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ÖZET

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında TGF-β1 G/A ve TNF-α 308 G/A gen polimorfizmleri ile hava yolu
direncinin değerlendirilmesi

Giriş: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tüm dünyada önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Her ne kadar
KOAH için spesifik bir gen bölgesi tanımlanmamış olsa da özellikle inflamatuvar süreçte rol alan tümör nekroz faktörü-al-
fa (TNF-α), dönüştürülmüş büyüme faktörü-beta1 (TGF-β1) gibi sitokin genlerine ait bazı polimorfizmlerin KOAH gelişimin-
de etkili olabileceği gösterildi. Bu çalışma, KOAH’lı olgularda TGF-β1 G/A ve TNF-α 308 G/A gen polimorfizmleriyle hava
yolu direnci artışını değerlendirmek amacıyla yapıldı.

Hastalar ve Metod: Çalışmaya toplam 264 olgu dahil edildi (Grup 1; KOAH tanısı almış 75 hasta, Grup 2; en az 10 paket
yılı sigara içmiş ancak hava yolu obstrüksiyonu gelişmemiş 139 hasta, Grup 3;  sağlıklı 50 birey). Olgulara solunum fonk-
siyon testi ve vücut pletismografisiyle hava yolu direnci ölçümü yapıldı. TGF-β1 800 G/A ve TNF-α 308 G/A gen polimor-
fizmleri değerlendirildi. İstatistiksel analiz için ki-kare testi, Anova ve korelasyon analizleri kullanıldı. 

Bulgular: KOAH olguları evrelerine göre TNF-α 308 G/A polimorfizm açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak an-
lamlı fark bulundu (p< 0.05). Evre I olguların 13 (%23.6)’ünün bu polimorfizmi taşıdığı, evre II ve evre III olgularda bu po-
limorfizmin olmadığı saptandı. KOAH olguları evrelerine göre TGF-β1 800 G/A polimorfizmi açısından karşılaştırıldığında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p> 0.05). Gruplar arasında TNF-α genotipi ve TGF-β1 genotipi ve TNF-α 308
G/A ve TGF-β1 800 G/A polimorfizm sıklığı açısından farklılık saptanmadı. Ayrıca, hava yolu direnci artmış ve artmamış
olgular arasında da TNF-α 308 G/A ve TGF-β1 800 G/A polimorfizmi açısından anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Bu sonuçlar ile TNF-α 308 G/A ve TGF-β1 800 G/A polimorfizmlerinin toplumumuzda KOAH gelişimine ve hava yo-
lu direncine katkısının önemli derecede olmadığı öngörülebilir.
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GİRİŞ 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) küresel ola-
rak artmaktadır ve 2020 yılında üçüncü sıklıkta ölüm
nedeni olacağı düşünülmektedir (1). Günümüze kadar
hastalığın progresyonunu azaltacak ya da seyrini de-
ğiştirecek bir tedavi yöntemi geliştirilememiştir. Epide-
miyolojik verileri düşük değerlere çekebilmek için, has-
talığın tedavisi kadar, sorumlu risk faktörlerinin de bi-
linmesi ve engellenmesi önemlidir. Günümüzde KOAH
hastalarının yaklaşık %20’sinin yaşamları boyunca si-
gara içmemiş olması, buna karşılık yoğun sigara içici-
lerinin sadece %10-20’sinde KOAH geliştiğinin bilinme-
si nedeniyle KOAH’ın etyolojisine yönelik çalışmalar
özellikle sitokin genlerinin polimorfizmine yönelmiştir
(2-4). Her ne kadar KOAH için spesifik bir gen bölgesi
tanımlanmamış olsa da özellikle inflamatuvar süreçte
rol alan tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α), dönüştürü-
cü büyüme faktörü-beta1 (TGF-β1) gibi sitokin genle-

rine ait bazı polimorfizmlerin KOAH gelişiminde etkili
olabileceğini gösteren çalışmalar vardır (5,6). 

KOAH hastalarında hava akımı kısıtlanmasını ortaya ko-
yan en sağlıklı tanı yöntemi spirometredir. Ancak perife-
rik hava yolu direncinde hafif bir artış konvansiyonel spi-
rometrik testlere yansımamaktadır. Günümüzde rutin
kullanılmayan hava yolu direnci (Raw) ölçümü ise doğ-
rudan hava yolunun çapını yansıtan bir parametredir (7). 

Bu bilgilerden yola çıkarak çalışmamız; 

1. KOAH’lı olgularda TGF-β1 G/A ve TNF-α 308 G/A
gen polimorfizmlerinin rolünü, 

2. KOAH’lı olgularda gen polimorfizminin hava yolu di-
rencine etkisini, 

3. KOAH’lı olgularda hava yolu direnci ile hava yolu
obstrüksiyonu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ama-
cıyla yapıldı.
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SUMMARY 

Associations between TGF-β1 G/A and TNF-α 308 G/A gene polymorphisms with 
airway resistance in chronic obstructive pulmonary disease

Kevser MELEK1, Gaye ULUBAY1, Sevinç SARINÇ ULAŞLI2, Hasibe VERDİ3, 
Belgin ATAÇ3, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU1
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Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an important morbidity and mortality cause all over the
world. Although specific gene region has not been defined in the pathogenesis of COPD, cytokine gene polymorphisms li-
ke tumor necrosis factor-alfa (TNF-α) and transforming growth factor-beta1 (TGF-β1) may contribute to the development of
COPD. The aim of the present study was to evaluate the associations between airway resistance with TGF-β1 G/A and TNF-
α 308 G/A gene polymorphisms in COPD patients. 

Patients and Methods: 264 subjects were included to the study (Group 1; 75 COPD patients, Group 2; 139 subjects with at
least 10 packet year smoking history without airflow obstruction, Group 3; 50 healthy subjects). Pulmonary function tests
and body plethysmography to measure airway resistance were performed to the subjects. TGF-β1 800 G/A and TNF-α 308
G/A gene polymorphisms were evaluated. Chi-square, Anova and correlation analysis were used for statistical analysis. 

Results: There were significant difference among COPD stages in terms of TNF-α 308 G/A polymorphism (p< 0.05). Thirteen
(23.6%) stage 1 COPD patients had TNF-α 308 G/A polymorphism and the other did not have. We did not find statistically
significant difference among COPD stages in terms of TGF-β1 800 G/A polymorphism (p> 0.05). TNF-α and TGF-β1 genoty-
pes and TNF-α 308 G/A and TGF-β1 800 G/A polymorphisms were not different among study groups. Moreover, no signi-
ficant differences betweeen subjects with and without increased airway resistance in terms of TNF-α 308 G/A and TGF-β1
800 G/A polymorphisms were present. 

Conclusion: These results can suggest the lack of association between TNF-α 308 G/A and TGF-β1 800 G/A gene polymorp-
hisms with COPD development and airway resistance in Turkish population.

Key Words: COPD, airway resistance, TGF-β1 800 G/A gene polymorphism, TNF-α 308 G/A gene polymorphism.
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HASTALAR ve METOD

Çalışma Hastaları

Çalışma grubumuza dahil edilen hastalar Eylül 2007-
Ağustos 2008 tarihleri arasında merkezimize başvuran
hastalar arasından randomize olarak seçildi. Çalışma
için Araştırma Kurulu etik kurul onayı alındı ve hasta-
lar bilgilendirme ve onam formu kendilerine okutulup
imzaları alındıktan sonra çalışmaya dahil edildi.

Çalışmaya toplam 264 olgu dahil edildi. Olgular sigara
ve KOAH varlığı özelliklerine göre iki gruba ayrıldı,
grup 3 sağlıklı kontrol olgularından oluşturuldu. 

Grup 1; GOLD’da tanımlanan kriterlere göre yeni tanı
KOAH ya da önceden KOAH tanısı almış 75 hastadan
oluşmuştur (8). Hastaların stabil dönemde olmaları göz
önüne alınarak son altı hafta içerisinde infeksiyon bul-
gularının olmaması, son altı haftada alevlenme olma-
ması ve laboratuvar değerlerinde önemli bir değişiklik
olmamasına dikkat edildi.

Grup 2; en az 10 paket yılı sigara içmiş ancak
GOLD’da tanımlanan kriterlere göre KOAH tanısı ol-
mayan 139 hastadan oluştu. Bu grup da kendi içinde
hava yolu direnci artmayan 28 hasta ve hava yolu di-
renci artmış 111 hasta olarak iki alt gruba ayrıldı. Has-
talarda son altı hafta içerisinde ateş, balgam miktarı ya
da pürülansında artış gibi infeksiyon bulgularının olma-
masına dikkat edildi.

Grup 3; kontrol grubu ise hiç sigara içmemiş 50 sağlık-
lı gönüllüden oluştu (Tablo 1).

Çalışmamızdan dışlama kriterleri;

1. Son altı hafta içinde KOAH atak/infeksiyon tablosu
olan hastalar.

2. Bronkodilatasyon testi pozitif olan hastalar: Bronko-
dilatasyon testi pozitifliği bazal değere göre FEV1’de en
az %12’lik ve 200 mL’lik artış olması olarak değerlen-
dirildi (9).

3. Solunum fonksiyon testi bulgularına göre restriktif
akciğer hastalığı olan hastalar.

4. Kırk yaşından küçük, 70 yaşından büyük olan has-
talar.

Genotip Tayini

Her bir hastadan moleküler analiz için 0.072 mL %7.5
K3-etilendiamintetraasetik asit (EDTA) solüsyonu
içeren standart tüplere 10’ar mL venöz kan alındı.
Moleküler analiz için gerekli olan genomik DNA izole
edilip -80°C’de saklandı.

Olguların TGF-β1 800 G/A ve TNF-α 308 G/A genotip-
lemesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı DNA
Analiz Laboratuvarında yapıldı. Olgulara ait DNA’lar fe-
nol kloroform ekstraksiyon yöntemi kullanılarak elde
edildi. Hedef bölgelere özgü primerler kullanılarak ya-
pılan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)’nu takiben uy-
gun restriksiyon enzimi ile keserek RFLP analiziyle ge-
notipleme gerçekleştirildi. Örnekler TGF-β1 800 için
G/A, G/G ve A/A; TNF-α 308 için G/A, G/G ve A/A ol-
mak üzere üç genotip şeklinde sınıflandırıldı.

Solunum Fonksiyon Testi ve Vücut Pletismografisiyle
Hava Yolu Direncinin Ölçümü

Solunum fonksiyon testi manevraları, deneyimli bir tek-
nisyen tarafından işlem öncesi olgulara anlatıldı. Tüm
manevralar hasta 90° dik oturur konumda iken, spiro-
metri cihazı (Sensormedics, Vmax Spectra 229 Biltho-
ven, The Netherlands) kullanılarak yapıldı, ATS/ERS
kriterlerine uyan testler kabul edildi (10). Tüm olguların
FEV1 ve FVC değerleri ölçüldü, FEV1/FVC bu değerler-
den hesaplandı. FEV1/FVC beklenen değerin %70’inin
altında olan olgulara 200 µg salbutamol inhalasyonunu
takiben 20 dakika sonra FEV1 değeri tekrar ölçüldü.
FEV1’de beklenen değere göre %12 ve mutlak değere
göre 200 mL’lik artış olan olguların bronkodilatasyon
testi kabul edilerek çalışma dışı bırakıldı.

Solunum fonksiyon testi laboratuvarımızda yer alan vo-
lüm-sabit vücut pletismografisi (MasterScope Body
version 5.0; Viasys Healthcare GmbH, Hoechberg, Ger-
many) ile olguların hava yolu dirençleri ölçüldü. Cihaz
her gün 2.46 L şırınga kullanılarak kalibre edildi. Elekt-
ronik olarak volümlerin BTPS karşılığı hesaplandı.
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Tablo 1. Çalışma grubu.

Obstrüksiyonu olmayan, Obstrüksiyonu olmayan,  
Stabil KOAH hava yolu direnci hava yolu direnci 

grubu artmamış olgular artmış olgular Kontrol grubu

Erkek 61 26 75 15

Kadın 14 2 36 35

Toplam 75 28 111 50

KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı.



Cihaz, hastanın uygun oturabileceği şekilde (boyun
fleksiyonu/ekstansiyonu olmadan ağızlığa erişebilecek
şekilde) ayarlandı. Ölçüm sırasında burun mandalı kul-
lanıldı ve hasta yanaklarını elleriyle destekledi. Kapı
kapanıp hasta ağız parçasını ağzına aldıktan sonra
shutter (hava yolu kapatıcı) açık olarak hastaya sani-
yede iki kez ve yüzeyel solunumla (tidal volümden dü-
şük volümde) kısa kesik soluma manevrası (panting)
yaptırıldı. Hava akımı direkt olarak pnömotakograf ara-
cılığıyla ağızdan ölçüldü ve akım ile pletismograf basın-
cı arasında S biçiminde bir eğri elde edildi. Daha sonra
shutter kapatıldı ve hasta normal nefes alıp vermeye
devam ettirildi. Shutter 3-5 saniye sonra otomatik açıl-
dığında hastaya güçlü bir ekspiryum yaptırıldı. Ekspir-
yum sonunda FVC manevrası da yaptırılıp test sonlan-
dırıldı. Bu manevralar sırasında ölçülen hava yolu akı-
mı, alveoler basınç, ağız içi basınç kullanılarak hava
yolu direnci sistem tarafından aşağıda verilen formül ile
otomatik olarak hesaplandı (11-13): 

Raw: Hava yolu direnci (cmH2O/L/s)

Pao: Ağız içi basınç (cmH2O)

PA: Alveoler basınç (cmH2O)

V: Akım (L/s)

İstatistiksel Analiz

Bu araştırmada elde edilen veriler SPSS 15.0 (SPSS
INC, Chicago, IL, USA) programında istatistiksel olarak
değerlendirildi. Gruplara göre değişkenler (cinsiyet, ak-
tif sigara içicisi ve sigarayı bırakmış olma durumu,
TNF-α 308 G/A, TGF-β1 800 G/A polimorfizmlerinin
varlığı) açısından farklılık ki-kare testiyle değerlendiril-
di. Ayrıca KOAH evrelerine TNF-α 308 G/A ile TGF-β1
800 G/A polimorfizmleri açısından ve Raw değerine
göre TNF-α 308 G/A, TGF-β1 800 G/A polimorfizmle-
ri açısından farklılık yine ki-kare testiyle değerlendirildi.
Gruplara göre yaş ortalaması, hematokrit ortalaması,
spirometrik ve pletismografik parametrelerin ortalama-

sı ± SS değerleri verilerek Anova ile değerlendirildi.
FEV1/FVC, FEV1, %FEF25-75 değerleri ile Raw ve sRaw
değerleri arasındaki ilişki Pearson’s korelasyon anali-
ziyle değerlendirildi.

BULGULAR

Çalışmamıza toplam 264 olgu dahil edildi. Olguların
75’i stabil KOAH’lı (Grup 1), 139’u sigara içicisi ancak
KOAH’ı olmayan (Grup 2) ve 50’si sigara içmemiş sağ-
lıklı kontrol olgularıydı (Grup 3). Gruplar arası yaş da-
ğılımında istatistiksel anlamlı farklılık yoktu (p> 0.05)
(Tablo 2). Gruplar arasında cinsiyet dağılımına bakıldı-
ğında istatistiksel anlamlı farklılık vardı (p< 0.0001).
Sigara içen sağlıklı olgular ve KOAH grubunda olgula-
rın çoğunluğu erkekti (Tablo 2). Grup 1’deki olguların
ortalama FEV1 (L) değeri 2.5 ± 0.7, Grup 2’de 3.3 ±
0.7 ve Grup 3’te 3.0 ± 0.9 olarak bulundu. KOAH gru-
bunda ortalama FEV1 (L) değerleri daha düşüktü (p<
0.0001). Grup 1’de olguların ortalama FEF25-75 (L/sa-
niye) değeri 1.2 ± 0.5, Grup 2’de 4.4 ± 6.1 ve Grup 3’te
3.2 ± 1.4 olarak bulundu. Gruplar arasında küçük hava
yolu obstrüksiyonu açısından istatistiksel olarak an-
lamlı fark bulunmadı (p> 0.05). Tüm gruplarda spiro-
metrik parametrelerin ortalama ± SS değerleri Tablo
2’de görülmektedir.

Evrelere göre KOAH’lı olgulara bakıldığında 55 olgu
evre I, 18 olgu evre II, 2 olgu evre III KOAH’lıydı (Şekil
1).

Grup 1’deki olguların sigara paket yılı ortalaması 45.1
± 29.4, Grup 2’deki olguların sigara paket yılı ortala-
ması 34.3 ± 17.9 idi. Grup 1 ile Grup 2 arasında siga-
ra paket yılı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark
saptandı, ortalama paket yıl sayısı KOAH’lı grupta da-
ha fazlaydı (p< 0.05) (Şekil 2).

Grup 1’deki 40 (%53.3) olgu aktif sigara içicisi iken, 35
(%46.7) olgu sigarayı bırakmıştı. Grup 2’nin ise 91
(%65.5)’i aktif sigara içicisi, 48 (%34.5)’i sigarayı bı-
rakmış olgulardan oluşmaktaydı. Gruplar arasında ak-
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Tablo 2. Olguların yaş ortalaması, cinsiyet dağılımı ve spirometrik parametrelerin ortalama değeri

Grup 1 Grup 2 Grup 3
(n= 75) (n= 139) (n= 50) p

Yaş (yıl) 55.2 (± 6.9) 53.2 (± 7.3) 54.5 (± 9.8) > 0.05

Cinsiyet (kadın/erkek) 14/61 38/101 30/20 < 0.0001

FVC (L) 4.17 ± 1.0 4.33 ± 0.9 3.7 ± 0.1 < 0.05

FEV1 (L) 2.5 ± 0.7 3.3 ± 0.7 3.0 ± 0.9 < 0.0001

FEV1/FVC (%) 60 ± 7.4 77 ± 4.0 80 ± 3.9 < 0.0001

FEF25-75 (L/saniye) 1.2 ± 0.5 4.4 ± 16.1 3.2 ± 1.4 > 0.05

Raw=
PA-Pao

V



tif sigara içicisi ve sigarayı bırakmış olma açısından an-
lamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05) (Şekil 3).

Grup 1’deki olguların ortalama hematokrit değeri 44.2
± 4.4, Grup 2’deki olguların 43.4 ± 4.5, Grup 3’teki ol-
guların ise 40.2 ± 4.1 olarak saptandı. Sigara içmemiş
sağlıklı kontrol grubundaki olguların hematokrit değeri
daha düşük bulundu (p< 0.0001) (Şekil 4). 

Olguların grup 1’de ortalama Raw (cmH2O.saniye/L)
ve sRaw (cmH2O.saniye) değerleri sırasıyla 3.4 ± 1.5
ve 15.3 ± 7.1, Grup 2’de 3.1 ± 1.4 ve 11.2 ± 4.1, Grup
3’te ise 3.3 ± 1.5 ve 10.6 ± 4.4 olarak saptandı. Grup-
lar arasında ortalama Raw değeri açısından istatistiksel
olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p> 0.05), ortala-

ma sRaw’ın KOAH olgularında istatistiksel olarak an-
lamlı şekilde farklı ve daha yüksek olduğu saptandı (p<
0.001). Raw 2 cmH2O.saniye/L eşik değer olarak ka-
bul edildiğinde Grup 1’deki olguların 60 (%80)’ında,
Grup 2’deki olguların 111 (%79.9)’inde, Grup 3’teki ol-
guların 44 (%88)’ünde yüksek bulundu ancak gruplar
arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmadı (p> 0.05).
Tüm gruplarda pletismografik ölçüm sonuçları Tablo
3’te verilmiştir.

Olguların FEV1/FVC, FEV1, %FEF25-75 değerleri ile
Raw ve sRaw değerleri arasında negatif bir korelasyon
saptadık (p< 0.05) (Tablo 4) (Şekil 5,6).

Gruplar TNF-α genotipi yönünden karşılaştırıldığında;
Grup 1’de A/A genotipi 45 (%60) olguda, G/A genoti-
pi 13 (%17.3) olguda, G/G genotipi ise 17 (%22.7) ol-
guda saptandı. Grup 2’de A/A genotipi 84 (%60.4) ol-
guda, G/A genotipi 32 (%23) olguda, G/G genotipi ise
23 (%16.5) olguda saptandı. Grup 3’te A/A genotipi
35 (%70) olguda, G/A genotipi 8 (%16) olguda, G/G
genotipi 6 (%12) olguda, A/G genotipi ise sadece 1
(%2) olguda saptandı. Gruplar arasında TNF-α genoti-
pi yönünden istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı
(p> 0.05). TNF-α 308 G/A polimorfizm sıklığı açısın-
dan gruplar karşılaştırıldığında istatistiksel olarak an-
lamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05). Gruplara göre
TNF-α 308 G/A polimorfizm dağılımı Tablo 5’te veril-
miştir. 

Gruplar TGF-β1 genotipi yönünden karşılaştırıldığın-
da; Grup 1’de A/A genotipi 1 (%1.3) olguda, G/A ge-
notipi 35 (%46.7) olguda, G/G genotipi ise 39 (%52)
olguda saptandı. Grup 2’de A/A genotipi 2 (%1.4) ol-
guda, G/A genotipi 49 (%35.3) olguda, G/G genotipi
ise 88 (%63.3) olguda saptandı. Grup 3’te A/A geno-
tipi 1 (%2) olguda, G/A genotipi 21 (%42) olguda, G/G
genotipi ise 28 (%56) olguda saptandı. Gruplar arasın-
da TGF-β1 genotipi yönünden farklılık saptanmadı (p>
0.05). Ayrıca, TGF-β1 800 G/A polimorfizm sıklığı
açısından da gruplar arasında istatistiksel olarak an-
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lamlı bir fark bulunmadı (p> 0.05). Gruplar arasında
TGF-β1 800 G/A polimorfizm dağılımı Tablo 5’te veril-
miştir.

KOAH olguları evrelerine göre TNF-α 308 G/A polimor-
fizm açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak an-
lamlı fark bulundu (p< 0.05). Evre I olguların 13
(%23.6)’ünün bu polimorfizmi taşıdığı, evre II ve evre III
olgularda bu polimorfizmin olmadığı saptandı. KOAH
evrelerine göre TNF-α 308 G/A polimorfizm dağılımı
Tablo 6’da gösterilmiştir. KOAH olguları evrelerine göre
TGF-β1 800 G/A polimorfizm açısından değerlendirildi-
ğinde ise evre I olgularının 26 (%47.3)’sının, evre II olgu-

larının 8 (%44.4)’inin ve evre III olgularının 1 (%50)’inin
bu polimorfizmi taşıdığı saptandı. Ancak bu fark istatis-
tiksel olarak anlamlı bulunmadı (p> 0.05) (Tablo 6). 

Grup 2’de sigara içimi, Raw ve TNF-α 308 G/A polimor-
fizmi arasındaki ilişkiyi göstermek amacıyla olgular de-
ğerlendirildiğinde; hava yolu direnci 2 ve üzerinde olan
24 (%21.6) olguda ve hava yolu direnci 2’nin altında
olan 8 (%28.6) olguda TNF-α 308 G/A polimorfizmi
saptandı. Ancak hava yolu direnci artmış ve artmamış
olgular arasında TNF-α 308 G/A polimorfizmi açısından
anlamlı fark bulunmadı (p> 0.05). Grup 2 olguların TNF-
α 308 G/A polimorfizm dağılımı Tablo 7’de verilmiştir.
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Tablo 3. Tüm gruplarda pletismografik parametrelerin dağılımı.

Grup 1 Grup 2 Grup 3
(n= 75) (n= 139) (n= 50) p

Raw (cmH2O.saniye/L) 3.4 ± 1.5 3.1 ± 1.4 3.3 ± 1.5 > 0.05

sRaw (cmH2O.saniye) 15.3 ± 7.1 11.2 ± 4.1 10.6 ± 4.4 < 0.0001

Raw ≥ 2 (cmH2O.saniye/L) 60 (%80) 111 (%79.9) 44 (%88) > 0.05

Raw < 2 (cmH2O.saniye/L) 15 (%20) 28 (%20.1) 6 (%12) > 0.05

Tablo 4. FEV1/FVC, FEV1, %FEF25-75 değerleri ile Raw ve sRaw değerleri arasındaki ilişki.

FEV1/FVC %FEF25-75 FEV1

r p r p r p

Raw (cmH2O.saniye/L) -0.174 < 0.05 -0.308 < 0.001 -0.544 < 0.001

sRaw (cmH2O.saniye) -0.518 < 0.001 -0.485 < 0.001 -0.437 < 0.001

Şekil 5. FEV1 ile sRaw arasındaki ilişki.
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Tablo 5. Gruplar arasında TNF-α 308 G/A ve TGF-β1 800 G/A polimorfizm dağılımı.

Grup 1 Grup 2 Grup 3
TNF-α 308 G/A (n= 75) (n= 139) (n= 50) p*

A/A 45 (%60) 84 (%60.4) 35 (%70)

G/A 13 (%17.3) 32 (%23) 8 (%16) > 0.05

G/G 17 (%22.7) 23 (%16.5) 6 (%12)

A/G 0 0 1 (%2)

p** > 0.05

TGF-β1 800 G/A Grup 1 Grup 2 Grup 3
(n= 75) (n= 139) (n= 50) p*

A/A 1 (%1.3) 2 (%1.4) 1 (%2)

G/A 35 (%46.7) 49 (%35.3) 21 (%42) > 0.05

G/G 39 (%52) 88 (%63.3) 28 (%56)

p** > 0.05

* TNF-α 308 G/A ve TGF-β1 800 G/A polimorfizmlerinin gruplar arasındaki dağılımı için.

** Gruplar arasındaki TNF-α 308’e ve TGF-β1 800’e ait genotipik dağılım için.

TNF-α: Tümör nekroz faktörü-alfa, TGF-β1: Dönüştürücü büyüme faktörü-beta1.

Tablo 6. KOAH evrelerine göre TNF-α 308 G/A ve TGF-β1 800 G/A polimorfizm dağılımı.

Evre I Evre II Evre III
TNF-α 308 G/A (n= 55) (n= 18) (n= 2) p*

A/A 29 (%52.7) 14 (%77.8) 2 (%100)

G/A 13 (%23.6) 0 0 < 0.05

G/G 13 (%23.6) 4 (%22.2) 0

p** < 0.05

TGF-β1 800 G/A Evre I Evre II Evre III
(n= 55) (n= 18) (n= 2) p*

A/A 1 (%1.8) 0 0

G/A 26 (%47.3) 8 (%44.4) 1 (%50) > 0.05

G/G 28 (%50.9) 10 (%55.6) 1 (%50)

p** > 0.05

* TNF-α 308 G/A ve TGF-β1 800 G/A polimorfizminin KOAH evreleri arasındaki dağılımı için.

** KOAH evreleri arasındaki TNF-α 308 ve TGF-β1 800’e ait genotipik dağılım için.

KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, TNF-α: Tümör nekroz faktörü-alfa, TGF-β1: Dönüştürücü büyüme faktörü-beta1.

Tablo 7. Grup 2 için TNF-α 308 G/A polimorfizm dağılımı.

Grup 2
(n= 139) Raw ≥ 2 (cmH2O.saniye/L) Raw < 2 (cmH2O.saniye/L)
TNF-α 308 G/A (n= 111) (n= 28) p*

A/A 70 (%63.1) 14 (%50)

G/A 24 (%21.6) 8 (%28.6) > 0.05

G/G 17 (%15.3) 6 (%21.4)

p** > 0.05

* TNF-α 308 G/A polimorfizminin hava yolu direncine göre dağılımı için.

** Hava yolu direncine göre TNF-α 308’e ait genotipik dağılım için.

TNF-α: Tümör nekroz faktörü-alfa, Raw: Hava yolu direnci.



Grup 2’de sigara içimi, Raw ve TGF-β1 800 G/A poli-
morfizmi arasındaki ilişkiyi göstermek amacıyla olgu-
lar değerlendirildiğinde; hava yolu direnci 2 ve üzerin-
de olan 37 (%33.3) olguda ve hava yolu direnci 2’nin
altında olan 12 (%42.9) olguda TGF-β1 800 G/A poli-
morfizmi saptandı. Ancak hava yolu direnci artmış ve
artmamış olgular arasında TGF-β1 800 G/A polimor-
fizmi açısından anlamlı fark bulunmadı (p> 0.05)
(Tablo 8). 

TARTIŞMA

Çalışmamızda KOAH’lı ve sigara içen grupta erkek cin-
siyetin daha fazla olduğu (sırasıyla %81.3 ve %72.7)
görüldü. Çalışma sonuçlarımızla benzer olarak Dünya
Sağlık Örgütü verilerinde KOAH’ın erkeklerde daha
fazla olduğu bildirilmektedir (14). Ülkemiz verilerine
baktığımızda ise 2003-2004 yıllarında Adana Bölgesin-
de yapılan BOLD çalışmasında da erkeklerde KOAH
oranı %29.3 ve kadınlara göre daha yüksek (%9.9) ola-
rak bulunmuştur (15). Cinsiyet farklılığı, erkeklerde si-
gara içme oranının daha yüksek olması, çalışma haya-
tında toz ve partiküllerle daha çok karşılaşmasıyla
açıklanabilir. 

Çalışmamızda ortalama sigara içim miktarı KOAH’lı
hastalarda daha fazlaydı. KOAH gelişme riski sigaraya
başlama yaşı ve ortalama sigara paket yılı ile artmakta-
dır. KOAH’ın 20 paket yıldan fazla sigara içenlerde sıklı-
ğının arttığı bildirilmektedir (16). Ayrıca sigara içmeyen
bireylerde 35 yaşından sonra yıllık FEV1 kaybı ortalama
30 mL iken sigara içenlerde bu azalma iki kat daha faz-
la olup, duyarlı sigara içicileri olarak adlandırılan grupta
ise yıllık FEV1 kaybı 120-150 mL’ye ulaşmaktadır (16).
Bizim çalışmamızda da bu literatür verileriyle uyumlu
olarak, KOAH’ı olmayan sigara içicisi gruba göre KO-
AH’lı olgularda ortalama paket yılının daha fazla ve orta-
lama FEV1 değeri daha düşük olarak bulundu.

KOAH’lı hastalarda sekonder polisitemi arteryel hipok-
semiye ikincil olarak dokulara oksijen sunumunu artır-

mak amacıyla gelişebilir ve bu durum özellikle de siga-
ra içmeye devam edenlerle FEV1 değeri %50’nin altın-
da olan olgularda daha belirgindir. Yine sigara içen ol-
gularda da karbonmonoksite bağlı eritropoetin artışına
ikincil polisitemi geliştiği bilinmektedir (17-20). Çalış-
mamızın sonuçlarına baktığımızda KOAH’lı ve sigara
içen sağlıklı olgularda polisitemili olgu olmadığı görül-
dü. Bu sonucun olgularımızın çoğunluğunun (%97.3)
hafif-orta KOAH’lı olmasına bağlı olduğunu düşündük.
KOAH’lı olgularımız ve sigara içen sağlıklı olgularımız-
da, sigara içmeyen sağlıklı kontrol grubuna göre orta-
lama hematokrit değerleri daha yüksekti ve bu fark is-
tatistiksel analizle anlamlı ve literatürle uyumluydu. 

KOAH’ın tanısı, şiddetinin belirlenmesi, hastalık seyrinin
izlenmesi ve prognozun takibi için solunum fonksiyon
testleri kullanılmaktadır. Rutin uygulamada hava yolları
obstrüksiyonunun değerlendirilmesinde maksimal eks-
piratuar akım hızlarının ölçümü kullanılmaktadır (21).
KOAH’lı olgularda hava yolu direnci ölçümünün hava
yolu çapı hakkında maksimal ekspiratuar akım hızları-
na göre daha direkt bilgiler verdiği ve bu olgularda ha-
va yolu direncinin arttığı bilinmektedir (7). Ancak çalış-
mamızda, KOAH’lı olgularla sigara içen sağlıklı olgular
ve kontrol grubu arasında hava yolu direnci açısından
anlamlı farklılık bulunmamıştır. Raw’ın özellikle ileri de-
recede hava yolu obstrüksiyonu olan olgularda arttığı,
buna karşın erken ve hafif hava yolu obstrüksiyonu olan
olgularda Raw’ın artmasının beklenmediği bildirilmekte-
dir (7). Bu nedenle çalışmamızda gruplar arasında orta-
lama Raw değeri açısından farklılık olmamasının olgula-
rımızın çoğunluğunun hafif (n= 55) ve orta (n= 18) KO-
AH’lı olmasına bağlanabileceğini düşündük. 

Diğer yandan Saryal ve arkadaşları bizim çalışmamız-
dan farklı olarak kronik hava yolu obstrüksiyonu olan
hastalarda sağlıklı kontrol grubuna göre hava yolu di-
rencinin arttığını bildirmişlerdir (22). Ancak bu çalış-
mada hasta grubu olarak KOAH’lı olgular dışında hava
yolu obstrüksiyonu olan bronşektazili ve astımlı olgular
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Tablo 8. Grup 2 için TGF-β1 800 G/A polimorfizm dağılımı.

Grup 2
(n= 139) Raw ≥ 2 (cmH2O.saniye/L) Raw < 2 (cmH2O.saniye/L)
TNF-β1 800 G/A (n= 111) (n= 28) p*

A/A 2 (%1.8) 0

G/A 37 (%33.3) 12 (%42.9) > 0.05

G/G 72 (%64.9) 16 (%57.1)

p** > 0.05

* TGF-β1 800 G/A polimorfizminin hava yolu direncine göre dağılımı için.

** Hava yolu direncine göre TGF-β1 800’e ait genotipik dağılım için.

TGF-β1: Dönüştürücü büyüme faktörü-beta1, Raw: Hava yolu direnci.



da çalışmaya dahil edilmiştir ve olgularının %59’unun
orta ve ileri derecede hava yolu obstrüksiyonu vardır.
Bu nedenle sonuçlarımız arasındaki farklılığın seçilen
hasta grubu ve hastalık şiddetinin farklılığına bağlı ol-
duğunu düşündük.

Wagner ve arkadaşları maksimal ekspiratuar akım hız-
ları normal olan asemptomatik sigara içicilerinde peri-
ferik hava yolu direncini normalden yüksek bulmuşlar-
dır ve bu artıştan küçük hava yollarındaki inflamasyo-
nu sorumlu tutmuşlardır (23). Bizim çalışmamızda si-
gara içen sağlıklı olgularda ve sigara içmeyen sağlıklı
kontrol olguları arasında Wagner ve arkadaşları tarafın-
dan yapılan çalışma sonuçlarından farklı olarak hava
yolu direnci açısından anlamlı farklılık bulunmadı.
Wagner ve arkadaşları çalışmalarında daha az sayıda
(n= 19) olguyu değerlendirmişler ve yöntem olarak
bronkoskopik yolla sağ üst lobdan hava yolu direncini
ölçmüşlerdir (23). Bu nedenle çalışmalarımız arasında-
ki farklı sonuçların hasta sayısı ve yöntemdeki farklılı-
ğa bağlı olduğunu düşündük. Çalışmamıza dahil edilen
KOAH’lı, sigara içen sağlıklı olgular ve kontrol grubun-
da ortalama Raw değeri normalden daha yüksekti. Bu
nedenle gruplar arasında Raw açısından anlamlı farlılık
olmamasına yönelik diğer bir açıklama; ev içi ve ev dı-
şı kullanılan yakıtlar ile çevresel maruziyete bağlı ola-
rak çalışmamızda tüm gruplarda hava yolu obstrüksi-
yonu gelişmese dahi hava yolu inflamasyonunun ve di-
rencinin artmış olabileceğidir. Biyomass maruziyetinin
hava yolu direnci üzerine etkisini göstermeye yönelik
yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu görüşündeyiz. 

Günümüzde Raw ölçümü için beklenen değer olarak,
hasta özelliklerine göre değişmeyen farklı sabit değer-
ler (1.5-2 cmH2O/L/saniye ve 0.6-2.4 cmH2O/L/sani-
ye) kullanılmaktadır. Bu kaynakların ışığında çalışma-
mızda Raw için üst sınırı 2 cmH2O/L/saniye olarak ka-
bul ederek grupları karşılaştırdığımızda da istatistiksel
olarak anlamlı farklılık bulamadık. Bazı laboratuvarlar
kendi gruplarında erişkin olgularda normal Raw değeri-
nin bu değerlerden daha yüksek olduğunu bildirmişler-
dir (7, 24). Aynı düşünceden yola çıkarak gruplar ara-
sında Raw açısından anlamlı farklılık olmamasına yö-
nelik üçüncü bir açıklama; kullandığımız beklenen Raw
değerinin toplumumuz için uygun olmayabileceğidir. 

Hava yolu direncini burun, ağız ve yukarı hava yolları
%50, trakea ve bronşlar %30, periferik hava yolları %20
katkı ile oluşturur (7). Çalışmamızda büyük, orta ve
küçük hava yolu obstrüksiyonunu gösteren parametre-
ler olan FEV1, FEV1/FVC ve FEF25-75 ile Raw ve sRaw
arasında korelasyon bulunmasının hava yolu direncini
oluşturan unsurlara bağlı olduğunu düşündük.

Diğer yandan sRaw ile FEV1, FEV1/FVC ve FEF25-75
arasındaki korelasyonun Raw’a göre daha kuvvetli ol-
masının sRaw’ın KOAH’lı olgularda daha tercih edilebi-
lir bir parametre olduğu görüşünü desteklediği inancın-
dayız. 

Raw’ın volüm ile çarpılması sonucu elde edilen sRaw,
Raw’dan farklı olarak yaş ve vücut ölçümlerinden ba-
ğımsız bir şekilde hava yolu direncinin değerlendirilme-
sine olanak verir (23,25-27). Klug ve arkadaşları da
çalışmalarında sRaw ile yaş, boy ve kilo arasında an-
lamlı ilişki saptamamışlardır (28). sRaw ve Raw’ı karşı-
laştıran yeterli çalışma olmamasına rağmen, çeşitli
kaynaklarda sRaw’ın yaş, boy ve kilodan bağımsız ol-
ması nedeniyle Raw’a göre kullanımının daha uygun ol-
duğu belirtilmektedir (7,28). Çalışmamızda KOAH’ı
olan olgularımızda sRaw düzeyi obstrüksiyonu olmayan
sağlıklı ve sigara içen kontrol olgularına göre anlamlı
olarak yüksek ve istatistiksel olarak farklı bulundu. Ol-
guların FEV1, FEV1/FVC ve sRaw değerleri arasında
anlamlı ve negatif bir korelasyon saptandı. sRaw’ın
KOAH’lı olgularda sigara içen sağlıklı ve sigara içme-
yen kontrol olgularına göre daha yüksek olması, hava
yolu direncinin belirgin obstrüksiyonu olan olgularda
arttığının bilinmesi nedeniyle beklenen ve literatürle
uyumlu bir sonuçtu. Çalışmamızda ortalama sRaw dü-
zeyi, sigara içen (11.3 ± 4.1) ve içmeyen olgularda
(10.6 ± 4.4) birbirine yakındı. Bu nedenle sRaw düze-
yinin sigara içen olgularda henüz akım kısıtlanması
oluşmadan KOAH’ın erken tanısında kullanılmasının
uygun olmayacağı inancındayız.

Genetik olarak duyarlı kişilerin uygun çevresel risk fak-
törleri ile uzun süre karşılaşması KOAH gelişimine ne-
den olmaktadır. Bugüne kadar etkisi kesin olarak ispat-
lanmış tek genetik risk faktörü herediter AAT yetmezli-
ğidir (29). KOAH etyolojisinde rol aldığı düşünülen di-
ğer önemli bir gen adayı TNF-α genidir. Günümüze ka-
dar yapılan çalışmalara bakıldığında KOAH’lı olgularda
en çok araştırılan TNF-α -308 G/A polimorfizmidir. Sa-
kao ve arkadaşları iki ayrı çalışmada Japon halkındaki
sağlıklı kontrol gruplarına göre KOAH’lı olgularda TNF-
α -308 G/A polimorfizminin; artmış TNF-α sitokin sevi-
yesiyle bağlantılı olduğunu, bunun da KOAH gelişimiy-
le ilişkili olduğunu belirtmişlerdir (30,31). Ancak Chi-
erakul ve arkadaşlarının Tayland popülasyonunu içeren
çalışması ile Ishii ve arkadaşlarının Japon halkını içeren
çalışmasında TNF-α’nın tek nükleotid polimorfizmi ile
KOAH arasında ilişki bulamamışlardır (32,33). Benzer
şekilde Patuzzo ve arkadaşları ise Kafkasya halkında
TNF gen kompleksinin KOAH gelişiminde rolü olmadı-
ğını belirtmişlerdir (34). Bu bulgu Ferraroti ve arkadaş-
larının çalışmasıyla desteklenmiştir (35). Küçükaycan
ve arkadaşları da Kafkas ırkında çalışmalarında TNF-α
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-376 G/A, -308 G/A ve -238 G/A gen polimorfizmleri-
nin KOAH’lı olgularla kontrol grupları arasında fark sap-
tamamışlardır (36). Biz de çalışmamızda TNF-α -308
G/A polimorfizm sıklığı açısından KOAH’lı olgularımız,
sigara içen sağlıklı olgularımız ve sağlıklı kontrol grubu-
muz arasında anlamlı fark bulamadık. 

KOAH evrelerine göre olgularımıza baktığımızda ise ev-
re I’de %23.6 olguda TNF-α -308 G/A polimorfizmi
vardı, ancak evre II ve III’te TNF-α -308 G/A polimor-
fizmi hiç yoktu. Bu sonucun çalışmamıza dahil edilen
KOAH’lı olguların çoğunluğunun (%73.3) evre I KO-
AH’lı olmasına bağlı olabileceğini düşündük.

Literatürde TGF-β1’in etkilerinden bazılarının KOAH ge-
lişimini engelleyici nitelikte olabileceğine işaret eden
bazı çalışmalar vardır. Bir çalışmada TGF-β1 geninin
10. kodunda prolin allelinin KOAH’lılarda normal popü-
lasyona göre daha az olduğu, bu allelin yüksek konsant-
rasyonlarda TGF-β1 seviyesiyle ilişkili ve TGF-β1’in
KOAH gelişiminde koruyucu rol oynadığı öne sürülmüş-
tür (37). Bu sonuç Celedon ve arkadaşlarının yaptığı
daha fazla sayıda KOAH’lı ve kontrol olguları içeren bir
çalışmayla desteklenmiştir (38). Aksine TGF-β1 -509
C/T, 869 T/C, 915 G/C polimorfizmleri ile FEV1 kayıp
hızına bakılan bir çalışmada ise anlamlı bir sonuç bulu-
namamıştır (38). Su ve arkadaşları ise Japon halkında
yaptıkları bir çalışmada TGF-β1 -800A/-509C haploti-
pinin KOAH'a yatkınlığı artıran bir faktör olduğunu
göstermişlerdir (39). Biz çalışmamızda TGF-β1 800
G/A polimorfizm sıklığı açısından KOAH’lı olgularımız,
sigara içen sağlıklı olgularımız ve sağlıklı kontrol gru-
bumuz arasında anlamlı fark saptamadık. KOAH olgu-
larının evreleri arasında da TGF-β1 800 G/A polimor-
fizmi açısından da bir farklılık yoktu. TGF-β1 800 G/A
polimorfizminin araştırıldığı çalışmalar, farklı alleller
çalışılmış olmakla birlikte Japonya, Amerika ve Avru-
pa halkını kapsamaktadır. Bizim toplumumuza benzer
özellikler taşıdığı düşünülen Kafkas ırkında yapılan
Ogawa ve arkadaşlarının çalışma sonuçları ise bizim
sonuçlarımızla uyumludur (40). Bu sonuçların ışığında
TGF-β1 800 G/A polimorfizminin toplumumuzdaki
KOAH’lı olgular için bir risk faktörü olmayacağı öngö-
rülebilir. Kesin sonuçlar için daha fazla sayıda çalışma-
ya gereksinim vardır.

Sonuç olarak; çalışmamızda KOAH olgularında spesifik
hava yolu direncinin sağlıklı kontrol olgularından daha
yüksek olduğu saptanmıştır. Olguların FEV1,
FEV1/FVC ve sRaw değerleri arasında anlamlı ve nega-
tif bir korelasyon bulunmuştur. Bu nedenle KOAH’lı
hastalarda hava yolu direncini değerlendirirken
Raw’dan ziyade sRaw’ın kullanılmasının daha uygun
olacağı görüşündeyiz.

Ayrıca çalışmamızda KOAH’lı olgularla sigara içen sağ-
lıklı olgular ve kontrol grubu arasında TNF-α 308 G/A
ve TGF-β1 G/A gen polimorfizmleri açısından da fark-
lılık bulunamamıştır. Bu nedenle TNF-α 308 G/A ve
TGF-β1 800 G/A gen polimorfizmlerinin toplumumuz-
da KOAH gelişimine katkısının önemli derecede olma-
dığı öngörülebilir. KOAH ve TNF-α 308 G/A ve TGF-β1
800 G/A gen polimorfizmlerine ve toplumumuz için uy-
gun Raw ve sRaw değerlerine yönelik çok sayıda hasta
grupları ile yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu
düşünmekteyiz.
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