması
16. Prematürite öyküsünün olmaması
17. Yenidoğan yoğunbakımda uzun süre yatmamak
18. Mekanik ventilasyona bağlanmamak yada uzun süre oksijen tedavisi almamış
olmak
19. Cinsiyet farkı olmaksızın hastaların belirlenmesi
20. Son 3 ayda D vitamini tedavisi almamış olması
21. Bilgilendirilmiş onam formunun imzalanmış olması
22. Hastada demir eksikliğinin olmaması
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KONTROL GRUBU İÇİN:
1.

15 ay-5 yaş çocuklar

2.

Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu öyküsünün olmaması

3.

Son 3 ayda D vitamini tedavisi almamış olması

4.

Cinsiyet farkı olmaksızın hastaların seçilmiş olması

5.

Bilgilendirilmiş onam formunun imzalanmış olması

6.

Çalışmaya alınan sağlıklı çocuklarda demir eksikliğinin olmaması

7.

Son 15 gün içinde ve çalışmaya alındığı sırada enfeksiyon bulgusunun
olmaması

8.

Atopi öyküsünün olmaması

9.

Pasif sigara içiciliği öyküsünün olmaması

10.

Açık-kapalı ortam hava kirliliğine maruziyetin olmaması

11.

Konjenital solunum yolu anormalliklerinin (trakeobronkomalazi, bronşiyal

stenoz) olmaması
12.

Kardiyovasküler hastalık öyküsünün olmaması

13.

Kronik nörolojik hastalık öyküsünün olmaması

14.

Primer-sekonder immün yetmezlik olmaması

15.

Kronik akciğer hastalıklarının (silier diskinezi, BPD, KF..) olmaması

16.

GÖR, özefagus dismotilite hastalıklarının olmaması

17.

Özefagus anotomik bozuklukları, TÖF gibi anatomic bozuklukların olmaması

18.

Yabancı cisim aspirasyonunun olmaması

19.

Endobronşiyal tümör öyküsünün olmaması

20.

Ekstraluminal kompresyon durumlarının olmaması

21.

Prematürite öyküsünün olmaması

22.

Yenidoğan yoğunbakımda uzun süre yatmamak

23.

Mekanik ventilasyona bağlanmamak yada uzun süre oksijen tedavisi almamış

olmak
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ÇALIŞMAYA DAHİL EDİLMEME KOŞULLARI;
HASTA GRUBU İÇİN;
1.

15 ay-5 yaş dışındaki hastalar

2.

Prematür doğan çocuklar

3.

Düşük doğum ağırlığıyla doğan çocuklar

4.

Yenidoğan döneminde mekanik ventilatöre bağlanmış olmak veya uzun
süre oksijen tedavisi almış olmak

5.

Altta yatan kronik hastalık yada diğer kolaylaştırıcı faktörleri bulundurmak

6.

Son 3 ayda D vitamini tedavisi alınmış olması

7.

Bilgilendirilmiş onam formunun imzalanmamış olması

8.

Hastada demir eksikliğinin olması

9.

Atopi öyküsünün olması

10.

Pasif sigara içiciliği öyküsünün olması

11.

Açık-kapalı ortam hava kirliliğine maruziyetin olması

12.

Konjenital solunum yolu anormalliklerinin (trakeobronkomalazi, bronşiyal
stenoz) olması

13.

Kardiyovasküler hastalık öyküsünün olması

14.

Kronik nörolojik hastalık öyküsünün olması

15.

Primer-sekonder immün yetmezlik olması

16.

Kronik akciğer hastalıklarının (silier diskinezi, BPD, KF..) olması

17.

GÖR, özefagus dismotilite hastalıklarının olması

18.

Özefagus anotomik bozuklukları, TÖF gibi anatomic bozuklukların olması

19.

Yabancı cisim aspirasyonunun olması

20.

Endobronşiyal tümör öyküsünün olması

21.

Ekstraluminal kompresyon durumlarının olması
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KONTROL GRUBU İÇİN:
1.

15 ay-5 yaş dışındaki hastalar

2.

Son 3 ayda D vitamini tedavisi alınmış olması

3.

Bilgilendirilmiş onam formunun imzalanmamış olması

4.

Daha önce tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu öyküsü olması

5.

Hastada demir eksikliğinin olması

6.

Son 15 gün içinde veya çalışmaya alındığı esnada enfeksiyon bulgusunun
olması

7.

Atopi öyküsünün olması

8.

Pasif sigara içiciliği öyküsünün olması

9.

Açık-kapalı ortam hava kirliliğine maruziyetin olması

10.

Konjenital solunum yolu anormalliklerinin (trakeobronkomalazi, bronşiyal
stenoz) olması

11.

Kardiyovasküler hastalık öyküsünün olması

12.

Kronik nörolojik hastalık öyküsünün olması

13.

Primer-sekonder immün yetmezlik olması

14.

Kronik akciğer hastalıklarının (silier diskinezi, BPD, KF..) olması

15.

GÖR, özefagus dismotilite hastalıklarının olması

16.

Özefagus anotomik bozuklukları, TÖF gibi anatomic bozuklukların olması

17.

Yabancı cisim aspirasyonunun olması

18.

Endobronşiyal tümör öyküsünün olması

19.

Ekstraluminal kompresyon durumlarının olması

20.

Prematürite öyküsünün olması

21.

Yenidoğan yoğunbakımda uzun süre yatmak

22.

Mekanik ventilasyona bağlanmamak yada uzun süre oksijen tedavisi almış
olmak

Hasta ve kontrol grubundan alınan serum ve plazma örnekleriyle çalışma
kanları toplandı. Kontrol ve hasta gruplarından içeriksiz biyokimya

tüplerine

(kalsiyum, fosfat, alkalen fosfotaz, C-reaktif protein ve katelisidin analizi) ve EDTA’lı
tüplere (Tam kan sayımı, Vitamin D analizi) alınan venöz kanlar Mersin Üniversitesi,
Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya laboratuvarına getirildi. Kan örnekleri alındıktan
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15 dakika sonra 10 dakika 4000 rpm’de santrifüj edildi. Serum ve plazma örnekleri
çalışma gününe kadar -20’de saklandı.
.-20’de çalışma gününe kadar saklanan plazma örneklerin de Vit-D düzeyleri,
Cobas e601 (Roche Diagnostics, USA) cihazında ve kalsiyum, fosfat ve alkalen
fosfotaz düzeyleri ise serum örneklerinde Cobas c501 (Roche Diagnostics, USA)
cihazında çalışıldı.
Vitamin D test prensibi: Ön işleme reaktifi ile numunedeki D vitaminin (25
OH)D3 vitamini bağlama proteininden ayrılması sağlanır. Ön muamele edilmiş
numune, rutenyum işaretli D vitamini bağlayıcı protein ile inkübasyana alınır ve D
vitamini ile rutenilenmiş D vitamini bağlama proteini arasında bir kompleks oluşur.
Son inkübasyonda, biotin ile işaretli D vitamini ve streptavidin kaplı mikropartiküller
ilave edildikten sonra rutenilenli vitamin D bağlayıcı protein ve biyotinlenmiş D
vitamini bir kompleks oluşturur. Reaksiyon karışımı, mikro parçacıkların elektrot
yüzeyinde manyetik olarak yakalandığı ölçüm hücresine aspire edilir. Bağlanmamış
maddeler ProCell / ProCell M ile uzaklaştırılır. Elektroda voltaj uygulanması ardından
kemilüminesan emisyon indüklenir ve fotomultiplier dedektör ile ölçüm gerçekleştirilir.
D vitamini düzeyleri ‘’ ng/ml ‘’ birimiyle belirtildi.
D vitamin düzeyleri değerlendirilirken; serum 25(OH)D3 düzeyi ; <12 ng/ml
‘’eksiklik’’, 12-20 ng/ml arası ‘’yetersizlik’’, 20-50 ng /ml arası ‘’normal düzey’’, >50
ng/ml ‘’muhtemel zararlı sınır’’ olarak kabul edilmiştir 71.
Katelisidin test prensibi : -20’de çalışma gününe kadar saklanan serum
örneklerinden ELISA yöntemi ile katelisidin (Human CAMP ELISA Kit; düzeyleri,
DSX™ Four-Plate Automated ELISA Processing System mikroELISA cihazında
(Dynex Tecnologies, Virginia, USA) üretici firmanın önerdiği protokole uygun olarak
ölçüldü. Standartların absorbansları ve konsantrasyonları ile oluşturulan eğriye göre
örneklerin içerdiği serum katelisidin miktarı hesaplandı. Katelisidin düzeyleri ‘’ ng/ml ‘’
birimiyle belirtildi.
Kalsiyum test prensibi: Schwarzenbach ile o-cresolphthalein komplekson
yönteminde, kalsiyum iyonları alkalin koşullar altında o-cresolphthalein komplekson
(o-CPC) ile reaksiyona girerek mor renkli bir kompleks oluşturur. Oluşan kompleksin
renk yoğunluğu kalsiyum konsantrasyonu ile doğru orantılıdır ve fotometrik olarak
ölçülür.
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Fosfat test prensibi: Anorganik fosfat ortamda sülfürik asit bulunurken
amonyum

molibdat

ile

(NH4)3[PO4(MoO3)12]

formülüne

sahip

amonyum

fosfomolibdat oluşturur. Oluşan fosfomolibdatın konsantrasyonu anorganik fosfat
konsantrasyonu ile doğru orantılıdır ve fotometrik olarak ölçülür.
Alkalen Fosfotaz test prensibi:
Standardize edilmiş bir yönteme göre kolorimetrik olarak ölçümü yapılır. pnitrofenil fosfat, ortamda magnezyum ve çinko iyonları bulunduğunda, fosfataz
aracılığıyla fosfat ve p-nitrofenole bölünür. Açığa çıkan p-nitrofenol katalitik ALP
aktivesi ile doğrudan orantılıdır.Absorbanstaki artış ölçülerek tayin edilir.
İstatistik analizi
Sürekli değişkenler normal dağılım açısından Shapiro Wilk Testi ile
değerlendirilmiştir. Normal dağılanlar ortalama ± standart sapma (SD) ile, normal
dağılmayan değişkenler ise medyan (minimum-maksimum) değerleri ile ifade
edilmiştir.
Normal dağılım gösteren bağımsız iki grup ortalaması karşılaştırmasında
Student’s t testi, normal dağılım göstermeyen sürekli değişkenlerin medyanlarının
karşılaştırılmasında

Mann-Whitney

U

Testi

kullanılmıştır.

Kategorik

verilerin

analizinde Ki-Kare testinden yararlanılmıştır, tanımlayıcı istatistikleri frekans

ve

yüzde ile ifade edilmiştir. Katelisidin’in tek başına hasta ve sağlıklıları ayırma gücünü
belirlemek

için,

ROC

analizi

uygulanmıştır. Tekrarlayan

alt

solunum

yolu

enfeksiyonları için risk faktörleri multiple lojistik regresyon analizi ile belirlenmiştir.
Yapılan tüm testlerde p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
İstatistik programı olarak da SPSS 16 paket programı kullanılmıştır.
Çalışmanın amacı ve yapılacak işlemler hem çocuklara hem de ailelerine
anlatılmış, sözlü ve yazılı onamları alınmıstır.Çalışma için Mersin Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden etik kurul onayı alınmıştır.
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BULGULAR
Bu çalışmaya 15 ay -5 yaş arasında tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu
olan ve altta herhangi bir kronik hastalığı olmayan veya kolaylaştırıcı faktör
bulundurmayan 56 hasta ile yine kronik hastalık öyküsü olmayan, tekrarlayan alt
solunum yolu enfeksiyonu öyküsü olmayan 52 sağlıklı (kontrol grubu) çocuk
alınmıştır.
Çalışmaya alınan 56 hastanın 6 tanesi asemptomatik dönemde olan fakat
klasik tanıma uygun olarak tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu öyküsü olan ve
altta yatan kronik bir hastalık, kolaylaştırıcı faktör bulundurmuyan hastalar olarak
çalışmaya alınmıştır. Hasta grubundaki diğer 50 hasta, semptomatik dönemde iken
çalışmaya dahil edilmiştir.
Çalışma

gruplarının

demografik,

klinik

ve

laboratuar

bulguları

açısından karşılaştırılması
Çalışmaya alınan hasta grubunun yaş ortalaması 34,23±14,80 ay (min: 15;
maks:60; med:31,50), sağlıklı grubun yaş ortalaması 34,10±14,10 ay (min:15;
maks:60; med:39,63) olarak saptanmıştır. Sağlıklı ve hasta gruplar arasında yaş
ortalaması bakımından anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0,913) (Tablo 3).
Tablo 3.Hasta ve Kontrol Gruplarının Demografik Özellikleri
Yaş (ay)

Cinsiyet
E
K
Kilo (kg)
Boy (cm)
Yaş göre ağırlık
(%)
Yaşa göre boy
(%)
VKİ
(%)

Hasta
Medyan (min-max) 31,50 (15-60)
Ortalama+S.sapma 34,23 ± 14,80

Kontrol
39,63 (15-60)
34,10 ± 14,70

Sayı (%)
Sayı (%)
Min-Max
Ortalama+S.sapma
Min-Max
Ortalama+S.sapma
Min-Max
Ortlama+S.sapma
Min-Max
Ortalama+S.sapma
Min-Max
Ortalama+S.sapma

24 (46,2)
28 (53,8)
8,00-22,00
14,18±2,95
75,00-114,00
92,83±10,29
0,80 - 1,36
1,02 ± 0,12
0,90 - 1,06
0,98 ± 0,04
12,71 – 21,00
16,38 ± 1,98

34 (60,7)
22 (39,3)
9,00-23,00
13,67±3,19
70,00-113,00
91,61±11,08
0,78 - 1,25
0,96 ± 0,11
0,85 - 1,06
0,97 ± 0,04
10,78 - 21,30
16,23 ± 1,99

P
0,913

0,129
0,387
0,555

0,009
0,067
0,696
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Çalışmaya alınan toplam 108 çocuğun 58’i (%53,7) erkek, 50’si (%46,3) kız
olarak saptanmıştır. Hasta gruptaki 56 hastanın 34’ü (%60,7) erkek, 22’si (%39,3) kız
olarak saptanmıştır. 52 sağlıklı çocuktan oluşan kontrol grubunun 24’ü (%46,2) erkek,
28’i (%53,8) kız olarak saptanmıştır. Hasta ve kontrol grupları arasında cinsiyet
dağılımı açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0,129).
Çalışmaya alınan hasta ve sağlıklı çocukların büyüme gelişmelerinin
değerlendirilmesi ve varsa malnütrisyonun tespiti amacıyla hastaların boy, kilo, yaşa
göre ağırlık (YGA) , yaşa göre boy (YGB) ve vücut kitle indeksleri (VKİ) değerlerine
bakılmıştır.
Buna göre hasta grubun ortalama kilosu 13,67±3,19 kg (min:9; maks:23),
kontrol

grubunun

ortalama

kilosu

14,18±2,95

kg

(min:8;

mak:22)

olarak

saptanmıştır. Hasta ve kontrol grubu arasında kilo ortalamaları açısından anlamlı bir
fark saptanmamıştır (p=0,387). YGA analizlerinde hasta grubun YGA ortalaması
%96±%11 (min:%78; mak:%125), kontrol grubunun YGA ortalaması %102±%12
(min:%80; mak:%136) olarak saptanmıştır. Buna göre hasta ve kontrol grupları
arasında YGA bakımından anlamlı istatistik bir fark saptanmıştır (p=0,009). Aynı
zamanda çalışmaya alınan toplam 108 çocuk YGA verileriyle malnütrisyon
derecelendirmesi için GOMEZ sınıflaması kullanılarak değerlendirilmiştir. Buna göre
çalışmaya alınan toplam 108 çocuğun 87’si (%80,6) normal, 21’i (%19,4) hafif
malnütre olarak saptanmıştır. Bununla birlikte ; hasta gruptaki 56 çocuktan 41’i
(%73,2) normal , 15’i (%26,8) hafif malnütre olarak saptanmıştır. Kontrol gruptaki 52
sağlıklı çocuğun 46’sı (%88,5) normal, 6’sı (%11,5) hafif malnütre olarak
saptanmıştır. Bu analiz verilerinden yola çıkılarak hasta ve kontrol grupları arasında
yaşa göre ağırlık (YGA) verileri bakımından anlamlı bir fark saptanmıştır (p=0,045) ve
hasta grubunda YGA, kontrol grubuna göre daha düşük olarak tespit edilmiştir.
Çalışmaya alınan hasta grubun boy ortalaması 91,61±11,08 cm (min:70,00
; maks:113,00)

olarak saptanmıştır. Kontrol

grubunun

boy

ortalaması

92,73±10,29 cm (min:75,00; maks:114) olarak saptanmıştır. Hasta ve kontrol
grupları arasında boy ortalaması bakımından anlamlı bir fark saptanmamıştır
(p=0,555). Bununla birlikte aynı zamanda hasta ve kontrol gruplarında yaşa göre
boy (YGB) da değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan hasta grubun yaşa göre boy
(YGB) ortalaması 0,97±0,04

(min:0,85; maks:1,06) olarak saptanmıştır. Kontrol

grubunun yaşa göre boy ortalaması (YGB); 0,98±0,04 (min:0,90; maks:1,06) olarak
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saptanmıştır. Hasta ve kontrol grupları arasında YGB bakımından anlamlı bir fark
saptanmamıştır (p=0,067). Çalışmaya alınan hasta grubunda bakılan vücut kitle
indeksi (VKİ) ortalaması; 16,23±1,99 (min: 10,78; maks:21,30), kontrol grubunda
bakılan VKİ ortalaması;16,38±1,38 (min:

12,71; maks:21,00) olarak saptanmıştır.

Hasta ve kontrol grupları arasında vücut kitle indeksi (VKİ) bakımından anlamlı bir fark
saptanmamıştır (p=0,696).
Çalışmaya

alınan

düzeyleri

25(OH)D3

toplam

çocuktan

108

değerlendirilmiştir.

alınan

Çalışmanın

örneklerde

biyokimyasal

plazma
testlerinin

yapılması aşamasında hasta gruptan 1 tane hastanın vitamin D örneği çalışma
için

uygun

olmadığından çalışılmaya alınmamıştır. Kalan 55 hasta çocuğun
ortalaması

25(OH)D3

24,88±14,45

ng/ml

(min:4,13;

maks:85,86)

olarak

saptanmıştır. Kontrol grubunun 25(OH)D3 ortalaması 25,12±10,74 ng/ml (min:3,00;
maks:50,98) olarak saptanmıştır. Hasta ve kontrol grupları arasında vitamin D
düzeyleri bakımından anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0,922).
Çalışmaya alınan hasta ve sağlıklı çocukların vitamin D düzeyleri ‘’eksiklik’’,
‘’yetersizlik’’, ‘’normal’’ ve ‘’muhtemel zararlı sınır’’ olarak sınıflandırılmıştır. Bu
sınıflamaya göre çalışmaya alınan toplam 107 çocuğun 15’inde ( 9’u hasta, 6’sı
kontrol grubundan) (%14,0) eksiklik, 30’unda (15’i hasta ,15’i kontrol grubundan)
(%28,0) yetersizlik, 59’unda (29’u hasta, 30’u kontrol grubundan) (%55,1) normal
değer, 3’ünde (2’si hasta, 1’i kontrol grubundan) (%2,8) muhtemel zararlı sınır
saptanmıştır. Hasta grubundaki 55 çocuğun 9 ‘unda (%16,4) eksiklik, 15’inde (%27,3)
yetersizlik, 29’unda (%52,7) normal değer, 2’sinde(%3,6) muhtemel zararlı sınır
saptanmıştır. Kontrol grubundaki toplam 52 çocuğun 6’sında (%11,5) eksiklik, 15’inde
(%28,8) yetersizlik, 30’unda (%57,7) normal değer, 1’inde (%1,9) muhtemel zararlı
sınır saptanmıştır. Sonuç olarak 55 hastanın 24’ünde vitamin D düzeyi <20ng/ml, 52
sağlıklı çocuğun 21’inde vitamin D düzeyi <20ng/ml, toplamda 45 kişide (%42)
vitamini

D

<20ng/ml

karşılaştırıldığında

olarak

vitamin

tespit

D

edilmiştir.

düzeyleri

Hasta

bakımından

ve

kontrol

anlamlı

bir

grupları
farklılık

saptanmamıştır (p=0,833) (Tablo 4).
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Tablo 4 :D Vitamini Düzeylerinin Sınıflandırılması ve Katelisidin, Kalsiyum, Fosfor,
Alkalen Fosfataz Düzeyleri
Hasta

Kontrol

P

D vitamini (ng/ml)
eksiklik

Sayı (%)

9 (16,4)

6 (11,5)

yetersizlik

Sayı (%)

15 (27,3)

15 (28,8)

normal

Sayı (%)

29 (52,7)

30 (57,7)

muhtemel

Sayı (%)

2 (3,6)

1 (1,9)

Katelisidin

Medyan (min-max)

39,63 (0,61 - 200,74)

77,87(0,56 - 208,37)

(ng/ml)

Ortalama+S.sapma

62,54 ± 61,45

94,92 ± 61,99

Alkalen

Min – Max

105,00 - 341,00

98,00 – 307,00

fosfataz (U/L)

Ortalama+S.sapma

190,55 ± 53,39

96,88 ± 47,88

0,520

Kalsiyum

Min – Max

7,73 – 11,89

8,52 – 11,97

0,006

(mg/dl)

Ortalama+S.sapma

9,85 ± 0,70

10,22 ± 0,69

Fosfor

Min – Max

3,55 – 6,65

3,77 – 12,10

(mg/dl)

0rtalama+S.sapma

5,02 ± 0,67

5,26 ± 1,27

0,833

zararlı
sınır
0,004

0,216

Hasta grubunda bakılan katelisidin ortalaması 62,54±61,45 ng/ml (min:0,61 ;
maks:200,74;
ortalaması

med:39,63)
94,92±61,99

olarak
ng/ml

saptanmıştır.
(min:0,56;

Kontrol

maks:208,37;

grubunda

katelisidin

med:77,88)

olarak

saptanmıştır. Hasta ve kontrol grupları karşılaştırıldığında iki grup arasında
katelisidin açısından anlamlı bir fark saptanmıştır (p=0,004). Buna göre katelisidin,
hasta grubunda kontrol grubuna göre daha düşük saptanmıştır.
Hasta grubunda yapılan kalsiyum değerlendirmesinde biyokimyasal test
aşamasında 1 tane hastanın kalsiyum değeri çalışılamamıştır. Bu yüzden kalsiyum
değerlendirmesi hasta grupta 55 hasta üzerinden yapılmıştır. Aynı şekilde kontol
grubundan 1 tane sağlam çocuğun biyokimyasal çalışılması aşamasında kalsiyum
değeri çalışılamamıştır. Bu yüzden kontrol grubu kalsiyum değerlendirmesi 51 sağlıklı
çocuk üzerinden yapılmıştır. Bu değerlendirme sonunda hasta grupta kalsiyum
ortalaması 9,85±0,70 mg/dl (min:7,73; maks:11,89) olarak saptanmıştır. Kontrol
grupta

kalsiyum

ortalaması

10,22±0,69

mg/dl(min:8,52;

maks:11,97)

olarak
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saptanmıştır. Hasta ve kontrol grupları arasında kalsiyum bakımından anlamlı bir fark
saptanmıştır (p=0,006). Fakat her iki grubun kalsiyum ortalamaları istatistiki fark
gözlense de aslında normal sınırlar içerisinde tespit edilmiştir.
Çalışmaya alınan hasta grupta alkalen fosfatazın biyokimyasal analizleri
esnasında 1 tane hastanın serumu çalışılamamıştır. Bu yüzden alkalen fosfataz
değerlendirmesi 55 hasta çocuk üzerinden yapılmıştır. Hasta grubun alkalen fosfataz
ortalaması 190,55±53,39 U/lt (min:105,00 ; maks:341,00) olarak saptanmıştır. Kontrol
grubu alkalen fosfataz ortalaması 196,88±47,88 U/lt (min:98,00 ; maks:307,00) olarak
saptanmıştır . Alkalen fosfataz bakımından hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı
bir fark saptanmamıştır (p=0,520).
Çalışmaya alınan tüm çocukların kalsiyum, alkalen fosfatazla birlikte fosfor
düzeylerine de bakılmıştır. Hasta grupta fosfor ortalaması 5,02±0,67 mg/dl (min:3,55
; maks:6,65) olarak saptanmıştır. Kontrol grubundan 1 tane sağlıklı çocuğun
biyokimyasal analiz aşamasında fosfor değeri çalışılamamıştır. Bu yüzden fosfor
değerlendirmesi kontrol grubunda 51 sağlıklı çocuk üzerinden yapılmıştır. Kontrol
grubunda

fosfor

ortalaması

5,26±1,27mg/dl

(min:3,77;

maks:12,10)

olarak

saptanmıştır. Hasta ve kontrol grupları arasında fosfor bakımından anlamlı bir fark
saptanmamıştır (p=0,216) (Tablo 5).
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Tablo 5:Hasta ve Kontrol Gruplarının Tüm Verileri

N

Minimum

Maksimum Ortalama±S.Sapma

Hasta

56

15,00

60,00

34,23±14,80

Kontrol

52

15,00

60,00

34,10±14,70

Hasta

56

9,00

23,00

13,67±3,19

Kontrol

52

8,00

22,00

14,18±2,95

Hasta

56

70,00

113,00

91,61±11,08

Kontrol

52

75,00

114,00

92,83±10,29

Hasta

55

4,13

85,86

24,88±14,45

Kontrol

52

3,00

50,98

25,12±10,74

Hasta

56

0,61

200,74

62,54±61,45

Kontrol

52

0,56

208,37

94,92±61,99

Hasta

55

105,00

341,00

190,55±53,39

Kontrol

52

98,00

307,00

96,88±47,88

Hasta

55

7,73

11,89

9,85±0,70

Kontrol

51

8,52

11,97

10,22±0,69

Hasta

56

3,55

6,65

5,02±0,67

Kontrol

51

3,77

12,10

5,26±1,27

Hasta

56

0,78

1,25

0,96±0,11

Kontrol

52

0,80

1,36

1,02±0,12

Hasta

56

0,85

1,06

0,97±0,04

Kontrol

52

0,90

1,06

0,98±0,04

Hasta

56

10,78

21,30

16,23±1,99

Kontrol

52

12,71

21,00

16,38±1,98

grup
Yaş
(ay)
Kilo
(kg)
Boy
(cm)
D vitamini
(ng/ml)
Katelisidin
(ng/ml)
Alkalen fosfataz
(U/L)
Kalsiyum
(mg/dl)
Fosfor
(mg/dl)
Yaşa göre ağırlık
(%)
Yaşa göre boy
(%)

VKİ(%)

p

0,913*

0,387

0,555

0,922

0,004*

0,520

0,006

0,216

0,009

0,067

0,696

Katelisidin’in kesme değeri ≤ 37,34 için tek başına hasta ve sağlıklıları ayırma
doğruluğu %66.2 (%95 güven aralığı: 0,564 - 0,750) ve istatistiksel olarak anlamlı
kabul edilmiştir (p=0,002). Katelisidin için sensitivite %50, spesifite %80.77, PPV
%73,7 ve NPV %60 olarak tespit edilmiştir. Analizler sonucunda katelisidin serum
düzeyi ≤37,34ng/ml olanlarda tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme riski
serum katelisidini bu değerin üzerinde olanlara göre anlamlı olarak artmıştır. (Şekil:8)
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Şekil 8:Katelisidinin Tekrarlayan Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarını Öngörmedeki
ROC Analizi
Vitamin D <30ng/ml ve vitamin D ≥30ng/ml olanlar arasında serum katelisidin
düzeyleri bakımından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p=0,431). Vitamin D
<20ng/ml ve vitamin D ≥20ng/ml olanlar arasında serum katelisidin düzeyleri
bakımından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p=0,836). Tüm bu analizlerin
sonucunda; serum D vitamini ve katelisidin düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon
saptanmamıştır (Spearsman’s rho=0,104; p=0,450) (Tablo 6).

Tablo 6:D vitamini ve Katelisidin Korelasyonu

Katelisidin

vitD≥30 ng/ml
Ort±SS
75,43±70,10
ng/ml

Medyan(Min-Max)
59,80(0,61-195,55)
ng/ml

vitD≥20 ng/ml
Katelisidin

66,24±66,22
ng/ml

vitD<30 ng/ml
Ort±SS
57,82±58,19
ng/ml

p
Medyan(Min-Max)
36.89(1,50-200,74)
ng/ml

0,431

vitD<20 ng/ml
50,63(0,61-200,74)
ng/ml

57,94±55,95
ng/ml

37,34(1,50-193,09)
ng/ml

0,836
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Katelisidin ve beyaz küre sayısı (WBC), C-reaktif protein (CRP), mutlak nötrofil
sayıları (ANS) arasında anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır (p=0,964) (p=0,6876)
(p=0,950) (Tablo 7).
Tablo 7:Katelisidin ile Beyaz Küre Sayısı- Mutlak Nötrofil Sayısı- C-reaktif protein
Korelasyon Analizi
Spearman’s rho
-0,0060
-0,0085
0,0549

Beyaz küre sayısı
Mutlak nötrofil sayısı
C-reaktif protein

P
0,964
0,950
0,687

Katelisidin ve VKİ arasında pozitif bir korelasyon saptanmıştır (Spearman’s
rho=0,267; p=0,047) .
Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonlarının gelişimiyle ilişkili olabilecek risk
faktörleri lojistik regresyon analizinde değerlendiriliğinde; serum katelisidin düzeyinin,
yaş, cinsiyet, VKİ ve vitamin D düzeylerinden bağımsız olarak tekrarlayan alt
solunum yolu enfeksiyonlarının gelişiminde bir risk faktörü olduğu saptanmıştır.
Katelisidin düzeyinin her 1 ng/ml artışında tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyon
riski 0,99 kat azalmış olarak tespit edilmiştir (OR:0,99; %95 GA [0,98-0,99 ] )
(p=0,006) (Tablo 8).
Tablo 8:Tekrarlayan Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Gelişimindeki Risk
Faktörlerinin Lojistik Regresyon Analizi
Cinsiyet
Yaş
VKİ
Katelisidin
D vitamini
(ng/ml)

GA (%95)
0,898-4,831

P
0,087

<10

OR
2,083
referans
0,982
0,907
0,990
1,820

0,951-1,015
0,723-1,137
0,984-0,997
0,341-9,702

0,290
0,397
0,006
0,483

10-20
20-30
>30

1,412
1,271
referans

0,469-4,252
0,424-3,814

0,539
0,668

E
K

OR: Odds oranı
GA: güven aralığı
62

TARTIŞMA

Solunum yolu enfeksiyonları, küçük çocuklarda sık görülür. Bronşit,
bronşiolit

ve

alt

pnömoni

solunum

yolu

enfeksiyonları

(ASYE)

olarak

değerlendirilmektedir. ASYE’ler hayatın ilk 2 yılı içerisinde daha sık görülmektedir,
görülme oranı ise yaklaşık %6 olarak bildirilmiştir 3. Son altı ay içersinde iki, son bir
yıl içersinde üç kez bronşit, bronşiolit, pnömoniden biri veya birkaçının geçirilmesi
‘’tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu’’olarak kabul edilir.
D vitamini organizma için önemli bir yapı taşı olup kemik metabolizması ve
kalsiyum homeostazı üzerindeki etkileri uzun zamandır bilinmektedir. Son yıllarda
D vitamininin immünmodülatör etkisinin bilinmesiyle birlikte özellikle çocuklarda
hastalıkları,

enfeksiyon

otoimmün

hastalıklar

ve

diğer

hastalıklarla

olan

bağlantısını göstermek amaçlı birçok çalışma yapılmıştır. D vitaminin immün işlevleri
iyileştirerek, anti-inflamatuar etkinlik göstererek, diğer birçok hastalıkta olduğu gibi
çocuklarda

solunum

enfeksiyonlarının

yolu

sıklığını azalttığı

bildirilmiştir. D

vitaminin enfeksiyonları önlemedeki etkisi doğal immün sistemin bir komponenti
olan

antimikrobiyal

peptidler

aracılığıyla

gerçekleşmektedir.

İnsan katelisidin

antimikrobiyal peptid bunlardan en iyi bilinendir. Biz de bu çalışma ile okul öncesi
çocuklarda tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonlarının gelişiminde D vitamini
ve katelisidinin rolünü araştırdık.
Serum 25(OH)D3 konsantrasyonu D vitamini düzeyini göstermede en iyi
belirteçtir

50

ve dolaşımdaki 1,25(OH)2D3 düzeyinin yaklaşık 1000 katı kadardır.

25(OH)D3 yarı ömrü 2-3 hafta iken 1,25(OH)2D3’ün yarı ömrü birkaç saattir. Son
yıllarda adölesan ve erişkinlerde yapılan çalışmalarda, D vitamin eksikliği serum 25
(OH)D3 düzeyinin ≤ 12ng/ml olması ve D vitamin yetersizliği 12-20 ng/ml olması
şeklinde tanımlanmaktadır. 20-50ng/ml normal düzey,>50ng/ml ‘’muhtemel zararlı
sınır’’ olarak belirlenmiştir

71

.Bebeklerdeki en uygun serum D vitamin düzeyleri

üzerinde halen fikir birliği yoktur. Türkiye’den bildirilen bir çalışmada ise yenidoğan
kord kanında D vitamin düzeyinin 12 ng/ml ‘nin altında olması D vitamin eksikliği
olarak tanımlanmıştır 70.
Çalışmaya alınan toplam 108 çocuktan alınan örneklerde serum 25(OH)D3
düzeyleri değerlendirilmiştir. 55 hasta çocuğun serum 25(OH)D3 ortalaması
24,88±14,45 ng/ml(min:4,13; maks:85,86) olarak saptanmıştır. Kontrol grubunun
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serum 25(OH)D3 ortalaması 25,12±10,74 ng/ml (min:3,00; maks:50,98) olarak
saptanmıştır. Kabul gören son sınıflamaya göre hasta ve kontrol gruplarının ortalama
vitamin D düzeyleri normal sınırlarda tespit edilmiştir. Hasta ve kontrol grupları
arasında vitamin D düzeyleri bakımından anlamlı bir fark saptanmamıştır.
Daha önceki yıllarda D vitamini düzeyleri değerlendirilirken serum 25(OH)D3
düzeyi; <10ng/ml ağır eksiklik, 10-20ng/ml eksiklik, 21-29ng/ml yetersizlik, 30100ng/ml normal sınır,

>100ng/ml fazlalık,

>150 ng/ml toksikasyon olarak

değerlendiriliyordu. 2016 verilerine göre 25(OH)D3 düzeyi <12ng/ml ise eksiklik, 1220ng/ml yetersizlik, 20-50 ng/ml normal değer, >50 ng/ml muhtemel zararlı sınır
olarak güncellenmiştir 71.
Bu sınıflamaya göre çalışmaya alınan toplam 107 çocuğun 15’inde ( 9’u
hasta, 6’sı kontrol grubundan) (%14,0) eksiklik, 30’unda (15’i hasta ,15’i kontrol
grubundan) (%28,0) yetersizlik, 59’unda (29’u hasta,30’u kontrol grubundan) (%55,1)
normal değer, 3’ünde (2’si hasta ,1’i kontrol grubundan) (%2,8) muhtemel zararlı sınır
saptanmıştır. Hasta gruptaki 55 çocuğun 9 ‘unda (%16,4) eksiklik, 15’inde (%27,3)
yetersizlik, 29’unda (%52,7) normal değer, 2’sinde(%3,6) muhtemel zararlı sınır
saptanmıştır. Kontrol grubundaki toplam 52 çocuğun 6’sında (%11,5) eksiklik, 15’inde
(%28,8) yetersizlik, 30’unda (%57,7) normal değer, 1’inde (%1,9) muhtemel zararlı
sınır saptanmıştır. Hasta ve kontrol grupları karşılaştırıldığında gruplara göre
vitamin D düzeyleri bakımından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.
Vitamin D’nin immünmodülatör, anti-inflamatuar ve enfeksiyonlardan koruma
etkisinin bilinmesinden burdan yola çıkılarak yapılan bazı çalışmalarda D vitamini
düzeyi ile enfeksiyonlar arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yıldız ve ark. 2012’de
yayınlanan çalışmalarında tekrarlayan tonsillofarenjit öyküsü olan 84 hasta ve 71
sağlıklı 2 ile 10 yaş arasındaki çocuklarda 25(OH)D3 düzeyleri ve VDR gen
polimorfizmlerine bakmışlardır. Sonuç olarak çalışmada; hasta grubun %4,8 ‘inde
(n=4) serum 25(OH)D3 düzeylerinin 50nmol/lt’nin altında olduğu, kontrol grubunda
hiçbir vakada 25(OH)D3 düzeyinin 50nmol/lt’nin altında olmadığı, VDR gen
polimorfizminde gruplar arasında bir fark saptanmadığı belirlenmiştir 163.
Geçmişte yapılan birçok çalışmada ise yeterli vitamin D düzeyinin üst ve alt
solunum yolu enfeksiyonlarından koruyucu rolü olduğu bildirilmiştir 96.
William Nseir
streptokokal

ve ark. çalışmasında yetişkinlerde tekrarlayan grup A

tonsillofarenjit

(GAS)

ve

D

vitamini

düzeyi

arasındaki

ilişkiyi
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incelemişlerdir. Ocak 2007 ile Aralık 2009 yılları arasında 55 tekrarlayan GAS
tonsillofarenjitli hasta ve 50 kontrol grubu ile çalışılmıştır. Çalışmaya 18-60 yaş
grubu, arka arkaya 2 yıl her yıl en az 3 GAS tonsillofarenjit öyküsü olanlar alınmış,
kreatinin klirensi <35ml/dk olanlar, malignensi öyküsü olanlar, D vitamini tedavisi
alanlar, demir eksikliği olanlar, HIV enfeksiyonu olanlar, splenektomi

öyküsü

olanlar, organ transplant hastaları, kronik kortikosteroid kullanımı olanlar, GAS
tonsillofarenjiti dışında tonsillofarenjit öyküsü olanlar çalışmaya alınmamıştır. Hasta
grubunun vitamin D ortalaması 11,5 ng/ml ± 4,7 ve kontrol grubunun 26 ng/ml ± 7
olarak saptanmıştır. Multiple regresyon analizleri sonucunda serum 25(OH)D3 düzeyi
20 ng/ml altında olanlarda, her bir birim serum 25(OH)D3 düzeyinde düşüklüğünün
tekrarlayan GAS tonsillofarenjit geçirme riskini 1.62 kat arttırdığı sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak D vitamini düzeyi ile tekrarlayan GAS tonsillofarenitlerinin arasında ters
orantılı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir 164.
Belderbos ve ark. 2011’de yayımlanan prospektif kohort çalışmalarında
sağlıklı yenidoğanların kord kanlarında vitamin D konsantrasyonlarına bakmışlardır.
Bu çalışmayla doğumdaki plazma vitamin D konsantrasyonu ve RSV ilişkili alt
solunum

yolu

enfeksiyonu

geçirme

riski

arasındaki

ilişkinin

araştırılması

amaçlanmıştır. Kord kanındaki D vitamini konsantrasyonu direkt olarak annenin
gebelik boyunca D vitamini takviyesi alıp almadığıyla ilişkili bulunmuştur. Yaşamın ilk
yılında RSV bronşiolit geçiren infantların kord kanından bakılmış olan vitamin D
düzeyleri oldukça düşük bulunmuştur. Kord kanı vitamin D düzeyi <50 nmol/L olan
yenidoğanların, kord kanında vitamin D düzeyi ≥75nmol/L olan yenidoğanlarla
karşılaştırıldığında, hayatın ilk yılı içerisinde RSV bronşioliti geçirme olasılığı 6 kat
artmış olarak tespit edilmiştir 165.
Inomo Y ve ark. hastanede yatan J a p o n çocuklarda serum vitamin D
konsantrasyonları ve akut ağır alt solunum yolu enfeksiyonları arasındaki ilişkiyi
incelemişlerdir. Kasım 2008-Mayıs 2009 yılları arasında Nikon Univ. NerimaHikarigaoka

Hastanesi‘ne

başvuran,

başvuru

esnasında

alt

solunum

yolu

enfeksiyonu olan, (26’sında bronşiolit, 2’sinde pnömoni tanısı olan) toplam 28
çocukta radioimmunoasay yöntemiyle serum 25(OH)D3 düzeyine bakılmıştır. Vitamin
D düzeyi <15ng/ml olan ağır alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda, oksijen
tedavisinin ve mekanik ventilatör ihtiyacının arttığı gösterilmiştir 166.
D vitamini yetersizliği ve enfeksiyöz hastalıklara yatkınlık arasındaki ilişkinin
en çok irdelendiği grup tüberkülozlu (tbc) hastalardır. D vitamininin makrofaj
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fagositozunu arttırdığı ve antimikrobiyal peptid katelisidinin üretimini arttırarak tbc
basilini öldürdüğü gösterilmiştir. Birçok çalışmada serum 25(OH)D3 düzeylerindeki
düşüklük ile tbc enfeksiyonuna yatkınlık ve hastalığın ağırlığı arasında kuvvetli ilişki
gösterilmiştir. Yapılan bir çalışmada, tbc hastalarına 6 haftalık standart tbc tedavisine
ek olarak D vitamini veya plasebo verilmiştir. D vitamini tedavisi alan grupta,
mikrobiyolojik ve radyolojik düzelme plasebo grubuna göre daha yüksek oranda
tespit edilmiştir 167.
Çalışmamızda

hasta

ve

kontrol

gruplarının

vitamin

D

düzeyleri

değerlendirilirken aynı zamanda çalışmaya alınan tüm çocuklarda kalsiyum, fosfor ve
alkalen fosfataz düzeyleri de incelenmiştir. Hasta ve kontrol grupları arasında
kalsiyum bakımından anlamlı bir fark saptanmıştır. Fakat her iki grup arasında
rakamsal ve istatistiki olarak bir fark saptansa da her iki grupta kalsiyum ortalama
değerleri aslında normal sınırlar arasında tespit edilmiştir. Her iki grup arasında fosfor
ve alkalen fosfataz düzeyleri bakımından anlamlı bir fark saptanmamıştır. Vitamin D
metabolizması göz önünde bulundurularak kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz
değerlerinin kontrol edilmesiyle tüm çocuklarda kemik ve kemik dışı patolojiler (örn;
böbrek patolojisi) kabaca dışlanmıştır.
Hasta ve kontrol grupları arasında yaşa göre boy (YGB) bakımından anlamlı
bir fark görülmezken, yaşa göre ağırlık (YGA) bakımından hasta ve kontrol grubu
arasında anlamlı bir fark saptanmıştır. Her iki grubun en düşük YGA değeri GOMEZ
sınıflamasına göre ‘’hafif düzey malnütrisyon ‘’ olarak değerlendirilmiştir. Hasta ve
kontrol grubunun YGA ortalaması, GOMEZ sınıflamasına göre ‘’normal’’ olarak
değerlendirilmiştir. Hasta grubun YGA ortalamasının kontrol grubuna göre daha
düşük olması; tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu olan hasta gruptaki
çocukların sık olarak hospitalize edilmesi yada ayaktan verilen tedavilerle evde takip
edilmesiyle birlikte bu süreçte iştahın azalması, buna bağlı olarak beslenmenin de
bozulmasıyla birlikte kilo alımının yetersiz kalmasıyla açıklanabilir. Hasta ve kontrol
grupları

arasında

vücut

kitle

indeksi

(VKİ)

bakımından

anlamlı

bir

fark

saptanmamıştır.
D vitamini yetersizliği veya eksikliği, obez ve vücut kitle indeksi yüksek
çocuklarda sıkça bildirilmiştir. D vitamini, yağda çözünen ve vücutta depolanan bir
vitamindir. Fazla sentezlenen kısım vücutta yağ dokusunda depolanır ve kışın
kullanılır. Obez bireylerde, abdominal yağ dokusunda 4-400 ng/g vitamin D2 ve
vitamin D3 saptanmıştır. Bu nedenle, obez bireylerde D vitamin eksikliği riski daha
66

65

fazladır

.

Obezlerde

artmış

yağ

dokusunda

depolanan

D

vitamininin

biyoyaralanımının azalmasının bunun nedeni olduğu düşünülmektedir. Çizmecioğlu
ve ark’nın sağlıklı çocuklarda yaptığı çalışmasında D vitamini eksikliği veya
yetersizliği %65 olarak bulunmuş ve obez-yüksek vücut kitle indeksi olanlarda serum
25(OH)D3 ile VKİ arasında negatif korelasyon saptanmıştır. Vücut kitle indeksinin her
%1’lik artışında serum 25(OH)D3 düzeyinde %5’lik azalma tespit edilmiştir 168.
Rajakumar ve ark’nın 237 sağlıklı çocukta yaptığı çalışmada, serum
25(OH)D3 düzeyini ortalama 19,4±7,4 ng/ml olarak saptamışlardır. 25(OH)D3
düzeyinin VKİ, total vücut yağ yüzdesi, visseral yağ doku ve subkutan yağ doku
miktarı ile ters ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Çoklu doğrusal regresyon analizinde
ırk, mevsim, pubertal dönem ve visseral yağ dokusunun 25(OH)D3 düzeyini
belirlemede bağımsız risk faktörleri olduğunu belirtmişlerdir. Visseral yağ dokusunun
her

10

cm²’lik

artışında

D

eksikliği

vitamini

riskinin

1,087

kat

arttığını

saptamışlardır169.
Bu bilgiler doğrultusunda bizim çalışmamızda hasta ve kontrol grupları
arasında VKİ bakımından anlamlı bir fark saptanmamış olup (p=0,696), her iki grupta
saptanan ortalama VKİ değerlerinin normal aralıkta olması, D vitamini değerlerinin iki
grup arasında anlamlı bir farklılık göstermemesine katkıda bulunmuş olabilir.
Katelisidin
molekülüdür.

D

enfeksiyonlara
vitamini

karşı

yetersizliği

immün

veya

cevapta

eksikliğinin

önemli
katelisidin

bir

defans

düzeyinde

azalmaya neden olup enfeksiyonlara eğilim yarattığı ileri sürülmüştür. Monositler ve
makrofajlar, lipopolisakkaritler ile karşılaştıklarında VDR genini, 25(OH) D3 CYP27B1
alfa hidroksilaz genini aktive eder. Artmış 1,25(OH)2D3 yapımı katelisidin peptide
senteziyle sonlanır 87. Bu madde enfeksiyon ajanlarını tahrip edebilecek bir peptiddir.
Walker ver ark. nın yaptığı çalışmada, kord kanı D vitamini düzeyinin doğal
immün cevap üzerine etkisine bakılmıştır. Çalışmaya alınan 23 yenidoğanın kord
kanında 25(OH)D3 düzeyi ölçülmüş, insan monositleri kord kanı plazması ile kültüre
konulmuş ve TLR2-TLR4 ile uyarıldıktan sonra PCR ile antimikrobiyal gen (katelisidin)
ekspresyonuna bakılmıştır. D Vitamini yetersiz plazma ile kültüre konulan
monositlerden TLR ile indüklenen katelisidin ekspresyonu, D vitamini yeterli plazma
ile kültüre konulan gruptan belirgin daha az saptanmıştır. D vitamini yetersiz
plazmanın in-vitro olarak D vitamini ile desteği antimikrobiyal peptid gen
ekspresyonunu arttırmıştır. Kord kanı D vitamini eksikliği, katelisidin üretimi üzerindeki
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etkisiyle monosit cevabını değiştirmiştir ve eksojen D vitamini verilmesi TLR ile
indüklenen antimikrobiyal cevabı düzeltmiştir 170.
Zhang ve ark’nın spontan bakteriyel peritonitli (SBP) ve basit asiti olan
hastaları karşılaştırdıkları çalışmada, SBP’li grubun basit asiti olan gruba göre asit
sıvılarındaki 25(OH)D3 vitamin düzeylerinin daha düşük, LL-37 (katelisidin)
düzeylerinin ise anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Serum 25(OH)D3 düzeyi
ile asit sıvısındaki 25(OH)D3 düzeyleri arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir.
LL-37 ‘nin SBP li olan hastaların asit sıvılarında daha yüksek bulunması, LL-37’nin
masif mikrobiyal invazyonun olduğu ortamda inflamasyonu sınırlamak amaçlı
artmasına bağlanmıştır 172.
Chalmers ve ark’nın 402 tane bronşektazili hastada yaptığı çalışmada
sadece %7 hastada vitamin D düzeyi yeterli olarak saptanmıştır. D vitamini eksikliği
olan grupta balgam LL-37 düzeyi, D vitamini düzeyi yeterli gruba göre anlamlı olarak
yüksek bulunmuştur. İn vitro ortamda D vitamini tarafından regüle edilen katelisidinin,
D vitamini düşük olan grupta daha yüksek olması, çalışmanın in vivo bir çalışma
olmasından kaynaklandığına bağlanmıştır 173.
Dixon ve ark’nın sağlıklı erişkinlerde yaptığı diğer bir çalışmada, serum
25(OH)D3 vitamini düzeyi < 32ng/mL olanlarda serum katelisidin antimikrobiyal peptid
ile 25(OH)D3 düzeyleri arasında pozitif korelasyon saptanmıştır. Serum 25(OH)D3
düzeyi >32ng/mL

olanlarda

ise

bu

korelasyon bulunamamıştır.

Çalışmada,

katelisidinin sistemik düzeyinin regülasyonunda vitamin D düzeylerinin önemi
vurgulanmıştır 174.
Katelisidinin immün sistem üzerindeki tüm bu etkilerinden yola çıkarak
tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu olan ve altta kronik hastalık öyküsü
veya

kolaylaştırıcı faktör

bulundurmayan

çocuklarda

vitamin

D

ile

birlikte

katelisidinin tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları için bağımsız bir risk
faktörü olup olmadıklarını araştırdık. Çalışmamızda hasta ve kontrol grupları
karşılaştırıldığında

iki

grup

arasında katelisidin açısından anlamlı bir fark

saptanmıştır. Kontrol grubun katelisidin ortalamasının hasta grubuna göre daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmaya alınan hasta grubunda D vitamini ve katelisidin arasındaki ilişki
incelenmiştir. Yapılan istatiksel analizler sonucunda serum 25(OH)D3 düzeyi
<30ng/ml olanlar ve >30ng/ml olanlar karşılaştırıldığında katelisidin bakımından
anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Yine hasta grubunda serum 25(OH)D3 düzeyi
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<20ng/ml olanlar ve >20ng/ml olanlar arasında katelisidin bakımından anlamlı bir
farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç olarak; D vitamini ve katelisidin arasında anlamlı
bir korelasyon bulunamamıştır. Katelisidin düzeyini belirlemede D vitamini dışındaki
diğer faktörlerin de rol oynadığı bilinmektedir. Vitamin D-VDR sistemindeki gen
ekspresyonu sadece VDR’ünün hedef DNA’ya bağlanmasıyla olmamaktadır. Koaktivatör ve ko-repressör olarak rol oynayan düzenleyici küçük moleküller ve D
vitamini reseptöründen bağımsız bir yolak olan endoplazmik retikulum stres sinyal
yolağı da katelisidin düzeyinin belirlenmesinde rol oynamaktadır 171.
Katelisidin ve VKİ arasındaki ilişki anlamlı olarak tespit edilmiştir. Arıkoğlu
çalışmasında tüm astım grubunda (akut atakta olan ve astım kontrol altında olan
grupta) serum log katelisidin düzeyi ile vücut kitle indeksi arasında istatistiksel olarak
anlamlı pozitif bir korelasyon olduğu ve VKİ’deki bir birimlik artış ile serum log
katelisidin düzeyinin yaklaşık 0,103 birim artış gösterdiği saptanmıştır

176

. Benachour

ve ark, LL-37 gen ekspresyonunun kardiyovasküler risk faktörleri ile ilişkisini
araştırmışlardır. 90 erkek, 87 kadının katıldığı çalışmada LL-37 mRNA ekspresyonun
VKİ ile anlamlı olarak pozitif korelasyon gösterdiğini saptamışlardır

181

.

Katelisidin WBC,ANS,CRP arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Barbeiro
ve ark.’nın yaptığı bir prospektif kohort çalışmada; Ekim 2010 ve Ağustos 2012 yılları
arasında 23 sağlıklı birey, 69 tane yoğun bakım ünitelerinde yatan fakat yatışı
esnasında enfeksiyon olmayan hasta, 28 tane ağır sepsis vakası, 46 tane septik şok
vakası ve 17 tane iyileşme fazında olan hastalar olmak üzere toplam 183 tane vaka
incelenmiştir. Septik şoktaki hastaların fatalite skoru diğer gruplara göre daha yüksek
tespit edilmiştir. Yoğun bakımda yatan fakat yatışı esnasında enfeksiyonu olmayan
kontrol grubuna göre ağır sepsisli hastalarda LL-37 gen ekspresyonunun 2 kat
arttığı görülmüştür. Septik şoklu ve iyileşme fazında olan hastalar karşılaştırıldığında
LL-37

gen

ekspresyonunun

septik

şoklu

hastalarda

daha

düşük

olduğu

gözlenmiştir. Ağır sepsis ve septik şoklu hastalar karşılaştırıldığında LL-37 gen
ekspresyonu ağır sepsisli olanlarda daha yüksek olarak tespit edilmiştir. İyileşme
fazında olan hastalarla sağlıklı kişiler karşılaştırıldığında LL-37 gen ekspresyonu
iyileşme fazında olanlarda daha yüksek bulunmuştur. LL-37 ile nötrofil CAMP gen
ekspresyonu arasında korelasyon saptanmamıştır. Serum vitamin D, VDR gen
ekspresyonları açısından gruplar arasında fark saptanmamıştır. Septik şoklu
hastalarla

yoğunbakımda

yatan

fakat

enfeksiyonu

olmayan

hastalar

karşılaştırıldığında septik şoklu hastalarda serum TNFα düzeyi 5 kat artmış olarak
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tespit

edilmiştir.

Çalışma sonucunda

katelisidin

düşüklüğünün

septik

şok

gelişiminde rolü olabileceği ve hastalara katelisidin takviyesi yapmanın immün
sistemi aktive edebileceği vurgulanmıştır 179.
Çalışmamızda

tekrarlayan

alt

solunum

yolu

enfeksiyonu

gelişiminde

katelisidinin rolünü incelemek amaçlı yapılan lojistik regresyon analizinde katelisidin
düzeylerinin, yaş, cinsiyet, VKİ ve serum vitamin D düzeylerinden bağımsız
olarak tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları ile anlamlı ilişki gösterdiği,
katelisidin düzeyinin her 1 ng/ml artışında tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyon
riskinin 0.99 kat azaldığı tespit edilmiştir.

Çalışmaya

alınan

tüm

çocuklar

değerlendirildiğinde katelisidinin tek başına hasta ve sağlıklıları ayırma doğruluğu
%66.2’dir ve istatistiksel olarak anlamlı olarak tespit edilmiştir. Katelisidin ≤37,34
ng/ml kesme değeri için sensitivite %50, spesifite %80.77, PPV %73,7 ve NPV %60
tır. Bu istatistiki çalışma sonucunda katelisidinin kesme değerini ≤37,34ng/ml olarak
aldığımızda

bu

değerin

altında

olanlarda

tekrarlayan

alt

solunum

yolu

enfeksiyonlarına yatkınlığın artabileceğini gösterdik. Ayrıca bu sonuca farklı bir
açıdan baktığımızda ve Barbeiro ve ark.’nın çalışması baz alındığında, enfeksiyon
sırasında sistemik inflamatuvar yanıtın daha fazla aktive olmasını engellemek
amacıyla

koruyucu

bir

mekanizma

olarak

katelisidin

düzeylerinin

düştüğü

düşünülebilir 175.
Çalışmamıza benzer şekilde Mansbach ve ark.’nın 2 yaş altında 82 bronşiolitli
çocukta yaptığı çalışmada, serum 25(OH)D3 ile serum katelisidin düzeyi arasında
ilişki saptanmamıştır. Bunun nedeni olarak çalışmadaki çoğu hastanın vitamin D
düzeyinin 30 ng/mL’nin üzerinde olmasını göstermişlerdir. Katelisidin ile viral etyoloji
arasındaki ilişkiyi araştırdıklarında, düşük katelisidin düzeylerinin diğer virüslere göre
daha fazla oranda RSV bronşioliti ile birliktelik gösterdiğini gözlemlemişlerdir. Ayrıca,
düşük katelisidin düzeylerinin bronşiolit nedeniyle hastanede 24 saatten uzun
kalmayı tahmin etmede bağımsız bir risk faktörü olduğunu saptamışlardır 175.
Gomhart ve ark.’nın Temmuz 2008 ile Ekim 2008 arasında ,hemodiyaliz
hastaları üzerinde yapmış oldukları prospektif kohort ve vaka kontrol çalışmasında;
hasta grubuna son 1 yılda enfeksiyon hastalıklarından kaybedilen hemodiyaliz 81
tane hastası,kontrol grubuna ise 198 tane son 1 yıldır hala hemodiyaliz işlemi
devam eden vaka alınmıştır. Bu çalışmada katelisidin düzeyleri ile enfeksiyonlar
arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Hasta grubunun ve kontrol grubunun sırasıyla hCAP18
70

(katelisidin) ortalama değerleri; 539 ± 278 ng / mL ve 650 ± 343 ng / mL olarak tespit
edilmiştir. Kontrol grubunun katelisidin ortalaması hasta grubunun katelisidin
ortalamasına göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. hCAP18 düzeyleri ile 1,25dihidroksivitamin

D

düzeyleri

arasında

pozitif

korelasyon

mevcutken,

25-

hidroksivitamin D düzeyleri ile bu korelasyon bulunamamıştır. En düşük hCAP18
düzeyleri olan hastalarda, enfeksiyona atfedilebilir ölüm riski 2 kat artmış olarak
bulunmuştur. Sonuç olarak düşük hCAP18 düzeyinin, enfeksiyona atfedilebilir ölüm
riskinde bağımsız bir şekilde ilişkili olduğu tespit edilmiştir 176.
Jeng ve arkadaşlarının 2009’da yayımlanan bir çalışmasında; sepsis olan ve
sepsis olmayan yoğun bakım ünitelerine kabul edilen ve kritik hastalığı olan yetişkin
deneklerde 25(OH)D3, D vitamini bağlayıcı protein (DBP) ve LL-37'nin plazma
konsantrasyonları sağlıklı kontrollerle karşılaştırılmıştır. Kritik hastaların, sağlıklı
kontrollere kıyasla, plazma 25(OH)D3 konsantrasyonları önemli ölçüde düşük
saptanmıştır.

Ortalama

karşılaştırıldığında,

kritik

plazma
hastalığı

LL-37
olanlarda

seviyeleri,
anlamlı

sağlıklı
derecede

kontrollerle
daha

düşük

saptanmıştır. Serum D vitamini bağlayıcı protein düzeyi, sepsisi olan kritik düzeydeki
hastalarda sepsisi olmayan kritik düzeydeki hastalara kıyasla belirgin olarak daha
düşük saptanmıştır. Dolaşımdaki 25(OH)D3 ve LL-37 seviyeleri arasında anlamlı bir
pozitif ilişki saptamıştır. Bu çalışma, LL-37 peptidinin D vitamini tarafından regüle
edildiğini, düşük D vitamini ve katelisidin peptidlerinin enfeksiyonların ağırlaşmasına
yatkınlığı arttırdığını göstermiştir 177.
Leow ve ark’nın 2010 yılında, serum vitamin D, katelisidin ve beta-2 defensin
düzeyleri

ile mortalite arasında ilişkiyi göstermek üzere yapmış oldukları

prospektif kohort çalışmasına 112 tane toplum kökenli pnömoni hastası dahil
edilmiştir.

Ağır

vitamin

D

eksikliği

olanlarda

(<30nmol/L)

-ki

bu

toplam

popülasyonun %15 ‘ini oluşturuyor- mortalitede artış saptanmıştır. Bu ilişki,
hastaların

yaşından, komorbit durumların varlığından ve hastalığın şiddetinden

bağımsız olarak tespit edilmiştir. Düşük katelisidin düzeylerinin mortalite riskini
arttırdığı görülmüştür. Tüm bu sonuçların yanında serum 25(OH)D3 ile katelisidin ve
beta-defensin 2 arasında bir ilişki saptanmamıştır 178.
Enfeksiyonu olan hastalarda katelisidin düzeylerinin düşük olarak tespit
edildiğini bildiren çalışmalar ve bizim çalışmamızdan çıkan sonuçlar göz önünde
bulundurulduğunda; katelisidinin enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir molekül
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olduğu

anlaşılmıştır.

Katelisidinin

bir

immün

defans

molekülü

olması

ve

immünmodülasyonda primer görev alması nedeniyle hasta olan grupta katelisidin
düzeylerinin kontrol grubuna göre düşük saptanması, hasta grubun tekrarlayan alt
solunum yolu enfeksiyonlarına olan yatkınlığının artmasını açıklayabilir.
Çalışmamızın kısıtlılıkları;
1) Bilgilerin ailelerden alınması nedeniyle verilerin yeteri kadar objektif olmaması,
2) Hasta sayısının az olması,
3) Çalışmamızın kesitsel olması nedeniyle vitamin D, katelisidin ve tekrarlayan alt
solunum yolu arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin tartışılabilir olması
4) LL-37 ve vit D düzeylerinin serum dışında farklı bir kompartman olan
havayolunda bakılamaması olarak sıralanabilir.
Çalışmamızın literatüre katkısı ise; okul öncesi çocukların içinde bulunduğu
dönem olan ve enfeksiyonlara en yatkın olunan ilk 5 yaşta, katelisidinin tekrarlayan
ASYE ile ilişkisinin gösterilmesiyle gelecekte primer koruma ve destek tedavi
açısından alt solunum yolu enfeksiyonu ataklarının yönetimine ışık tutacaktır.
Tüm dünyada özellikle güncel çalışmalarda oldukça popüler bir yeri olan D
vitamininin immün modülatör bir molekül olduğunun bilinmesiyle enfeksiyon
hastalıkları açısından önemine dikkat çekilmektedir. Ülkemizde de olduğu gibi ilk 1
yaşta infantlara günlük D vitamini takviyesi verilerek primer korunma sağlanmaya
çalışılmaktadır. Katelisidin peptidi ise, immün defans molekülü olması nedeniyle son
yıllarda enfeksiyon hastalıkları açısından dikkat çeken diğer bir moleküldür.
Çalışmamızda katelisidin düzeyi hasta grubunda sağlıklı gruba göre daha
düşük saptanmıştır. Katelisidinin tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonunun
gelişiminde

bir risk faktörü olarak tespit edilmesi enfeksiyon hastalıklarına

yatkınlık açısından önemli olduğunu göstermektedir. Bu verilerden yola çıkarak
katelisidinin tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu olan hastalara destek tedavi
olarak verilmesinin, hem enfeksiyonlara eğilimin azalması, hem de enfeksiyonların
şiddetinin azalması konusunda umut verici olduğu düşünülmüştür.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu olan okul öncesi çocuklarda risk
faktörü olarak D vitamini ve katelisidin düzeyinin araştırıldığı çalışmamıza 15 ay-5
yaş arası 56’sı hasta, 52’si sağlıklı, toplam 108 çocuk alınmıştır.
-Hasta ve kontrol grubu karşılaştırıldığında grupların yaş ortalaması, cinsiyet,
boy, ağırlık ortalaması, yaşa göre boy v e VKİ açısından gruplar arasında anlamlı
bir farklılık saptanmamıştır.
-Yaşa göre ağırlık ortalamaları bakımından gruplar arasında anlamlı bir
farklılık saptanmıştır (p=0,009). Hasta grubunun YGA ortalaması kontrol grubuna
göre daha düşük saptanmıştır; fakat her iki grup YGA ortalaması GOMEZ
sınıflamasına göre normal olarak tespit edilmiştir.
-Hasta grubunda kalsiyum ortalaması 9,85±0,70 mg/dl (min:7,73; maks:11,89)
olarak

saptanmıştır. Kontrol

grubunda kalsiyum ortalaması 10,22±0,69 mg/dl

(min:8,52; maks:11,97) olarak saptanmıştır. Hasta ve kontrol grupları arasında
kalsiyum bakımından anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0,006). Her iki grup arasında
rakamsal ve istatistiki olarak bir fark saptansa da her iki grupta kalsiyum değerleri
aslında normal sınırlar arasında saptanmıştır.
-Çalışmaya alınan hasta ve kontrol grupları arasında fosfor değerleri ve alkalen
fosfataz değerleri bakımından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.
-Çalışmaya katılan tüm çocukların 15’inde (%14,0) D vitamini eksikliği,30’unda
(%28,0) yetersizlik, 59’unda (%55,1) normal değerler, 3’ünde (%2,8) muhtemel
zararlı sınır saptanmıştır.
- Çalışmadaki 55 hasta çocuğun vitamin D ortalaması 24,88±14,45 ng/ml
(min:4,13; maks:85,86) olarak saptanmıştır. Kontrol grubunun vitamin D ortalaması
25,12±10,74 ng/ml (min:3,00 maks:50,98) olarak saptanmıştır. Hasta ve kontrol
grupları arasında vitamin D düzeyleri bakımından anlamlı bir fark saptanmamıştır
(p=0,922).
-Hasta grubunda bakılan katelisidin ortalaması 62,54±61,45 ng/ml (min:0,61;
maks:200,74;
ortalaması

med:39,63)

94,92±61,99

olarak
ng/ml

saptanmıştır.
(min:0,56;

Kontrol

maks:208,37;

grubunda

katelisidin

med:77,88)

olarak

saptanmıştır. Hasta ve kontrol grupları karşılaştırıldığında iki grup arasında katelisidin
açısından anlamlı bir fark saptanmıştır (p=0,004). Buna göre hasta grubunda
katelisidin düzeyi ortalaması kontrol grubuna göre daha düşük bulunmuştur.
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-Serum D vitamini ve katelisidin düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki
saptanmamıştır (p=0,450).
-Serum katelisidin düzeyi ve VKİ arasında anlamlı bir pozitif ilişki saptanmıştır
(p=0,047).
-Katelisidin ve mutlak nötrofil sayısı (ANS), C-reaktif protein (CRP), beyaz
küre sayısı (WBC) arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
-Yaş, cinsiyet, VKİ, serum vitamin D düzeyleri ile katelisidin birlikte
değerlendirildiğinde katelisidin bu faktörlerden bağımsız olarak tekrarlayan alt
solunum yolu enfeksiyonlarının gelişimiyle anlamlı ilişki göstermektedir. Katelisidin
değerinin ≥ 37,34 olmasının tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonlarının gelişimini
0,99 kat azalttığı tespit edilmiştir (odds oranı:0,99).
-Katelisidin ≤ 37,34 kesme değerlerinin hasta ve sağlıklıları ayırma doğruluğu
%66.2 (%95 G.A.: 0,564 - 0,750) ‘dir (sensitivite %50, spesifite %80.77) (p=0,002).
Sonuç olarak D vitamininin vücutta birçok dokuda önemli işlevleri mevcuttur.
Bunların içerisinde en önemlilerinden biri de immünite üzerine olumlu etkilerinin
olmasıdır. Daha önce birçok çalışmada benzer hasta grupları üzerinde vitamin D
düzeyleri araştırılmış ve enfeksiyon hastalıklarının gelişimiyle vitamin D düzeyleri
arasında ters orantı gösterilmiş olsa da bizim çalışmamızda hasta ve sağlıklı
popülasyon arasında D vitamini açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Bu
durum

araştırmamızın

kısıtlı

hasta

sayısıyla

yapılmasından

kaynaklanabilir.

Katelisidin peptidi ise bir immün defans molekülüdür. Bazı çalışmalarda enfeksiyonu
olan gruplarda düzeyi yüksek bulunmuş olsa da bizim çalışmamızda hasta grupta
düzeyi daha düşük bulunmuş olup, katelisidin düşüklüğünün tekrarlayan ASYE
gelişiminde kolaylaştırıcı rol aldığı düşünülmüştür. Bizim çalışmamız ve benzer
sonuçları içeren çalışmalardan yola çıkarak gelecekte, katelisidin peptidinin
tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu olan hastalara destek tedavisi şeklinde
verilmesinin enfeksiyonların sayı ve şiddetini azaltabileceğini öngörmektedir.
Katelisidin peptidi son yıllarda popüler ve ilgi çeken bir molekül olsa da henüz
hakkında yapılan çalışmalar yeterli olmayıp daha fazla çalışmaya ve bilgiye ihtiyaç
vardır.
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SİMGELER ve KISALTMALAR

25 (OH) D

:25 hidroksi vitamin D

25 (OH) D2

:25 hidroksi vitamin D2

25 (OH)D3

:25 hidroksi vitamin D3

1,25 (OH) D

:1,25 dihidroksi vitamin D

1,24 (OH)D

:1,24 dihidroksi vitamin D

ASYE

:Alt solunum yolu enfeksiyonu

TASYE

:Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu

ÜSYE

:Üst solunum yolu enfeksiyonu

TKP

:Toplum kökenli pnömoni

AMP

:Antimikrobiyal peptid

DC

:Dendritik hücre

DBP

:D vitamini bağlayan protein

Bax

:Bcl-2 ilişkili X protein

Bcl2

:B cell lenfoma 2

BOS

:Bronşiolitis obliterans sendromu

KF

:Kistik fibrozis

KFTR

:Kistik fibrozis trans regülatuar

FPRL-1

:Formil peptid reseptör-1

hCAP18

:İnsan katyonik antimikrobiyal peptit 18kDa

HBD

:İnsan beta defesin

IFN gama

:İnterferon gama

IL

:İnterlökin

LTA

:Lipoteikosik asid

LPS

:Lipopolisakkarid

MAPK

:Mitojen aktive protein kinaz

TLR

:Toll benzeri reseptör

Th1

:T helper1

GÖRH

:Gastroözefagial reflü hastalığı

ICAM-1

:İntersellüler adezyon molekülü

VDRE

:Dvitaminine cevap veren elementler

WBC

:Beyaz küre sayısı
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ANS

:Mutlak nötrofil sayısı

CRP

:C-reaktif protein

VKİ

:Vücut kitle indeksi

YGA

:Yaşa göre ağırlık

YGB

:Yaşa göre boy

LL-37

:Katelisidin

KKSP

:Katyonik konak savunma peptidleri

NK

:Naturel killer

SPA

:Surfaktan protein A

PAMPS

:Patojen ilişkili moleküler patern

PRR

:Patojen tanıma reseptörü

SNPs

:Tek nükleotid polimorfizmleri

RLR

:RIG-I benzeri reseptör

NLR

:Nükleotid bağlayan lösinden zengin reseptör

ROS

:Reaktif oksijen molekülü

MDM

:Monositten derive makrofaj

HNP

:İnsan nötrofil peptid
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